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אבידות ומציאות – מיה וגילי
יוצרים :דנה מודן ושבי גביזון
רקע :מיה וגילי נפגשו בטיסה והזדיינו במטוס .מאז גילי מחזר אחריה נמרצות ומיה לא מפסיקה
להתחמק ממנו.
חוץ/בית קפה/יום
מיה יושבת בבית קפה עם לפטופ ,שעל המסך שלו מסמך ריק .היא עצמה שקועה בבהייה במסך,
שעונה על המרפק ,מכסה בכף ידה את הפנים ,נראה שהיא תקועה ומתוסכלת .פתאום נשמע קול
מדבר אליה.
גילי:
אם ההר לא בא לאחמד
מיה מפנה את מבטה בחוסר חשק ורואה מעליה את גילי
מיה:
הי! גילי! מה אתה עושה פה?
גילי:
בסדר.
מיה:
מה?
גילי (מתקן)
אחלה .אני אחלה
מיה:
אחלה.
גילי:
אני מפריע?
מיה:
אני מנסה לעבוד קצת ,סתם.
גילי:
כותבת את להיט הילדים הבא?
מיה:
להיט .כן .בדיוק.
גילי:
איך זה היה? "מת לי חתול?"
מיה:
"מת לי" אוגר.
גילי:
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אוגר .וואלה .איזה טמבל אני .אני יכול לשבת אולי?
מיה:
אה..
גילי (מתיישב):
זה רק לרגע .תודה.
גילי מתיישב ,מחייך למיה ,היא מחייכת אליו חזרה במבוכה .הם שותקים
גילי:
איך אבא שלך?
מיה:
אותו דבר ,אתה יודע.
גילי:
ברור.
מיה מחייכת למלצר שנמצא שני שולחנות ממנה ,הוא שואל אותה עם השפתיים "חשבון"? והיא
מהנהנת לו בתשובה
גילי (מצביע על המחשב)
אז מה? הולך לך טוב?
מיה מסתכלת על המסך הריק
אחלה .כן.
גילי:
אני יכול לעזור לך אם את רוצה? יש לי אחלה רעיון לסיפור על צפרדעים .רוצה לשמוע
מיה:
לא ,תודה ,אני אזכור את זה אבל.
גילי:
תגידי ,את כועסת עלי או משהו
מיה:
על מה?
גילי:
כי ממש לא בא לי שתכעסי עלי.
מיה:
על מה אבל?
גילי:
על מה שקרה.
מיה:
אני צריכה לכעוס עליך?
גילי:
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אני לא חושב ,אבל אני לא יודע.
מיה:
אני ממש לא כועסת עליך ,למה שאני אכעס?
גילי:
את מתחרטת או משהו?
מיה:
לא.
גילי:
אז למה את לא רוצה לדבר איתי?
מיה:
אני לא לא רוצה לדבר איתך .למה אתה אומר את זה?
גילי:
כי את לא רוצה לדבר איתי.
מיה:
לא נכון ,תתקשר אלי ,אני אדבר אתך .אני אדבר איתך.
גילי:
אני מתקשר אלייך ,את לא עונה לי.
מיה:
אולי זה הטלפון הזה ,הוא חדש לי ,אני עוד לא למדתי ממש איך להפעיל אותו ,אבל אני עונה,
באמת שאני עונה .בחיי.
גילי:
גם אצל תמרה בבית השארתי לך הודעות ולא חזרת אלי.
מיה:
עם מי דיברת? עם דודי? בטח דיברת עם דודי .דיברת עם דודי ,נכון? הוא לא מוסר לי כלום ,הוא
לא מדבר איתי בכלל .הוא שונא אותי.
גילי:
עד כדי כך זה היה גרוע ,מיה?
גילי:
אני מצטער מיה ,אני באמת מצטער שזה ככה ,אבל אני לא יכול להפסיק לחשוב עלייך.
מיה מסתכלת עליו בפרצוף חמוץ ,נראה כאילו זה ממש מכאיב לה שהוא אומר את זה
מיה (מושכת בכתפיה):
אני לא יודעת מה להגיד לך ,גילי.
גילי:
זה היה סתם בשבילך?
מיה:
די ,כן .לא סתם אבל כן .כן ,אני חושבת שכן.
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גילי:
סתם רצית להעביר את הזמן בטיסה?
מיה:
כן .אולי.
גילי:
את עושה את זה הרבה?
מיה:
לא.
גילי:
עשית את זה פעם ,עם מישהו ,לפני?
מיה:
אני לא כל כך חושבת שזה עניינך( ,אבל היא לא רוצה לפגוע בו) אבל לא.
גילי:
אבל זה היה סתם?
מיה:
כן .אני חושבת.
גילי:
אני לא מאמין לך.
מיה:
מה אתה לא מאמין לי? מה יש לך לא להאמין לי?
גילי:
אני לא מאמין לך.
מיה:
אתה רוצה שאני אגיד לך את האמת גילי?
גילי:
בטח .זה מה שאני כל הזמן אומר לך.
מיה:
האמת היא שהייתה לי ממש בחילה אחרי זה ,הרגשתי פשוט גועל .נגעלתי ממך ,נגעלתי מעצמי,
בגלל זה גם לא רציתי לדבר איתך אני חושבת ,זה פשוט עשה לי רע .זהו ,זה הכל .עכשיו אתה
מאמין לי?
גילי:
כן.
מיה:
יופי.
גילי:
אני מודה לך שאת כנה איתי.
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מיה:
אין בעד מה.
מיה:
אחלה (היא מכוונת ללכת) טוב
גילי:
טוב ...אז את זזה?
מיה:
כן.
גילי:
טוב..
היא מסתכלת עליו ומחייכת .הוא מחייך ,הוא ילד קטן וחמוד .הם שותקים ,על שפתיה של מיה
עולה חיוך שהופך לצחוק קטן ,היא חושבת שנייה ואומרת
מיה:
אני גרה אצל תמרה עכשיו.
גילי:
כן ,אני התקשרתי אליך לשם ,את לא זוכרת?
מיה:
כן..
מיה צוחקת עוד צחוק קטן ,חושבת רגע ,מחייכת ואז אומרת
מיה:
תגיד ,אתה רוצה לבוא אלי אולי?
גילי (מופתע):
את רוצה?
מיה (מהנהנת חמש שניות בראשה ואז מוסיפה):
כן.
גילי:
לא אכפת לי.
מיה:
אז יאללה ,בוא נלך.
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אבודים באפריקה  -ליהי ושוקה
יוצרים :אילן שפלר ,איתי רייכר ,יובל שפרמן.
רקע :שוקה יוצא מהאולם ,מחזיק ביד שלו זר פרחים .עוצר ליד המאבטח.
שוקה
תגיד ..איפה התחנה של קו ?26
מאבטח
בפינה של בן יהודה .זה קצת רחוק אבל.
שוקה
לא נורא .לא נורא .אני אלך .ערב טוב שיהיה לך.
שוקה פוסע במורד הכביש האפלולי מאחורי ההאנגר ,כשלפתע מאחד הצללים מתגבשת דמותה
של ליהי וקסלר ,מעשנת סיגריה.
שוקה
וואו .ליהי ..כמעט עשית לי התקף..
ליהי
כבר אתה הולך?
שוקה
סתם .יש לי אוטובוס אחרון באחת עשרה..
ליהי
וואלה ..אז טוב שתפסתי אותך .אנחנו צריכים לדבר קצת ביזנס.
זורקת את הבדל ,דורכת עליו בצורה מודגשת .כל השיחה הוא עומד שם עם הפרחים של חליווה.
שוקה
אני באמת חייב להספיק ל..
ליהי (מגישה לו ניירות)
זה הניירות של מס שבח ,מסתבר שצריך לדווח להם שהאני פאואר סיטי זה בכלל מדגרה בתב"ע.
שוקה
מדגרה?
ליהי
כן .זה הקלות מאוד משמעותיות בחשמל .שלח להם משהו רשמי .עם נתוני הטלה וכל זה.
שוקה (מביט בניירת בחשש)
הטלה ?..איך ?..אי אפשר עוד שינוי יעוד .לפי הפרצלציה זה בכלל מטע אבוקדו..
הרי בשביל מה שתלנו שם אבוקדו מסביב לחניון? זה עצי אבוקדו העצים האלה.
ליהי
לא אכפת לי .תסדר את זה.
שוקה
אני( ...אוזר אומץ) אני חושב שאני רוצה לגמור עם הסיפור הזה.
ליהי
לגמור?..
שוקה
כן .מספיק .הבניין כבר בעבודה ,הכול נחתם ,הנה ..אתם כבר מוכרים דירות..
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עכשיו הזמן של שוקה פלד להוריד פרופיל אני חושב .זהו .עשיתי את שלי.
ליהי
עשית את שלך? שוקה ,זה לא איזה שטות בעיריה ..איזה מתנ"ס או מקווה אתיופי או מה שאתם
לא בונים שם אצלכם .זה העולם האמיתי .אתה לא יוצא מהעסק מתי שבא לך.
שוקה
אני סגן ראש מועצה בישראל .את יודעת איזה אקלים ציבורי יש היום בנושא של שחיתות
ברשויות המקומיות?! את יודעת כמה כסף אני דחפתי לכיסים של אנשים?
ליהי
אני יודעת איזה כסף .את הכסף שלנו.
שוקה
ומה רני רהב עושה בפנים?
ליהי
לאמא לא היה נעים לא להזמין אותו..
שוקה
אמרתם פרופיל נמוך! פתאום רני רהב? כל הסיכון הוא עלי .לא.
שוקה פלד לא יכול להרשות לעצמו את זה! זהו .מבחינתי אני סיימתי.
שוקה מתחיל ללכת לכיוון תחנת האוטובוס.
ליהי (קוראת אחריו)
בסדר ..אז רק תגיד את זה לאמא.
שוקה נעצר.
שוקה
מה? אה ..זהו .אני חשבתי שאת תגידי לה ,שזה ..שזה כאילו יבוא ממך ..בתור יועצת משפטית,
שאתם כבר לא צריכים אותי וזה .שזה כאילו בכלל לא יבוא ממני.
ואז אני אגיד לה" ..אה ,בטוח לא צריך אותי יותר?"
ואני כאילו אקח צעד אחורה בשיא ה ..נונשלנט.
(מביט בשעון) טוב ..אני חייב ללכת ,האוטובוס..
ליהי
שוקה ,זה לא יקרה .אתה יודע בדיוק כמוני שהיא בחיים לא תשחרר אותך .עכשיו קח..
ליהי לא עונה לו ,רק מביטה עליו בעינים מזרות אימה מתוך הצללים.
שוקה
את לא מפחידה אותי .אני עשיתי לך אמבטיות כשאת היית תינוקת.
ליהי עדיין דופקת לו מבט מזרה אימה .היא דווקא כן מפחידה אותו.
שוקה
טוב .נו  -אני אטפל בזה בבוקר .מדגרה .לא – אתם פשוט התפסכתם לגמרי..
מוציא סוכרייה ומכניס לפה.
ליהי
יופי ,דוד שוקה .גדול אתה.
יאללה  -אני חוזרת פנימה.
תתחדש על הפרחים.
ליהי יוצאת מהאוטו ומתרחקת .היא עוצרת להרים אבן די גדולה וזורקת אותה על אחד
המפגינים .היא ממשיכה לכיוון האולם .שוקה ממשיך להביט בייאוש במסמכים.
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אבודים באפריקה  -מירון ושלומצי
יוצרים :אילן שפלר ,איתי רייכר ,יובל שפרמן.
רקע :שלומצי יושבת במשרד ,מתלבטת אם לטבול את המדחום בתה ,כמעט עושה את זה .מירון
חן חולף ליד הדלת ,מזהה בשניה את המצוקה שלה כמו שכריש מזהה טיפת דם בים ,ונכנס אליה
לחדר.
מירון
ליסבון.
שלומצי
מה?..
מירון
לא שאלת מאיפה הג'ינס הזה?
שלומצי
לא..
מירון
ליסבון .אבל זה מותג באסקי .את אחראית פה על התקציבי אופנה ,לא?
שלומצי (בזלזול ,אבל לא ממש)
אופנה.
מירון
אז לא סתם התנפלתי עלייך .זיהיתי שיש לך עין .נעים מאוד ,מירון חן.
מירון מושיט יד ללחיצה.
שלומצי
אני..
מירון (משלים לה)
שלומצי .אני יודע .שרון שפיצר שלחה אותי לכאן .אני מבין שאת אחראית על הפרו בונו עכשיו?
שלומצי פורצת בבכי חסר שליטה .מירון מופתע.
שלומצי (בכי)
סליחה .סליחה .זה לא קשור אליך.
מירון
אני לא מאמין בזה .הכל קשור.
שלומצי
לא ,לא .אני בסדר .הנה .אני בסדר גמור( .בכי)
מירון מתיישב לידה ,קריפי .מושיט לה טישו.
מירון
את לא מכאן ,נכון?
שלומצי
מה?..
מירון
יש לך קצת מבטא .או שאני טועה?
שלומצי
לא ,אני לגמרי מפה .זאת אומרת מחיפה .אבל גרנו הרבה שנים ליד הנמל.
מירון
זהו .אולי זה זה .שלומצי שלומצי שלומצי שלומצי מה אני עושה איתך בעצם?
שלומצי
מה? באיזה עניין?
מירון
עשית פעם פרו בונו?
שלומצי
אולי פעם .פעם אחת .מזמן .לסרטן הערמונית.
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מירון
הרוצח השקט? זה שלך? שאפו.
שלומצי
לא ,אם אני לא טועה זה המעי הגס .אנחנו עשינו פעם קמפיין לאבחון סרטן הערמונית .אה..
גיל חמישים ממשמש? תמשמש.
מירון
אוקיי.
שלומצי
זה קשור להליך האבחון.
מירון
ברור.
שלומצי
זו היתה כאילו פעם ראשונה שהתייחסו אל הנושא הזה בהומור.
מירון
פעם ראשונה .עשו את זה שוב מאז?
שלומצי
מה? לא יודעת .אני אמרתי לך ,אני לא בדיוק ,כאילו מהתחום .זה גם היה קמפיין קטן .רק רדיו.
מירון
זהו .אין לי רדיו .הוצאתי אותו לפני שנה מהאוטו .זה מטמטם אותך.
זה אלים נורא .מה ,פה את עובדת?
שלומצי
כן ,זאת אומרת אני גם מסתובבת הרבה .בסטודיו וזה.
מירון
לא נראה לי כל כך יצירתי פה .אני מציע שאת הפגישות שלנו אנחנו לא נעשה כאן.
יש לי קאטאמאראן מנמל יפו .זה ה – (צרפתית) " "tour d'ivoireשלי.
ניפגש שם .לא השבוע אבל .השבוע אני בסין.
שלומצי
סין? וואו .עסקים?
מירון
סקי .את אוהבת סקי שלומצי?
שלומצי
אהה ..אוהבת ..לפני שנתיים נסעתי לאוסטריה עם ..אה ..עם חבר שלי ..לא משנה שמות ..לסקי.
מירון
אוסטריה .מקום מדהים .המקרר שלי אוסטרי.
שלומצי
כן ,אבל הוא נתקע עם איזה קרייסיס במשרד
אז הוא היה צריך לחתוך ונשארתי שם לבד .לא משנה.
מירון
מה אכפת לך .לפחות עשית סקי.
שלומצי
זהו ..ביום השני נפלתי במקלחת ושברתי את עצם הבריח.
הייתי מאושפזת שם ,טסתי בשכיבה לארץ.
מירון
אני מכיר אורתופד נהדר בזלצבורג .עשיתי איתו את חוף השלדים בנמיביה.
רופא נהדר אבל בן אדם בלתי נסבל .הוא גנב לי מימיה.
יהיה לנו נורא כיף ביחד את ואני .אני מרגיש את זה.
שלומצי
וואלה.
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מירון
תקשיבי לי טוב ..אין חוכמות .אנחנו נזיין את האני.
שלומצי
מה זאת אומרת נזיין?
מירון
נזיין אותם ממש חזק .אבל לא בקטע טוב ..נזיין אותם כמו שמזיינים בכלא .ראית אוז שלומצי?
שלומצי
בהתחלה אולי ,זה היה טיפה קשה לי מדי.
מירון
טוב אני לא רוצה להטריד אותך עכשיו עם ההבלים האלה שלי.
(קם) שמת לב שהשנה יש יותר חצבים מאי פעם? צריך לבדוק את זה.
נותן לה נשיקה על המצח ויוצא .שלומצי נשארת המומה ממנו.
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אהבה זה כואב  -אורן ודנה 1
יוצרים :רם נהרי ,דנה מודן.
רקע :הבית של דנה בצהריים ,דנה יושבת על המיטה עם עיניים עצומות.
אורן
אל תציצי
דנה
זה לא בסדר ,זה יום ההולדת שלך ,אני הייתי צריכה לעשות לך משהו
אורן
בסדר ,זה מתנה בשבילי
דנה
מתנה בשבילי? מה זה?
אורן
חכי תראי
דנה
זה לא איזה אביזר מין נכון? אני לא מספיק פתוחה איתך בשביל זה
אורן
מה אמרת?
דנה
אני מקווה שזה משהו מגניב
אורן
גם אני ,תביאי את היד (שם לדנה את הכדור ביד)
דנה
זה לא מרגיש כמו טבעת
אורן
תירגעי ומהר אבל ,נו תפתחי!
דנה פותחת עיניים ומסתכלת בתדהמה.
אורן
תאדה (נימת הפתעה)
דנה
מה זה ,אקסטזי?
אורן
איך את יודעת?
דנה
איך אני יודעת? מה נראה לך שנולדתי אתמול?
אורן
לא יודע ,אף פעם לא דיברת איתי על זה!
דנה
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אדוני ,אני עשיתי אקסטזי כשאתה עוד הלכת עם אימא שלך ואמרת "אימא תראי ,הנה בית מרקחת"
אורן
מה את אומרת
דנה
מה שאתה שומע! מה הבאת לי אקסטזי? מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה?
אורן
שתיקחי אותו
דנה
לאן?
אורן
איתי ביחד ,אמרת שאת רוצה שנעשה דברים ביחד לא?
דנה
נכון
אורן
נו?
דנה
מה נו? לא לוקחת שום אקסטזי ושום נעליים
אורן
למה?
דנה
ככה
אורן
נו מה אכפת לך?
דנה
לא רוצה
אורן
נו אף פעם לא לקחתי ,את לא רוצה להיות הראשונה שלי?
דנה
איך לא לקחת? אתה לא אמור להיות עבריין או משהו?
אורן
קודם כל אני ערס ולא עבריין.
דנה
וחוץ מזה?
אורן
אין חוץ מזה ,נו תיקחי איתי
דנה
די ,מה הבאת אקסטזי באמצע החיים ,זה כזה ישן
אורן
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מה ישן בזה? זה טרי לגמרי
דנה
זה ישן ,לא אופנתי ,שאף אחד לא עושה את זה כבר  100שנים
אורן
יאללה ,את והדאווינים שלך ,מה הקשר לאופנה עכשיו ,מה רוח זה דבר אופנתי?
דנה
לגמרי
אורן
מי קובע?
דנה
אלה שקובעים
אורן
נו נשמה ,זה היום הולדת שלי
דנה
אז בוא נתאבד ביחד וזהו
אורן
נו תיקחי למה את כבדה?
דנה
די כבר עם הכבדה הזאת!
אורן
אל תהיי כבדה ,אני לא אקרא לך כבדה
דנה
תגיד לי מה אתה בן ?5
אורן
אם אני בן  5את בת 100
דנה
אני לא בת  ,100אני בטח לא בת .17
אורן
חבל מאד
דנה
(צוחקת) אני לא מאמינה
אורן
מה?
דנה
אתה מפעיל עלי לחץ חברתי!
אורן
אני לא מפעיל עלייך לחץ חברתי
דנה
אז תרד ממני ,די!
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אורן
לא רוצה נו? (עולה על דנה) כבדה ,כבדה ,כבדה...
דנה
תעזוב אותי ,קח את זה עם החברה הבאה שלך כבר
אורן
איזה פחד ,את מאיימת עלי?
דנה
לגמרי
אורן
את יודעת מה?
דנה
מה?
אורן
אני לוקח את זה לבד
דנה
זין אתה לוקח את זה לבד
אורן
את חושבת שאת קובעת עליי?
דנה
לגמרי
אורן
(בולע כדור ,יש פאוזה ואז) יואו ,המוח מסתובב לי ,אני מרגיש עננים ,נו תיקחי איתי ,נו!
דנה
איזה מניאק (לוקחת את הכדור)
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אהבה זה כואב -אורן ודנה 2
יוצרים :רם נהרי ,דנה מודן.
אורן
בוקר טוב
דנה
היי
אורן
מה שלומך?
דנה
בסדר ,מה שלומך?
אורן
סבבה.
דנה
יופי.
אורן
כן ,הכול טוב?
דנה
הכול?? מה?? מה ניראה לך?
אורן
לא .אהה?? אז מה עשית תאונה בשביל לראות אותי עוד פעם?
דנה
האמת ניסיתי להתאבד בגללך ,אבל לא יצא לי.
אורן
וואלה ,היה כזה גרוע??
דנה
אכפת לך לא לדבר על זה פה??
אורן
מה?
דנה
אכפת לך לא לדבר על זה פה?
אורן
אז רציני מה קרה?
דנה
אתה ממש רוצה לדעת?? ראיתי את החבר שלי מסתובב ברחוב עם איזו דובה ,סובבתי אחריהם
את הראש ,נתקעתי באיזה מפגר אחד שעצר באדום.
אורן
דבה
דנה
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מה??
אורן
אומרים דבה לא דובה
דנה
אהה..אתה מכיר אותה??
אורן
לא ידעתי שיש לך חבר.
דנה
היה לי ,אפשר להגיד.
אורן
בגלל הדבה?
דנה
שאלה טובה .לא יודעת
אורן
ואת עוד דלוקה עליו?
דנה
אם אני דלוקה עליו? אההמממ..לא יודעת ,לא יודעת כבר כלום
אורן
סבבה .אז הרבה זמן הוא היה חבר שלך??
דנה
כן .שנתיים ,משהו כזה
אורן
אמממ..מי עזב??
דנה
אני
אורן
וואלה .לפני הרבה
דנה
כן .אהה שלשום
אורן
סחתיין ,זריזה (מסתכל הצידה לחבר'ה)
דנה
הכול בסדר?
אורן
אז את לבד עכשיו??
דנה
יש לי אותך לא? סתם.
אורן
לא ,זה בסדר ,לא כל יום בא למוסך בחורה כזאת חמודה.
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דנה
אהה...באמת?
אורן
באדוניי ,גבר תרגיע ,מה אתה עושה??
דנה
מה זה? מה אתה סיפרת להם?
אורן
מה??
דנה
אני לא מאמינה  ,מה אתה יצאת מדעתך??
אורן
את אמרת לי לא לספר?
דנה
יא חתיכת מכוער ,אני לא מאמינה שנתתי לך להיכנס לבית שלי בכלל.
אורן
נתת לי הרבה יותר אם את לא זוכרת.
דנה
מה?? טוב תקנו לי את האוטו  ,תעשו מה שאתם צריכים  ,ותחזירו לי אותו וזהו.
אורן
אין בעיה
דנה
ושזה לא יהיה אתה!
אורן
זה לא יהיה אני  ,תאמיני לי!!
דנה
קחו!!!( זורקת את המפתחות)
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אהבה זה כואב -אורן ודנה 3
יוצרים :רם נהרי ,דנה מודן.
אורן
חזרת מאוחר
דנה
כן ,נסחפנו קצת ,לא שמנו לב.
אורן
ממה נסחפתם בדיוק?
דנה
סתם עם התסריט וזה .ממה יכולנו להיסחף כבר?
אורן
לא יודע.
דנה
הי ,קראת?
אורן
הסתכלתי קצת לראות מה זה.
דנה
נו ,ו...
אורן
נראה לי דבילי.
דנה
דבילי?
אורן
כן ,דבילי.
דנה
מה דבילי בזה?
אורן
לא יודע .נראה לי מהתחת כל המילים האלה .מי מדבר ככה?
דנה
לא יודעת .זה דרמה .אנחנו עובדים על זה עכשיו שזה יותר ישב לנו בפה.
אורן
זה מה שאתם עושים בחזרות?
דנה
מה ז'תומרת?
אורן
לא יודע אולי אתם עושים חזרות על כל החירמונים שלכם.
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דנה
מה זה?
אורן
מה זה? (מחקה אותה) על כל החירמונים שהתסריט מלא בהם .גם על זה אתם עושים חזרות?
דנה
איכס ,מאיפה הבאת את מילה הזאת חירמונים?
אורן
אתם עושים חזרות על זה או לא?
דנה
ברור
אורן
כן?
דנה
נראה לך??
אורן
לא יודע
דנה
ברור שלא .זה רק בצילומים עושים את זה.
אורן
אה ...ואם הבמאי יגיד לך להתנשק איתו את תתנשקי איתו?
דנה
אני חושבת ,כן.
אורן
עם הלשון והכל?
דנה
כן ,מה שהוא יגיד.
אורן
מה זה מה שהוא יגיד?
דנה
מה שהוא יגיד .הוא הבמאי ומה שהוא יגיד אני אעשה .ככה זה עובד.
אורן
וזה נראה לך הגיוני שהוא יגיד לך להתנשק איתו ואת תתנשקי איתו?
דנה
כן ,אבל זה לא אמיתי או משהו .זה הצגה.
אורן
זה לא אמיתי .מה לא אמיתי בזה? מה לא אמיתי? הלשון שלך בתוך הלשון שלו מה לא אמיתי
מה? את לא עושה את זה .אין מצב שאת עושה את זה ואם את עושה את זה אז זה בלעדי.
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דנה
מה זה אומר?
אורן
זה אומר שאם את עושה את זה אנחנו נפרדים ,זה מה שזה אומר.
דנה
אתה לא רציני.
אורן
אני מאד רציני.
דנה
טוב אז נפרד.
אורן
אחלה.
דנה
אחלה.
(שתיקה)
דנה
נו די ...למה זה צריך להיגרר לשטויות האלה
אורן
זה באשמתך.
דנה
באשמתי?
אורן
כן באשמתך ,אם לא היית נמרחת על המכוער הזה הייתי מקבל את זה איכשהו.
דנה
אתה מפגר .על מה אתה מדבר?
אורן
על מה שכל המדינה ראתה
דנה
אתה מדבר על התכנית שלי?
אורן
גם
דנה
זה היה הצגה .זה כזה ברור שזה היה הצגה
אורן
אני לא אוהב את ההצגות האלה
דנה
אז יש לך בעיה כי זאת העבודה שלי!
אורן
לך יש בעיה .תחפשי עבודה אחרת.
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דנה
אה ,אולי אני לא אעבוד בכלל?!
אורן
אולי אל תעבדי בכלל
דנה
יופי!
אורן
יופי .לא יודע .זה גדול עליי .אני לא רוצה חברה כזאת.
דנה
חברה כזאת שמה?
אורן
שנדלקת על גברים אחרים
דנה
אני לא נדלקת על שום גברים אחרים.
אורן
את כן נדלקת ואל תשקרי.
דנה
אני לא משקרת
אורן
את כן ,את משקרת.
דנה
נו די ,אני הכי אוהבת אותך בעולם זה כזה שקוף
אורן
מה זה קשור? מה זה קשור?
דנה
אפשר לחשוב שאתה לא פרפר לך הלב כשפגשת את האלמוגית הזאתי
אורן
אז את מודה שנדלקת עליו
דנה
אני לא מודה אני רק מראה לך כמה אתה חוצפן!
אורן
זה גם לא אותו דבר
דנה
למה? כי אתה בן?
אורן
גם
דנה
אז לך מותר ולי אסור?
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אורן
כן
דנה
אני לא מאמינה שאתה אומר את זה
אורן
זה מה שאני חושב מה אני יעשה?
דנה
זה כזה דוחה.
אורן
וזה גם לא אותו הדבר כי אותי לא ראו
דנה
מה זה?
אורן
מה שאת שומעת .אותי לא ראו ואת עשית את זה מול כל העולם
דנה
מה אתה עכשיו ערבי או פולני?
אורן
תפסיקי עם זה
דנה
לא ,תפסיק אתה.
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או-בוי – זוהר ואברי
יוצרים :יואב גרוס טמירה ירדני יואב צפיר
רחוב מחוץ לקולנוע או רחוב או גן ציבורי ,לא משנה .לילה
זוהר ואברי יושבים על המדרכה .זוהר תופסת את פניה ,אברי מניח עליה יד מנחמת.
זוהר
אין אין ,אני כזאת סתומה ,זה מה שאני..
אברי
די ,אל תגידי את זה..
זוהר
אבל זאת האמת! איך אני תמיד נופלת על בנים כאלה ..מה ,יש בי משהו שמושך מניאקים?
תסתכל עלי ,מה הבעיה שלי?
אברי
(מביט בה מאוהב) אין לך שום בעיה ..אולי קצת מזל רע ,אבל גם זה יעבור..
זוהר קצת מתעודדת .רגע של שתיקה.
זוהר
לא ,אבל אתה – "לך תטפל בעצמך" – (עושה אגרוף) בום! זה היה מופתי (צוחקת נותנת לו חיבוק
חברי) המושיע שלי ..כל מטומטמת צריכה מושיע בחיים שלה..
אברי מתרגש ,הוא מהסס אם להגיד לזוהר מה הוא מרגיש.
אברי
זוהר סתכלי אליי ..את לא מטומטמת ..ולא כל הגברים מגעילים כמוהו ..את פשוט צריכה מישהו
שיראה אותך באמת ,שיעריץ את הלב שלך במקום ..במקום ..במקום לשחק לך בו.
זוהר מרימה ראש ומביטה בו.
אסטבליש חוץ – הוילה מואפלת כמעט לגמרי ,חדרי השינה חשוכים חוץ מהחדר של בן
זוהר (מבינה משהו)
אתה יודע משהו אברי? אתה כל כך צודק..
אברי
מה?
זוהר
כל מה שאמרת עכשיו ..הכל נכון.
אברי
(פניו מאירות) איך אני שמח שאת אומרת את זה ..זוהר אני ..רוצה להגיד לך משהו-
זוהר קמה בנחישות.
זוהר
למה אני ישר חושבת מה לא בסדר בי? הרי ברור לכל מי שיש לו עיניים שהוא הדפוק! תודה!
(הולכת)
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אברי
מה? לאן?
זוהר
להגיד לו כל מה שאני חושבת עליו בפרצוף! חתיכת אפס ,מי הוא חושב שהוא?
אברי
לא ,זוהר ..לא לזה ההתכוונ-
זוהר (נשיקה בלחי)
תודה ...אתה כזה חבר טוב..
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אופוריה – חופית וצהובון
יוצר :רון לשם
בית קינו .צהובון מטפס במדרגות הבניין אל חופית .עם ארגז ענקקק.צהובון מגיע אל הדלת.
הוא מתנשף .ממתין כמה רגעים .מצלצל עם המצח .חופית פותחת .מופתעת מהארגז ,ומהנחישות
שלו ,הוא ניגש למטבח ופורק מבחנות.
צהובון
היי
חופית
אתה לא רציני
צהובון
מצאתי.
חופית
את?..
צהובון
את מה שאת מחפשת.
חופית
(חיוך) בטוח יש לך משהו יותר נורמלי לעשות...
צהובון
אני עושה מלא דברים.
חופית
אני שמחה.
צהובון
יש לי גיבוש טייס עוד שבועיים( .פתאום מבין שהיא צינית ,מחייך) את לא שמחה .שמחה זה
רגש ...לא משנה .מצאתי את מה שאת צריכה.
חופית
מה אני צריכה?
הוא שותק ,נחוש ,מתמקם במטבח .מוציא מבחנות .שותק .ואז תוך כדי שמתארגן ,רואה את
קינו שמגיע מחוייך ומתיישב ליד חופית על כסאות הבר.
צהובון
ההורים שלו תמיד בעבודה?
חופית
כן .בשנחאי.
צהובון
( .Coolשתיקה) זה בעמק הסיליקון?
חופית
זה בסין.
צהובון מכניס מבחנה לטוסטר.
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צהובון
אני רק צריך לחמם ,זה חייב להיות טרי.
את רוצה לעזור לי?
חופית
טוב ,סבתא
צהובון
למה סבתא? (שתיקה) תמדדי  34גרם מימן .ו 150-גרם מהחומצה.
חופית
מימן וחומצה.
חופית מודדת מימן ,ונותנת לקינו למדוד מהחומצה .צהובון מכין מגש לתנור ,ומביט בקיו בחוסר
נוחות,
צהובון
(מחייך לחופית) אנחנו יכולים לדבר קצת בינתיים ...להכיר..
חופית
(צוחקת) מה בא לך להכיר למשל?
צהובון
לא יודע .מה התוכניות שלך ,חלומות ,עניינים
חופית
אתה רציני?
צהובון
כן
חופית
אני מקווה לרשת את אבא .הוא רואה חשבון.
צהובון
וואו .חזק.
חופית
מאד .אבל קודם להיות רשג"דית בצופים .ולהקים חוות חיות בפייסבוק.
צהובון
יש לך תחביבים?
חופית
תחביבים? ריקוד .טיולים בארץ .ספרים.
צהובון
ספרים?!??!!
חופית
כן .הם מזכירים לי את היופי של העולם.
צהובון (קלט .מאוכזב)
את צוחקת עליי.
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חופית
לא אשמתך צהוב.
הוא חסר אונים .אבל נושך שפתיים ומתגבר .היא מחייכת.
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אורי ואלה – אלה וצוקי
יוצרים :דינה סנדרסון  ,יובל שפרמן  ,עפר סקר.
רקע :אלה נכנסת למסעדה של צוקי ומחייכת אחרי שהיא וצוקי העבירו יחד את הלילה.
צוקי
וואו .היית שולחת לי תמונה שלך ככה,
במקום הסמיילי המעפן הזה,
הייתי בקלות עוזב את העבודה עכשיו.
מה נסיכה? באת לשגע אותי או מה?
אלה
התגעגעתי.
צוקי
וואלה ,איזה כיף.
אלה
מה קורה?
צוקי
בסדר נשמה יום לחוץ ,המסעדה מפוצצת.
אלה
יש תוכניות אחכ?
צוקי
לא ,לחוץ לחוץ.
אלה
וואלה.
צוקי
אל תעלבי ,אין עליך.
אלה
לא נעלבת נשמה.
צוקי
את פיה מסוג אחר ,אין מה להגיד ,לא באמת
כאילו יש מן קארמה כזאת בעולם ,שהוא מסתובב ומידי פעם אם אתה לא מסתובב בזמן
הוא מוריד לך כאפה ,נו את יודעת איך זה .כל אחד והמסע שלו.
אלה
מה זה אומר?
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צוקי
זה אומר שאת נשמה טהורה ,זה מה שאת
לפעמים אני חושב על זה שהיקום נתן לי אותך במתנה ללילה אחד
אז אני צריך להיות אסיר תודה ולא להיות גרידי.
אלה
מה אתה דפוק?
מה כאילו מה ..לא ..לא מספיק אינדיאנית בשבילך?
צוקי
את יפייפיה.
אלה
מה לא מה מה ריקוד הגשם? זה מה שמדליק אותך?
צוקי
די מאמי גם ככה זה קשה לי עכשיו.
אלה
אתה כועס עלי? צוקי אני עשיתי לך משהו?
צוקי
מה פתאום ,מה זה קשור.
אלה
אז תגיד מה אתה מזיין לי את השכל על מסעות ולא יודעת מה.
צוקי
נשמה..
אלה
לא .אתה יודע אני לא דוקטור אבל אני גם לא מטומטמת,
לא ,בסדר ,מה סתם רצית זיון? אז סבבה אה יודע ,אז סבבה תבוא ותגיד אז תהיה גבר.
צוקי
מה זה תהיה גבר?
אלה
תבוא ותגיד לי בפרצוף אני לא רוצה אותך! מה אתה מזיין לי את השכל פה?
או שאתה כן רוצה אותי? וואי אני לא יודעת כבר .אני לא מבינה מה..
צוקי(מתקרב קצת)
אני לא רוצה אותך.
אלה מגחכת בבושה והולכת משם.
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איך להיפטר מבחור תוך  10ימים  -בן ואנדי
יוצרים :דונלד פטרי.
בן
אז מה את חושבת?
אנדי
על האוכל או עליך?
בן
שניהם.
אנדי
זה טעים מאוד ולגביך עוד לא החלטתי.
בן
אני יכול לעזור?
אנדי
כן ,אתה בעצם יכול לענות על כמה שאלות בשבילי.
בן
"כמה" נשמע קצת לא מוגדר אבל אני אתך לך שלוש.
אנדי
במה אתה עובד למחייתך?
בן
אני בפרסום ,אני עובד בעיקר עם משקאות אלכוהוליים וחברות של ציוד ספורט ,וממש עכשיו
אני מנסה לפרוץ את שוק היהלומים.
אנדי
אתה מציל את העולם בין מסיבה אחת לשנייה?
בן
כן ,משהו כזה .ומה איתך?
אנדי
מה איתי?
בן
ראיתי את העבודות שלך?
אנדי
אני עובדת ב"קוסמופוליטן"
בן
מגזין הנשים עם קצב הגידול המהיר במדינה .אני מתרשם .מצילה את העולם בין חנות נעליים
אחת לשנייה.
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אנדי
בסדר ,אוקיי ,תראה ,ספרקי ,יש לי תואר בעיתונאות מקולומביה ,הבוסית שלי אוהבת אותי ואם
אני אעשה דברים בדרך שלה לזמן מה אני אוכל לכתוב על מה שאני רוצה.
בן
כמו נעליים?
אנדי
לא ,כמו משקאות אלכוהוליים וציוד ספורט.
בן
אחד -אפס ,יפה מאוד ,אז את חושבת שהבנת אותי לגמרי ,הא?
אנדי
כמעט אבל עדיין יש לי שאלה אחת אחרונה.
בן
בבקשה.
אנדי
אמת או שקר -הכול הוגן באהבה ומלחמה?
בן
אמת.
אנדי
תשובה נהדרת.
בן
שאלה נהדרת.
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אינסטיקט בסיסי – חוקר ונחקרת
יוצרים :פול ורהובן ,ג'ו אסטרהש.
חוקר
היי אני ניק ,אני החוקר הראשי .אפשר להציע לך קפה?
נחקרת
לא תודה
חוקר
עורכי הדין שלך באים?
נחקרת
אני לא צריכה עורך דין .אין לי מה להסתיר.
חוקר
אסור לעשן בבנין הזה
נחקרת
מה אתה הולך לעשות ,להאשים אותי בעישון?
חוקר
את יכולה לספר לי מה היו היחסים שלך עם ג'וני בוז?
נחקרת
שכבתי איתו במשך כשנה וחצי .נהניתי לשכב איתו .הוא לא פחד להתנסות .אני אוהבת גברים
כאלה .גברים שמענגים אותי .הוא העניק לי הרבה עונג.
חוקר
היית מעורבת פעם בפעילות סאדו-מזוכיסטית?
נחקרת
מה בדיוק עובר לך בראש ניק?
חוקר
קשרת אותו פעם?
נחקרת
לא
חוקר
אף פעם לא קשרת אותו?
נחקרת
ג'וני אהב להשתמש בידיים שלו .אני אוהבת ידיים ואצבעות.
חוקר
תיארת צעיף משי לבן בספר שלך.
נחקרת
אני אוהבת צעיפי משי לבנים .הם שימושיים בכל מיני הזדמנויות.
חוקר
אבל אמרת שאת אוהבת שגברים משתמשים בידיים שלהם ,כן?
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נחקרת
לא ,אמרתי שאהבתי שג'וני השתמש בידיים שלו.
אין לי חוקים .אני שוחה עם הזרם.
חוקר
האם הרגת את ג'וני בוז?
נחקרת
אני צריכה להיות טיפשה לכתוב ספר על רצח ואז לרצוח מישהו בדיוק באותה צורה .הייתי
מכריזה שאני הרוצחת .אני לא טיפשה.
חוקר
אני יודע שאת לא טיפשה .אולי את סומכת על זה .כתיבת הספר נותנת לך אליבי.
נחקרת
כן ,זה נכון לא? (פאוזה) התשובה היא לא .לא הרגתי אותו.
חוקר
את משתמשת בסמים?
נחקרת
לפעמים.
חוקר
השתמשת בסמים עם ג'וני בוז?
נחקרת
בטח
חוקר
איזה סוג של סמים?
נחקרת
קוקאין .הזדיינת פעם תחת השפעה של קוקאין? ניק? (פותחת רגליים) זה נחמד.
חוקר
את אוהבת לשחק משחקים ,נכון?
נחקרת
יש לי תואר בפסיכולוגיה .זה הולך יחד .זה כיף לשחק .
חוקר
מה בקשר לאיגרוף? זה משחק .גם זה כיף?
נחקרת
איגרוף היה משעשע עד שמני מת.
חוקר
איך הרגשת כשהוא מת.
נחקרת
אהבתי אותו .זה כאב.
חוקר
ואיך הרגשת כשאמרתי לך שג'וני בוז מת?
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נחקרת
הרגשתי שמישהו קורא את הספרים שלי ומשחק משחק.
חוקר
אבל זה לא כאב?
נחקרת
לא
חוקר
כי לא אהבת אותו.
נחקרת
כן
חוקר
למרות שהזדיינת איתו.
נחקרת
העונג עדיין שם .לא זיינת אף אחת אחרת כשהיית נשוי ,ניק?
חוקר
איך את יודעת שהייתי נשוי?
נחקרת
אולי רק ניחשתי .מה זה משנה .אתה רוצה סיגריה ניק?
חוקר
איך הכרת את ג'וני בוז?
נחקרת
כתבתי ספר על רצח של כוכב רוק .הלכתי למועדון שלו .התחלתי איתו ואז שכבתי איתו.
חוקר
לא הרגשת אליו שום דבר ,שכבת איתו רק בשביל הספר?
נחקרת
בהתחלה .ואז התחלתי לאהוב את מה שהוא עשה לי.
חוקר
זה די אכזרי
נחקרת
אני סופרת ,אני מנצלת אנשים למען הכתיבה .שהם יזהרו.
אתה רוצה שאני אעשה בדיקה במכונת אמת או שגמרת איתי?
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איש חשוב מאוד – יהודה ורונה
יוצרת :שירלי מושיוף.
רקע :רונה מגיעה לדירה של יהודה ,הוא מסתובב בדירה עצבני וחסר סבלנות.
רונה
מה קרה?
יהודה
לא יודע .רוני לא עונה לי ,היא לא ..לא חוזרת אליי .זה נראה לי מוזר כבר ,אני לא יודע.
היא אמרה לי שהיא תדבר איתי אחרי האודישנים ,היא לא חוזרת אליי ולא חוזרת לטלפונים
שלי .לא יודע ..מטריף אותי.
אני חייב לקבל את הסרט הזה ,אין .אני לא אוותר על זה.
רונה
לא קיבלת את זה.
יהודה
מה ,מה לא קיבלתי?
רונה
את התפקיד.
יהודה
מה? מאיפה את יודעת?
רונה
הייתי עכשיו אצל אסנת.
יהודה
מה?
רונה
תקשיב ,היא פשוט אישה משוגעת .אני לא מבינה איך אתה נשאר אצלה ,היא פסיכית לגמרי.
יהודה
רגע ,לא הבנתי ..מה זאת אומרת? הודיעו לאסנת שלא קיבלתי את זה?
רונה
מי הודיע? היא התקשרה אליי ,אמרה לי שאני אבוא לדבר איתה על מה שהקנולר הזה אמר לי.
הגעתי ,היא התחילה לצרוח עליי ,מה שלחתי אותך לאודישן הזה על לבנון?!
הם בכלל לא רצו לראות אותך ,שלושה חודשים היא מנסה להשיג לך את האודישן ,הבמאי לא
סובל אותך ,חושב שאתה לא שחקן.
אמרתי לה ,אוקיי ,למה את לא אומרת לו את זה? איך הבן אדם אמור לדעת את הדברים האלה?
בשביל מה את משקרת לו?
יהודה
זה מה שהוא אמר ,שאני לא שחקן?
רונה
כן ,הוא לא אוהב אותך ,לא חושב שאתה מתאים לו.
בסדר ,במקום להגיד לך את זה בפרצוף ,היא ממציאה לך סיפורים מהתחת ,ממציאה לך שקרים,
פשוט מטורף.
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יהודה
רגע ,לא הבנתי ,לא הבנתי ,היא ..היא אמרה לך שמה? שהוא לא סובל אותי ואני לא מתאים?
רונה
אתה מקשיב למה שאני אומרת לך? אתה קולט מה היא עושה?
יהודה
הוא אמר את זה לפני או אחרי האודישן?
רונה
אין לי מושג ,אבל זה לא ...זה לא מה שחשוב כאן בכל הסיפור.
יהודה
הוא אמר לי ,אני מת עלייך ,אני מעריץ אותך ,אתה מדהים .כאילו..
הוא אומר לי לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ..לא ,אני לא מאמין( .מחייג בפלאפון)
אני לא מאמין ,אני לא מאמין ,אני לא מאמין .זה לא יכול להיות .בן של זונה .אני לא מאמין.
מחכה שיענו .לא עונים .מנתק ,מרביץ לארון.
כוס אמק ערס!
רונה
מה קורה לך? מה ,אתה משוגע?
יהודה
אני לא מאמין שאני השפלתי את עצמי ככה .למה הלכתי לאודישן הזה?
רונה
אם לא היית הולך ,לא היית מגלה את זה.
יהודה
תגידי לי ,את מבינה מה קורה פה בכלל? אני ארצח את הבן אדם הזה.
אני ארצח אותו! אני ארצח אותם! אני ארצח אותם! לא ,אני לא מאמין! פשוט לא מאמין..
אין לי כוח כבר לחיים האלה .אין לי כוח כבר!
רונה
אתה מוכן להירגע? עם כל הכבוד ,מה קורה לך?
יהודה
אל תגידי לי להירגע ,אל תגידי לי להירגע! בגללך הלכתי לאודישן הזה ,אל תגידי לי להירגע.
איך אני נותן לאנשים להתערב לי בחיים ,איך לכל אחד אני נותן להתערב בפאקינג קריירה שלי?
איך?
רונה
סבבה ,אז אני אשמה?
יהודה
נכון ,את אשמה.
רונה
סבבה.
יהודה
בשביל מה הלכת ל ..לאסנת בכלל? בשביל מה הלכת אליה? אה? מה בדיוק יש לך לדבר עם
הסוכנת שלי? אני לא מבין.
מה ,את הולכת להיות טאלנטית עכשיו? את רוצה להיות בטלוויזיה? בגלל זה את איתי?
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רונה
אתה רציני?
יהודה
לא יודע! מה היה לך כל כך חשוב להגיד לי ללכת לאודישן הזה? מה היה לך חשוב להתערב?
רונה
רציתי לעזור לך.
יהודה
אה ,רצית לעזור לי? תודה רבה ,עזרת לי מאוד ,מאוד ..עזרת לי .מאוד עזרת לי( .מעיף דברים)
רונה
עכשיו אני קולטת למה אנשים לא אומרים לך את האמת ,תראה איך אתה מגיב.
מה ,אתה ילד מפגר? אפשר לחשוב ,מה קרה? בן אדם אחד לא אוהב אותך.
אתה יודע כמה אנשים לא אוהבים אותי?
כמה אנשים אמרו לי לא בחיים? אפשר לחשוב ,תתבגר!
יהודה יוצא.
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איש חשוב מאוד – יהודה ורונה 2
יוצרת :שירלי מושיוף.
רקע :בוקר ,יהודה עדיין במיטה ,סרוח ,מעשן סיגריה ושותה קפה .רונה מתארגנת ממהרת
לאוניברסיטה ,לא מוצאת כלום ,קמו מאוחר .רונה מתזזת ויהודה מעשן מסתכלת עליה משועשע.
יהודה
די את עושה לי כאב ראש.
רונה
וואי ,אני ממש מתנצלת שאני לא יכולה להישאר במיטה כל היום .אוף ראית את הטלפון שלי?
יהודה
אני לא נשאר במיטה כל היום ,יש לי פגישה בתיאטרון עוד מעט עם ציפי פינס וחנוך לוין.
רונה נעצרת מסתכלת עליו.

רונה
מה? אתה נפגש עם חנוך לוין???

יהודה
כן מאמי ,אני נפגש עם חנוך לוין ...פתאום אני חשוב אה?? את מקנאה ,רוצה לבוא איתי?
רונה
כן ,אני מאוד רוצה לבוא איתך ,אבל לא נראה לי שהוא יגיע ...הוא מת לפני  15שנה.
יהודה
מה??? מה את גנובה? איזה מת ,אמרו לי שהוא יהיה בפגישה.
רונה
הוא מת .אתה לא יודע שחנוך לוין מת?
יהודה
לא .כי נראה לי שזה לא נכון גם.
רונה
אוקיי ,רק אל תגיד את זה בפגישה טוב?
יהודה
אני אגיד מה שאני רוצה .ונראה לי שאת טועה נראה
לי שאת מתבלבלת עם מישהו אחר אולי .ישר את קופצת.
רונה
חנוך לוין מת!! איך אתה לא יודע את הדברים האלה?
יהודה
טוב יאללה שלום ,את מאחרת לא? ביי ביי.
רונה קולטת שהוא נפגע מחליטה לסתום את הפה ,נותנת לו נשיקה.
רונה
תמסור לו ד"ש.
יהודה
לא אמסור לו כלום.
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איש חשוב מאוד – יהודה ורונה 3
יוצרת :שירלי מושיוף.
רקע :רונה ויהודה יוצאים מהבית של ההורים שלה אחרי שרונה אמרה להם שהם חייבים ללכת
כי יש להם תוכניות.
יהודה
מה קבענו עכשיו?
רונה
מה? לא קבענו כלום .בוא נעוף מפה רק..
יהודה
אז למה הלכנו?
רונה
אה רצית להישאר איתם עוד? אתה יכול לחזור..
יהודה
אוי אל תזייני לי תמוח! מה זה היה החרא הזה עם החידון?
רונה
לא יודעת ,הוא חופר עם החידון הזה כל שבוע .אני לא יודעת מה יש לו..בן אדם משועמם.
יהודה
זה לא מעניין אותי מה יש לו ,אני רוצה לדעת מה יש לך.
רונה
אין לי כלום ,מה אתה רוצה? לא היה לי כוח לחידון הזה עכשיו ,גם אני לא יודעת לענות שם
כמעט על כלום.
יהודה
הבנתי .הלכנו כי אני מטומטם.
רונה
מה? אני אמרתי שאתה מטומטם???
יהודה
כן זה בערך מה שאמרת .ליד כל המשפחה שלך..
רונה
כי לא רציתי שזה יביך אותך .עשית את החידון הזה פעם? זה קשה בטירוף,
לא היית יודע לענות שם על אף שאלה.
יהודה
כי אני מטומטם.
רונה
אתה ממש לא מטומטם..
יהודה
אז מה הבעיה?
רונה
זה לא עניין של טימטום ,זה ידע כללי..כאילו מה לעשות ,יש הרבה דברים שאתה לא יודע.
אתה לא קורא הרבה..וחדשות אתה לא ממש רואה..
וזה לא הכי מעניין אותך מה קורה בארץ ,או בעולם..
יהודה
אז אני לא מבין ,למה הבאת אותי לפגוש את המשפחה שלך אם אני בור ועם הארץ?
רונה
אתה לא בור .אתה פשוט עצלן.
יהודה
וואלה ,עכשיו אני גם מטומטם וגם עצלן.
רונה
אתה בן אדם בן  32שלא קרא אף ספר בחיים שלו .זה נראה לך נורמלי?
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יהודה
מאוד נורמלי כי לידיעתך אני דיסלקט וזה לא כזה קל לי לקרוא ספרים!
רונה
אוי איזה שטויות אין שום קשר! דיסלקטים יכולים גם לקרוא ספרים וגם לכתוב ספרים.
יש מלא דיסלקטים גאונים! זה פשוט לא מעניין אותך .תודה!
אתה הרי לא תקרא עיתון אם אין שם משהו עליך,
ואתה אף פעם לא צריך להתאמץ כי כולם כל הזמן
רק מתחנפים אליך ועושים מה שאתה רוצה,
וזה מה שקורה ,בסוף אתה פשוט ..לא יודע הרבה דברים.
יהודה מסתכל עליה.
יהודה
אוקיי .אז תגידי תודה רבה לאימא שלך על האוכל,
ותדברי עם רינת שתתאם לך לקחת תדברים שלך.
רונה
אוי נו מה זה ,אי אפשר להגיד לך כלום.
יהודה
אפשר,למה לא .לך אפשר?
רונה
ברור שכן.
יהודה
אז אני אומר לך ,שאני לא רוצה איתך יותר .ביי ביי .סלאמאת .שיהיה לך בהצלחה.
רונה
יהודה..
אבל יהודה נכנס לאוטו ונוסע ,רונה מרגישה חרא.
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אליפים  -רוני ואילנה
יוצרים :אסתר נמדר ,שני מלמד-ניצן ,אורן שקדי.
רקע :רוני עבר את ההתעללות הראשונה שלו מידי ה'דלידים' .הוא חושב שהוא היחיד ולכן
מתכנס בעצמו ומסרב לדבר על זה .הוא יוצא בלילה לעזור לאילנה לחפש תרנגולת שהלכה לאיבוד
במשמרת שלה בפינת החי .לפני שהם יצאו לדרך אילנה ראתה אותו בטעות ללא חולצה וכך ראתה
גם את הפצעים והחבורות שנגרמו לו מההתעללות של ה'דלידים'.
רוני ,עכשיו מחזיק פנס משלו ,ואילנה ,מאירים כל פינה של המשק החי.
רוני
אז יש פה מישהו קבוע שאשכרה שומר על התרנגולות?
אילנה
מסתבר .וכנראה זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אהיה המישהו הזה.
רוני
הנה אחת.
אילנה
(מאירה לכיוון) זאת לא היא .היא קצת יותר מלאה .והיא לא פחדנית .היא כבר הייתה באה אלי
אם היא הייתה פה.
רוני
אז היא לא פה.
אילנה
לא( .נראית מוטרדת)
רוני
אל תדאגי .נמצא אותה.
אילנה
לא ,זה לא זה .כאילו ,גם ,אבל( ..מביטה בו) זוכר את הדבר הזה שאמרנו שלא נדבר עליו?
רוני
כן.
אילנה
אז אני צריכה רגע לדבר עליו.
רוני
(צוחק) אוקי...
אילנה
אולי זאת התאורה של הפנס שמעוותת דברים ,אבל הסימנים האלה על הגב שלך...
זה לא נראה טוב.
רוני
(קצר) קצת נשרפתי בים .זה שטויות.
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אילנה
זה בסדר .אתה לא חייב לספר לי אם אתה לא רוצה.
(הם ממשיכים להסתובב ,לחפש בשתיקה ,אבל אחרי שנייה רוני עוצר).
רוני
לא נשרפתי .אבל זה כלום .סתם משהו שקרה בעבודה בשדה .טעות מטומטמת.
אילנה
נפלת עם המחרשה?
רוני
(קצת מתעצבן) נראה לך שנפלתי עם המחרשה?! מה אני דביל?
אילנה
סליחה ,שמעתי שזה יכול לקרות בהתחלה.
רוני
אז לי זה לא קרה ,אוקיי? ואם הדלידים האלה עוד פעם אחת מעזים( ...מתחמם) במיוחד המשה
דינר הזה עם החיוך המעצבן שלו ...תכלס ,גם אמוץ ...עומד שם כמו פסל .יושב ראש מועצת
התלמידים ,כל התלמידים עאלק( ....קולט את עצמו) בקיצור ,זה בקטנה.
אילנה
מוזר .אתה לא נראה לי אחד שמתעצבן מקטנות (רוני שותק) אם זה לא בקטנה אתה צריך לספר
על זה לפיני.
רוני
אין מצב.
אילנה
למה? זה התפקיד שלו .הוא יעזור.
רוני
אני לא צריך עזרה .אני מסתדר מצוין .יאללה ,את רוצה למצוא את התרנגולת הזאת או לא?
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אלנבי – אריק ומיקה
יוצר :גדי טאוב
רקע :אריק ,יושב בכיסא המנהלים ליד המחשב .מיקה עומדת לא נינוחה .היא מסתירה את הפה
עם היד כשהיא מדברת .חסרה לה שן מלפנים .יש לה פנס ,ויש לה תפרים מעל הגבה .אריק מוציא
מהכספת את התיק של מיקה ,התיק שאותו מיקה באה לקחת ,אבל משאיר אותו בינתיים מחוץ
להישג ידה ,על השולחן .הוא נוקט טון אבהי.
אריק
קודם כל איך את?
מיקה
אני לא אשקר לך .זה לא כיף .אבל אני בסדר.
אריק
אני מתאר לעצמי .לא .ברור .זה לא פשוט .אם אני
יכול לעזור ,תגידי .אני אשמח .באמת אני אשמח .זה
קרה לך פה ,ובמידה מסוימת אני מרגיש שזה
אחריותי.
מיקה
עזוב ,אתה לא אשם( .סאבטקסט :אל תעשה טובות
ואל תבקש ממני טובות)
אריק
(פאוזה) תשמעי מיקה.
מיקה מתיישבת טנטטיבית על קצה הספה .משלימה עם זה שלפני התיק תבוא הרצאה .אריק
מגיב לזה אינסטינקטיבית .הוא מזיז את התיק על השולחן קצת יותר רחוק ממנה.
אריק
אני מבין שאת במצב עכשיו .אבל תראי .זה לא
משחק .יש עוד אנשים מעורבים פה ,זה משטרה ,זה
דברים שיכולים להסתבך .אני מבין נכון שאת הגשת
תלונה שדימה זה זה שהרביץ לך?
מיקה
זה לא קשור אליך אריק .אני מבינה אותך שהכוונות
שלך טובות .אבל זה לא קשור אליך .זה לא מה
שאתה חושב ,טוב? אני יודעת מה אני אומרת לך.
אריק
זה קשור אלי גם אני לא רוצה .כי זה קרה פה ,אצלי.
ותקשיבי ,זה גם לא יחזיק .המשטרה ,הם את
העבודה שלהם הם יודעים .יש פה כל מיני אנשים
שאת מסבכת אותם סתם .וזה לא כולם אנשים
סימפטיים .אני לא צריך לספר לך.
מיקה עוצרת אותו בתנועת יד.
מיקה
אריק ,זה אח שלי .הם כמעט הרגו אותו החיות האלה .הוא בלי הכרה .הם לא יודעים אם הוא
יתעורר בכלל.
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אריק
מה? מי?
מיקה
הם חיות אדם.
אריק
שניה ,שניה ,שניה .לא הבנתי( .פאוזה) זה ...אח שלך ...מה ,הדוס שהרביץ לך ,זה אחיך?
מיקה
כן .לא חשוב .תעזוב .אני צריכה את התיק שלי.
אריק קולט תנועה בזווית העין .הדלת של המועדון נפתחה ,אריק מסתובב למיקה.
אריק
דימה יודע שאת כאן?
מיקה(נבהלת)
מה?
אריק
הוא לא יגע בך ,אל תדאגי.
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אלנבי – ערן ונוקי
יוצר :גדי טאוב
רקע :ערן נכנס עם נוקי ,חשפנית מהממת .היא בקושי מקשיבה לו .ערן עומד ליד הספה עם היד
השבורה במתלה .נוקי עומדת מביטה קצת סביב.
ערן
לשתות?
נוקי
(מנידה ראש לשלילה) כמה זמן אתה פה?
ערן
שמונה חודשים.
שניהם מסתכלים על הארגזים .היא מהנהנת ,לא ממש מגיבה .שתיקה.
ערן
עוד לא גמרתי לסדר( .פאוזה) אפשר לשאול משהו? (מהנהנת) כמה זמן את עובדת בזה?
נוקי
כמה שנים.
ערן
ואיך?
נוקי
איך מה?
היא שמה את הסיגריה שלה בזווית הפה .מתיישבת קרוב לערן הנשאר עומד.
ערן
איך העבודה?
היא מתחילה לפתוח לו את המכנסיים .ערן נבוך .היא מושכת אותם למטה.
ערן
לא בעניין של סמול טוק ,הא?
ערן מתנשף .מרים את המכנסיים שלו באי נוחות ,ביד אחת.
נוקי
פששש .לא מבזבז זמן ,אתה ,הא?
ערן
את מדברת?
נוקי
הלו? מה אתה נראה כזה מזועזע?
ערן(נושף)
זה היה קצת ,אה ...תכליתי ,לא?
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נוקי (בהיסח הדעת)
כן ,הא?
ערן
כן .את רוצה משהו
לשתות? יש לי בירה .או קפה.
נוקי
לא .תודה .אני אזוז ,נראה לי.
היא מתארגנת ליציאה.
ערן
מה? אני כאילו צריך ...אני אמור לתת לך כסף?
נוקי
מה???
ערן(נבוך)
לא .כלומר ..לא יודע .את..
נוקי
מה אני ,זונה ,נראה לך?
ערן
זה לא ברע .באמת לא ידעתי .אני מתכוון ..אני לא מכיר את הדברים האלה.
היא מנידה בראשה כאומרת "לא יאומן" .הולכת לכיוון הדלת.
ערן
הי! אני מצטער ,באמת .לא התכוונתי להגיד משהו מעליב.
נוקי
בסדר ,בסדר .לא קרה כלום.
היא סוגרת את הדלת מאחוריה .ערן נשאר בלי אוויר .הוא מסתובב בבית עצבני .רוצה לבעוט
במשהו.
ערן
(לעצמו) כוס אמו .כוס אמו!
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אריאל וליליה
לובי מלון .לילה .ליליה ממתינה ואריאל ,שיערו עדיין רטוב ,מגיע ומנשק את לחייה
אריאל
הי ליליה מה שלומך
ליליה
בסדר
אריאל
מה? ..טוב לראות אותך
ליליה
מה זה הדבר הזה שאתה רוצה לעשות?
אריאל
מה איזה דבר
ליליה
מה ששמעתי
אריאל
מה שמעת ,אני לא יודע מה שמעת
ליליה
החתונה הזאת?
אריאל
זה לא ממש חתונה  ,זה מסיבה קטנה בשבילנו ההורים.
ליליה
איזה מסיבה ,מה אתם הולכים לעשות?
אריאל
זה לא יהיה יותר מעשרים שלושים איש ,זה ארוחת ערב קטנה.
ליליה
אתה לא יכול לעשות את זה.
אריאל
ליליה מתוקה ,זו מסיבה קטנטונת ,ונשלחו כבר הזמנות ,ואי אפשר ל\
ליליה
מה זה ,מה פתאום הזמנות ,מה פתאום לחתן את אדם אני לא מצליחה להבין את זה?! [עם
דמעות בעיניים]
אריאל
אבל ליליה ,זה לא אמור לפגוע בך ,זה כלום.
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ליליה
מה זה לא אמור לפגוע בי הוא החבר שלי ,הוא אהבת חיי ,הוא הבחור היחיד שהיה לי ,ומי זאת
בכלל האביגייל הזאת ,החתונה הזאת לא תהיה ,גם אם אני אצטרך למות היא לא תקרה אתה
מבין את זה!
אריאל
ליליה אביגייל היא בחורה מקסימה שהתאבדה ,והחתונה הזו ,הטקס הזה הוא בין שני מתים,
ואת חיה ,ואת צריכה להמשיך את החיים שלך הלאה ,את פה חיה והם שניהם שם מתים
ליליה
הם לא מתים ,הם לא מתים ,בשבילי הוא חי ,הוא לא מת הוא חי....
אריאל
..נכון ..אבל את צריכה להמשיך הלאה ..גם בשבילו..
ליליה
אתה מבטיח לי עכשיו שאתה מבטל את החתונה הזאת.
אריאל
..אני לא יכול ליליה מתוקה ,אבל את צריכה להמשיך הלאה את בחורה צעירה ומקסימה ,את
צריכה להמשיך
ליליה
אתה תבטל את החתונה הזאת עכשיו!
אריאל
אבל זה באמת בלתי אפשרי  ,אנשים כבר יודעים ,יש כבר אולם ,יש אפילו כבר נגן פלמנקו ,זה
בלתי אפש\
ליליה
[דומעת] אתה תבטל את הנגן פלמנקו אתה תבטל את כל החתונה המטומטמת הזאת!! אתה
תבטל את הכול!!
אריאל
ליליה
ליליה
אדם לא היה רוצה את זה
אריאל
אדם כבר לא פה ליליה
ליליה
אדם פה!
אריאל
ליליה
ליליה
הילד שלו פה.
שתיקה ,אריאל מנסה לעכל.
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אריאל
מה זאת אומרת?
ליליה
בדיוק מה שזה אומר.
אריאל
מה זה הילד שלו?
ליליה
הילד שלו
אריאל
מה יש לאדם ילד?
ליליה
כן
אריאל
איפה ?
ליליה
פה
אריאל
איפה פה?
ליליה
פה
אריאל
את בהריון?
ליליה
כן
שתיקה
אריאל
ואת רוצה ללדת את הילד?
ליליה
אני רוצה אבל אי אפשר.
אריאל
למה?
ליליה
כבר קבענו הפלה ..אבא שלי לא יסכים ..וגם אימא שלי ..אני צעירה מידי
אריאל
..את מרשה לי לנסות לדבר איתם?
ליליה
לא  ,אסור לי לדבר על זה עם אף אחד ,בטח לא איתך.
אריאל
מה כשבאתי אליכם ..הוא ידע כבר?
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ליליה
כן ,הוא השתגע שהבאתי אותך.
אריאל
אם זה היה תלוי רק בך היית רוצה?
ליליה
אבל אני רק בת חמש עשרה
שתיקה
אריאל
..נכון...
ליליה
הם אומרים שאני צעירה וזה יהרוס לי את החיים ,אבא שלי בחיים לא יסכים.
שתיקה
אריאל
תני לי לנסות לדבר איתם ..בבקשה..
ליליה
הוא לא יסכים
אריאל
בבקשה ליליה..
ליליה
רק אם אתה קודם כל מבטל את החתונה הזאת.
שתיקה
אריאל
בסדר אני אבטל.
ליליה
אני אדבר איתם ..אני אגיד להם שסיפרתי לך..
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בחור ובחורה בלילה
יוצר :חנוך לוין.
בחור
אני יוצא מחר ,השכם בבוקר .תהיה מלחמה.
בחורה
אני רוצה שתשמור על עצמך.
בחור
אשמור על עצמי ,בשבילך .תחכי לי?
בחורה
כל הזמן.
בחור
תתגעגעי?
בחורה
אחשוב רק עליך( .שניהם שותקים) על מה אתה חושב?
בחור
אני חושב מה יקרה אם אחזור בלי יד.
בחורה
אל תדבר ככה.
בחור
אני מוכרח לדעת מה תעשי אם אחזור בלי יד.
בחורה
(נרגשת) אני אוהבת אותך.
בחור
גם בלי יד.
בחורה
כן ,כן.
בחור
ובלי יד ורגל?
בחורה
אמרתי לך להפסיק לדבר על זה.
בחור
אני לא יכול .זה קורה ,את יודעת ,שמאבדים גם יד וגם רגל.
בחורה
אני אוהַ ב אותך.
בחור
באמת?
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בחורה
כן.
בחור
יהיה לך קשה.
בחורה
לא חשוב .אני אוהב אותך כפי שתבוא( .שניהם שותקים) אבל אתה תבוא בריא ,נכון שתבוא
בריא?
בחור
כן( .שניהם שותקים).
בחורה
אל תהיה עצוב כל כך.
בחור
מה תעשי אם אאבד שתי רגלים ויד?
בחורה
אני לא רוצה לחשוב על זה.
בחור
כיסא גלגלים.
בחורה
די ,אני מבקשת.
בחור
תצטרכי להסיע אותי בכיסא גלגלים.
בחורה
(מחבקת אותו) אני לא יכולה לשמוע אותך מדבר על זה .תן לי לא לחשוב על זה( .שניהם
שותקים).
בחור
(אוחז בה בעדינות בזרועותיו ,לוחש) אבל לא ענית לי עדיין (הבחורה מחבקת את צווארו) .לא
אמרת לי מה תעשי אם אאבד שתי רגלים ויד (הבחורה שותקת) .את לא עונה .כבר קשה לך.
(הבחורה מתחילה לבכות) את בוכה אבל לא ענית לי( .הבחורה בוכה עוד יותר) אני פוחד שאני
אאבד שתי רגלים ויד ולך יהיה קשה להחליט .לא אכעס אם תגידי לא.
בחורה
(מתוך הבית) אתה יודע שאוהב אותך! אתה יודע שאוהב אותך תמיד!
בחור
(מלטף רכות את שיערה ,בשקט) ומה עם שתי רגלים ושתי ידיים?
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בית האומנה – יונתן וליה
יוצרים :דפנה ממן ,ציון רובין.
רקע :ליה גילתה זה עתה שיונתן ,שבו היא כבר מזמן מאוהבת ,הוא יוזם וחופר המנהרה
שבעזרתה הם יגיעו לאבן שבמוזיאון של אמא שלה .ליה המומה ורותחת .היא מגיעה לחדר של
יונתן ,פורצת פנימה בכעס .מבהילה את יונתן.
יונתן
ליה ...מה קורה?
ליה
מנהרה? אתה חופר מנהרה?
יונתן
מה ?..לא .איזה מנהרה...
ליה
אל תעשה את עצמך כאילו שאתה לא יודע.
אתה חופר מנהרה כדי לגנוב לאמא שלי את האבן!
יונתן
ליה ,שבי שניה .בואי נדבר
ליה
זה נכון או לא?
יונתן
ליה ,רגע..
ליה
נכון או לא?!
יונתן
נכון ,אבל..
ליה (רותחת)
איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אני באתי וסיפרתי לך
את כל ה ..את כל ה ..הדברים שלי שאף אחד לא יודע
עליהם ..ואתה רק ניצלת אותי ..תום צדק בכל מה שהוא
אמר עליך ..אתה חתיכת אגואיסט .שום דבר לא מעניין
אותך חוץ מעצמך!
יונתן
מה ?..לא ..ליה ,זה לא ככה ..אני נשבע ..כשהתחלתי את
המנהרה לא ידעתי שאני ואת - -את יודעת ,נהיה בקשר
ליה בוכה מכעס ותסכול.
ליה
אה ,אז אם אנחנו לא חברים זה בסדר לגנוב מאמא
שלי?
יונתן
לא ,אני לא מתכוון לזה( ..נאנח) את זוכרת
שסיפרתי לך על אמא שלי? ואמרתי לך שיש דרך
להביא אותה ?..ואת זוכרת מה אמרת לי? את אמרת לי
שאני צריך לעשות כל מה שאני יכול כדי להחזיר אותה.
זאת הדרך להחזיר אותה
ליה
מה?! מה הקשר!!
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יונתן
(מנסה לנסח את מחשבותיו) אני יודע שזה נשמע הזוי..
אבל אמא שלי קשורה לאבן הזאת ...אם אני אשיג את
האבן ,אני אחזיר את אמא שלי .אני פשוט יודע את זה.
את לא חייבת להאמין לי ,אבל-
ליה
לא חייבת להאמין לך? איך אתה רוצה שאני אאמין
לקשקוש הזה? זה התירוץ הכי דפוק ששמעתי בחיים.
יונתן
אני לא משקר לך .אף פעם לא שיקרתי לך.
(ממלמל) חוץ מלגבי המנהרה.
ליה
יפה מצדך באמת!
יונתן
רציתי לספר לך .בחיי .אבל ידעתי מה תגידי.
ליה
מעניין למה.
יונתן
ליה ,אל תספרי לאמא שלך .בבקשה
ליה מסתכלת עליו ,המומה ,צוחקת .מנידה בראשה באי אמון.
ליה
אין לך בושה ,מה? שלום.
ליה יוצאת משם ,יונתן צועק.
יונתן
ליה ..חכי! ליה!
רץ אחריה.
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בסימן ונוס  -נוגה וג'וב
יוצרים :גור בנטביץ' ,עומר תדמור ,אורי אדלמן.
רקע :חניון ,ג'וב מחכה לנוגה למטה בחניון שתסיים להתעמל במכון כדי להתחיל איתה.
נוגה
מה אתה עוקב אחרי?
ג'וב
(נותן לה פרח)
נוגה
אתה משוגע או שאתה עושה את עצמך?
ג'וב
לא גמרת ...לא גמרת את המים שלך..
נוגה
זה נראה לך משחק כזה? אני צריכה להתקשר למשטרה או שאתה עוזב לבד?
ג'וב
טוב את צודקת התחלנו ברגל שמאל .מה את אומרת אני ואת נתחיל מחדש?
נעים מאוד ג'וב.
נוגה
אני לא מעוניינת לפגוש אותך יותר ,לא מעוניינת שתתקשר אלי יותר ואני לא מעוניינת שתביא
לי פרח.
ג'וב
למה לא?
נוגה
חשבתי שאתה מבין שזה היה חד פעמי.
ג'וב
נו אז עוד חד פעמי אחד מה את אומרת.
נוגה
טוב אני ממש לא צוחקת איתך פעם הבאה שאתה מטריד אותי אני קוראת למשטרה אל תנסה
אותי.
ג'וב
אני אומר לא ל" -לא" שלך.
נוגה
אתה יכול בבקשה לזוז מפה אני רוצה ללכת.
ג'וב
אני לא זז עד שאת אומרת לי שאני רואה אותך עוד פעם.
נוגה
(מקבלת שיחת טלפון מבעלה בינתיים ג'וב ממתין לה) זה בעלי ,עכשיו אתה מבין סוף סוף למה
אני אומרת לך לא כל הזמן
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ג'וב
איפה הטבעת?
נוגה
הורדתי אותה לטובת החד פעמי שלנו .עכשיו היא חזרה למקום הטבעי שלה וגם אני( .עוד
שיחת טלפון) היי גידי ,לא אני בדיוק יוצאת מהמכון .....מה?
ג'וב
התגעגעת אלי
נוגה
יא בן זונה ,חתיכת בן זונה
ג'וב
אני יודע שאת אוהבת אותי....
נוגה
למה עשית את זה?
ג'וב
מה אני עשיתי?
נוגה
אתה צילמת אותנו ביחד ושלחת את זה לבעלי באינטרנט ,אתה קולט מה עשית בכלל?
ג'וב
נוגה זה לא אני.
נוגה
אה זה לא אתה ,אתה הרסת לי את החיים ככה בשנייה (היא עוזבת את המקום)
ג'וב
נוגה תקשיבי לי זה לא הייתי אני....
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 2.3בשבוע  -נילי ובועז
יוצרים :שחר ברלוביץ' ועמליה רוזנבלום
רקע :הסדרה עוסקת בדרכים הרבות בהן אינטימיות או חוסר אינטימיות מתבטאים ביחסי מין,
ובקשרים המורכבים שבין מין ורגש .הסדרה עושה זאת על ידי כך שהיא מביאה את סיפוריהם של
יחידים וזוגות המשתתפים במחקר על מין ואינטימיות .מטרתה של הסדרה היא למלא פער עצום
הקיים בכל הקשור לייצוג מורכב וריאליסטי של מיניות אנושית בקולנוע ובטלוויזיה .בדרך כלל
בסדרות טלוויזיה ובסרטים ישנו דגש רב על תהליך החיזור ,שמגיע לשיאו בנשיקה לוהטת .ברוב
המקרים בסצנה הבאה כבר עוברים לבוקר-שאחרי .במקרים אחרים בהם מעיזים להראות את
החוויה המינית ,היא מיוצגת באופן מסוגנן ומלאכותי (בגדים נופלים על הרצפה ,ווילונות מתנפנפים
ברוח הערב החמימה) .כך או כך ספקטרום שלם של מצבים וחוויות הקשורים במין ובאינטימיות
נשאר מחוץ למסך.
נילי -אישה בת  ,34נאה ועדינה ,אם לתינוק בן שנה ,נוירוטית.
בועז -גבר בן  ,35חמוד ,טוב לב ,ואינטליגנטי ,לא מאוד נאה.
פנים .דירת בועז ונילי .חדר שינה .לילה.
בועז שוכב במיטה .נילי בודקת את מכשיר הקשר שמשדר מחדר הילדים ,ואז סוגרת את דלת חדר
השינה היטב ,נועלת אותה.
נילי
אולי אני אתקשר עכשיו לעלמה להתנצל?
(נילי מדליקה את האור הקטן על שולחן הלילה ,ואז מכבה את האור הגדול .היא נכנסת למיטה)
בועז (צוחק)
לגמרי ,ותגידי לה ,עלמה אני מצטערת שאני מתקשרת אליך באחת בלילה ,אבל רק רציתי להבהיר
שלא התכוונתי לרמוז שאת צריכה דיאטה ,פשוט ,את יודעת ,כבר עברה שנה מאז שילדת,
וחשבתי לעצמי ש...
נילי
(ממרפקת את בועז תוך כדי שהיא מתכסה בשמיכה וצוחקת)
רשע.
בועז
די שטויות ,מאמי ,תעזבי את זה .את מארחת למופת .עשית ארוחה מקסימה .אל תדברי איתה
יותר על זה בחיים ,ובפעם הבאה שאת רואה אותה תגידי לה משהו על כמה השיער שלה יפה או
עבה או מה שזה לא יהיה ,משהו שלא קשור למשקל.
נילי
באמת יש לה שיער יפה.
(בועז מחייך ,ורוכן מעל נילי ומכבה את האור הקטן)
נילי
הי ,אל תכבה עוד את האור.
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בועז
אני קרוע ,נילניל.
נילי
(בקול פתייני שיוצא קצת ילדותי)
אבל בכלל עוד לא ראית מה אני לובשת?
(בועז משפשף את עיניו ,ומדליק שוב את האור)
בועז
(ענייני)
מה?
נילי (מורידה את השמיכה)
תראה .זה ויקטוריה סיקרט ,בכלל לא שמת לב.
בועז (דפנסיבי)
כל החזיות שלך יפות.
נילי
זאת לא חזיה ,זה בייבי דול.
בועז
ברור ,אם היו קוראים לזה חזיה זה בטח היה עולה רק ארבע מאות שקל.
נילי נעלבת ,ומפנה לבועז את גבה.
בועז
די נילניל ,אני מצטער ,לא התכוונתי להגיד את זה.
נילי
זה היום נישואים שלנו.
בועז
ועשית לנו ארוחת יום נישואין נפלאה .אבל אני פשוט הרוס הרוס מעייפות.
נילי
אני לא מאמינה שאנחנו אפילו לא עושים את זה ביום נישואים שלנו.
בועז
די בובי ,אל תעשי מזה עניין .אחותך תקום מחר עם רועיקי .אנחנו נישן לילה אחד יותר משעה
וחצי רצוף ,ואני מבטיח לך שנעשה את זה.
נילי שותקת שתיקה רועמת.
בועז (מפציר)
נילי
נילי נשכבת על בטנה ומכבה את האור.
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בשבילה גיבורים עפים – סיוון ודותן
יוצר :עומרי גבעון
רקע :דותן איש עסקים מצליח ורווק .באירוע שאירגן לזכר חברים ליחידה שנפלו בלבנון אחיו
ואישתו מנסים לשדך לו את סיוון .הוא מנפנף אותה בנימוס והולך .היא תופסת אותו אח"כ
כשהם לבד.
סיון
זה מאוד מרגש כל האירוע הזה .כל הכבוד לך
דותן
כן ,תודה ,תודה רבה.
סיון
תאמין לי גם לי נמאס שמדביקים לי דייטים .אתה יכול לפחות לשחק אותה נחמד?
דותן
כן ..סליחה אני ..איך אמרת קוראים לך?
סיון
וואו אתה ממש נחמד .קוראי לי סיון.
דותן
סיון ,תראי זה מסוג המקרים הנדירים האלה שזה באמת אני ולא את.
סיון
אתה בכלל לא מכיר אותי.
דותן
אני רק חוסך לך זמן וכאב.
סיון
למה מה הקטע? אם אתה לא רוצה להכיר אז אתה ילד גדול .תגיד לאח שלך ואשתו שירדו ממך.
דותן
לא לא ,זה לא הקטע.
סיון
אז מה הקטע?
דותן
(מתלבט אם לומר) לפני  4שעות הודיעו לי שיש לי חודשיים לחיות.
סיון
(צוחקת) באנה אתה מקורי .אני יכולה לעזור במשהו?
דותן
את יכולה אולי להגיד לאמנון ותמר שם שאני זה לא הטיפוס שלך.
סיון
אבל אתה דווקא כן.
דותן
אז סבבה .נו ,יש לנו חודשיים.
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סיון
סבבה ,זו עדיין תהיה הזוגיות הכי ארוכה שהיתה לי.
דותן
אז תגידי להם?
סיון
אני אגיד לא למשאלה אחרונה? (מבינה) אתה רציני?
דותן
עד מוות.
סיון
יואו.
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בתולות – חפץ וקרנית
יוצרים :שחר מגן ,אדם סנדרסון.
רקע :קרנית יושבת ,בודקת את העט שלה ,הקופסה ,מסדרת דפים ,קוקו ,כפפות חד פעמיות,
משתיקה את האייפון .בחורה מסודרת .חפץ מגיע ,מלווה בשוטר צעיר (מדי פעם חותכים לנרי
והשוטר הנוסף שמסתכלים על החקירה מחדר הבקרה).
קרנית
(לוחצת יד) ערב טוב ,מר חפץ .אני קרנית .בוא תשב.
חפץ (בחביבות)
אז את תגידי לי למה אני פה? כי עידו לא ידע.
קרנית
הוא רק השליח.
חפץ (שם יד על השוטר)
ד"ש לאבא.
השוטר מהנהן והולך .קרנית סוגרת את הדלת .חפץ יחסית רגוע.
קרנית
שב ,תרגיש בנוח.
חפץ
עשיתי משהו שאני לא יודע?
קרנית
לא עשית שום דבר .אנחנו רק צריכים את העזרה שלך .אתה צמא? מים? אני יכולה לבקש שיכינו
לך קפה .תרגיש חופשי.
חפץ מסתכל על המים.
חפץ
לא ,תודה (מבט של קרנית) .אבל אני אשמח להבין מה הולך פה.
קרנית
אני רוצה לשתף אותך בעניין שמטריד אותי ויכול להיות שאתה תוכל לעזור לנו קצת ,בסדר? אתה
יודע מה יש בקופסה הזו?
חפץ
לא .למה שאני אדע?
קרנית שמה כפפות ,פותחת .יש בפנים צדפים .היא מפזרת אותם.
קרנית
יפים ,לא? (מרימה אחד ,בוחנת אותו) אני אוהבת צדפים .מזכירים לי את הכינרת .אתה יודע
איפה מצאנו את זה? (לא עונה ,מתחיל לקלוט) חבר'ה שלנו היו בסיור בתמנע ,הם קיבלו מידע על
הברחת סמים .מכת מדינה זה נהיה .אתה מכיר את האיזור של המכרה?
חפץ
ניהלתי אותו פעם.
קרנית
כן ,אני יודעת .אתה גם מסתובב שם לפעמים .הקיצר ,החבר'ה שלנו מצאו שם מחסן ,נעול ,עם כל
מיני חפצים כאלה של...ילדים .צדפים ,ספרים ,מיטה ,שולחן .ואז הם שמו לב למדבקה הזו.
על הקופסה יש מדבקה שמקודם היא הסתירה .כתוב עליה בכתב שכבר דהה " -שייך למאיה
רג'ואן".
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קרנית
ואתה יודע שמצאנו את הגופה שלה .אתה ועוזי ,אתם..
חפץ
הייתי איתו בחדר מתים.
קרנית
זה היה קשה בטח ,לראות אותה.
חפץ
היא הייתה כמו הבת שלי.
קרנית
אנחנו כמובן בודקים טביעות אצבעות ,אבל לך תדע מי היה שם והאבק לא עוזר...אתה יודע
שצעירים למשל ,יש כאלה שלא משאירים טביעות אצבעות בכלל .לא יודעים למה ,משהו שקשור
לשומן שהגוף מפריש רק מגיל מסוים.
חפץ
וואלה.
קרנית
אבל מבוגרים כן משאירים (פאוזה) .בכל אופן אנחנו שואלים כל מי שיכול לעזור לנו .איך זה הגיע
לשם ,אם זה באמת הכל שלה .המשפחה עוד לא יודעת .אז חשבנו לשאול אותך ,כי אתה גם חבר
של המשפחה ואתה גם מסתובב באיזור ,עם הגמלים שלך .שתי ציפורים במכה מה שנקרא.
קרנית מסדרת הכל חזרה ,מחזירה לשקית ,מורידה כפפות .חפץ שותה.
חפץ
אז המשפחה לא יודעת?
קרנית
אין מה לדעת ,בינתיים (פאוזה ,מתקרבת עם הכיסא) .העניין שלא הרבה אנשים מגיעים לשם,
בגלל השדה מוקשים.
חפץ
אין שם באמת מוקשים.
קרנית
אז יצא לך לראות שמה מישהו מסתובב ,מישהו שאולי הוא חשוד ,או?..
חפץ מוציא ניירות גלגול ,טבק.
חפץ
זה המחסן שלי ,אני שמתי אותם שם.
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בתולות – חפץ וקרנית 2
יוצרים :שחר מגן ,אדם סנדרסון.
רקע :חפץ מסיים לגלגל סיגריה (לאורך החקירה חותכים לפעמים לנרי ולשוטר הנוסף בחדר
הבקרה .ולשלי ,שמתמגנטת למסך) .חפץ משכנע בחקירה ,נותן הסבר סביר.
חפץ
אני יכול לעשן פה?
קרנית מדליקה לו את הסיגריה.
חפץ (מעשן ,לאט)
הם היו משפחה יפה .ואז הכל התפרק .כאילו מישהו זרק אותם מקומה עשירית.
בום .נשאר רק רסיסים.
שלי רוכנת קדימה.
חפץ
רק אחרי שמאיה ...הלכה ,קלטנו כמה הילדה הזו ,היא הייתה הדבק של המשפחה.
קרנית
היא הייתה ילדה אהובה.
חפץ
תמיד יש את הילד שאתה דואג לו יותר .זה לא שאתה אוהב את האחרים פחות ,אבל עוזי תמיד
דאג למאיה יותר.
קרנית
קשה להתאושש מכזה דבר .טביעה.
חפץ
כשאין גופה ,הורים תמיד יאמינו שהילד שלהם יחזור .זה יכול לשגע .ואילנה ,אמא שלה ,היא...
את יודעת מה זה להסתכל על אישה שאתה אוהב ולראות אותה שוקעת? היא הסתכלה
באלבומים של מאיה ,ישנה במיטה שלה ,עברה על המחברות שלה .בקושי אכלה.
קרנית
איפה עוזי היה?
המצלמה מתקרבת לשלי מאזינה ,לאט לאט היא מזילה דמעה.
חפץ
עוזי ,עוזי .עוזי סגר את הפאב .התחיל לעבוד במונית .היה נוסע הלוך וחזור ,לבאר שבע ,לתל
אביב .בקושי נמצא בבית .מחפש את עצמו אצל אחרות ...היא באה אלי וביקשה ממני לסלק את
הכל .זה היה  10חודשים אחרי שמאיה ...ככה היא ספרה את הזמן ,חודש אחרי ,חודשיים ,שנה,
שנה וחצי .הזמן התאפס אצלה ברגע שמאיה טבעה.
קרנית
אז היא ביקשה ממך שתסלק את הדברים של מאיה?
חפץ
את האלבומים והתמונות היא זרקה בעצמה .זה אכזרי ,לא?
קרנית
מה?
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חפץ
לזרוק תמונות .גם שלי צולמה שם ,תאומות ,מצטלמות ביחד .אבל אילנה לא רצתה שתהיה לה
האופציה ,להסתכל על זה .היא לא יכלה לבקש מעוזי לזרוק את המיטות ,הכיסאות וכל השטויות.
אז היא ביקשה ממני .היה חשוב לה שנזרוק .לא רצתה שמישהו ישתמש בדברים שלה.
קרנית
ולא סיפרת לאף אחד מהמשפחה שאתה..
חפץ מניד ראש.
קרנית
גם לא לעוזי? חבר כזה טוב ואתה לא מספר לו?
חפץ
אני ואילנה ,זה היה לפני אני ועוזי .היא באה לאילת להיות איתי בטאבה .הייתה נערת זוהר
מופרעת כזאת ,מסתובבת בפסטיבלים הלא נכונים .שנאה את החיים האלה והעיתונאים ...באה
מפוצצת במכות .היא ידעה שאצלי בטוח.
קרנית
אז אילנה ואתה הייתם זוג?
חפץ
ברגע שהיא קלטה את עוזי היא כבר לא ראתה אף אחד ממטר.
קרנית
למה היא ביקשה דווקא ממך לזרוק הכל?
חפץ
אמרתי לך .כי אצלי בטוח( .מעשן ,מחכה קצת) לא יכולתי לזרוק .אז נסעתי למכרה ,ושמתי הכל
במחסן.
קרנית
למה שם? למה לא בבית ,בחווה? היה לך אז גם את החווה כבר ,לא?
חפץ
בבית יש לי אישה .היא לא אוהבת שאני עושה מה שאישה אחרת מבקשת ממני.
קרנית
ומאז המכרה נסגר וזה נשאר?
חפץ
בגלל זה לא זיהיתי בהתחלה את הקופסה .אני לא יושב ומסתכל עליהם .חשבתי שאם עוזי או
אולי שלי ,אם הם ישאלו ,אני אגיד להם .הם אף פעם לא שאלו.
קרנית
למה לא אמרת להם בעצמך?
חפץ
לא יודע .אולי פחדתי .פחדתי שזה יכאיב לעוזי .היה אז ריב גדול בין אילנה לעוזי בגלל שהיא
זרקה ,והוא לא ידע שאני צד .לא רציתי לאבד אותו .גם אותו.
קרנית (שותה בעצמה מהמים שלה)
אתה מתגעגע אליה?
חפץ (מהנהן)
אליה ,למאיה ולכל המשפחה הזאת ,לאיך שהיא הייתה ,איך שהיא הייתה צריכה להיות.
קרנית
אילנה נפטרה לפני עשר שנים ,לא?
חפץ
 7שנים אחרי (פאוזה) 7 .שנים אחרי שמאיה נעלמה (דמעה קטנה).
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קרנית
(מביאה לו טישו) אתה תסכים להיבדק בפוליגרף? אתה יכול לסרב כמובן וזה לא קביל בבית
משפט ,אבל זו דרך לבנות אמון.
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בתולות  -עוזי ושלי
יוצרים :שחר מגן  ,אדם סנדרסון.
רקע :מוקדם בבוקר .בבית של עוזי אבא של שלי.
עוזי
מה? מה קרה? מוקדם לא?
שלי מביאה לו את התיק הרפואי של מאיה
עוזי
מה זה?
שלי
תגיד לי אתה( .עוזי מסתכל בתיק) אני רוצה שאתה תגיד לי למה שחררת אותה מהבית חולים בלי
אבחון .באיזה זכות? אבא אתה מוכן להסביר לי בבקשה?
עוזי
רופאים הם כמו אינסטלטורים.
שלי
למה לא סיפרת לי? ולמשטרה? עכשיו שמצאו אותה ,זה שיבוש בהליכי חקירה ,אתה מבין את זה?
אתה יודע מה יכולים לעשות לך? כי אם היא היתה חולה וכל המערכות שלה קרסו ,זה יכול
להסביר כמה דברים אבא .אבא!
עוזי
את בחיים לא תביני
שלי
למה הוצאת אותה מהבית חולים?
עוזי
כי הם לא מבינים כלום שם .כי הם שיגעו אותה .כי הטיפול המערבי שלכם שווה לתחת! הם
שיגעו אותה ואת אמא שלה!
שלי
אבל למה לא סיפרתם לי? כל פעם שהייתי חוזרת הביתה מהפנימייה עשיתם הצגה שמאיה סבבה?
למה הסתרתם ממני שהיא חולה?
עוזי
רצינו להרחיק אותך מהסיפור הזה.
שלי
אז החזרתם אותה הביתה? מה חשבתם שזה יעבור מעצמו? נו באמת אבא .בגלל זה אתם לא
סיפרתם לי .כי אני לא הייתי נותנת לזה בחיים לקרות.
עוזי
אנחנו החלטנו ללכת על טיפול אחר.
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שלי
הטיפול של הפסיכים בים? אני יודעת גם על זה .אתה לא מבין שזה עשה לה הרבה יותר גרוע .אבל
אם היו יודעים אז מה היה לה אז אולי..
עוזי
מה היה לה? מה היה לה? היה לה טעם .היה לה טעם וצליל .צליל מיוחד .היא היתה כמו פסנתר.
שלי
פסנתר
עוזי
כן .כמו פסנתר.
שלי
מה קשור פסנתר עכשיו?
עוזי
את באה לכאן את רוצה תשובות ,צועקת ,צורחת ,מגיע לך ...שום דבר לא מגיע לך .את כפוית
טובה.
שלי
סבבה ,אני כפוית טובה והיא פסנתר .רק שאתה לא מבין שהיא סבלה כל כך עד שנמאס לה,
לפסנתר שלך.
עוזי
טוב אני צריך להביא מייפל ,הבטחתי לנעם.
שלי
אה עוד פעם אותה שיטה? קם הולך מתעלם? כאילו שום דבר לא קרה .מה אתה חושב תגיד לי?
שאם אתה תתעלם אז הכל ייעלם? החקירה תעלם? אני אעלם? גם אז אתה התעלמת ,כי כולם לא
יודעים כלום חוץ ממך .לא הרופאים לא המורים אף אחד .עוזי הגדול ,אתה לא גדול אתה כזה
קטן ,אתה כזה קטן .הקרצת איזה טיפול מעפן בים .העיקר לעשות משהו שאף אחד לא עושה.
אתה עצמת את העיניים שלך כל כך חזק ,עד שמאיה לא יכלה יותר .אתה מבין למה היא ברחה?
מאיה ברחה בגללך! בגללך ובגלל השטויות שלך!
עוזי מחטיף סטירה לשלי.
שלי
זוז ,זוז
עוזי
שלי
שלי
אל תדאג אני אמצא את התשובות שלי גם בלעדיך.
עוזי
אל תלכי
שלי
זוז בבקשה.
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עוזי
אל תלכי..
שלי
זוז בבקשה.
עוזי
אל תלכי ,אל תלכי.
שלי
זוז!!!
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בתולות  -קרנית ומוראד
יוצרים :שחר מגן  ,אדם סנדרסון.
רקע :קרנית ,שוטרת אילתית ,ומוראד שוטר מצרי ,משתפים פעולה בחקירה על נעדרת ישראלית
שנמצאה בספינה מצרית .מוראד הגיע במיוחד לביתה של קרנית להביא לה טייק אויי .יושבים
בבית של קרנית ואוכלים.
מוראד:
הם רוצים אצלי שאני אסגור את התיק כמה שיותר מהר.
קרנית:
כן" .סיים סיים"
מוראד:
אבל אני לא רוצה.
קרנית(מתחילה לצחוק):
סורי...סורי.
מוראד:
מה?
קרנית:
לא...אני מצטערת שאני צוחקת זה פשוט… סליחה זה לא קשור .סליחה כל היום המטורף הזה
בסוף… אני אוכלת סושי עם שוטר מצרי .זה…
מוראד:
אני לא מבין.
קרנית:
מה? בוא כאילו נדבר דוגרי .בוא נפתח את זה מה? כאילו למה באת? מה אתה מחפש?
מוראד:
מה הבעיה? אוכלים.
קרנית:
נו תעשה לי טובה.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
מוראד:
את נראית לי בחורה מאוד…
קרנית:
רעבה?
מוראד:
רגישה .ונחמדה .את ניראת לי בחורה מאוד נחמדה.
קרנית:
נחמדה? נחמדה למה? בשביל מה?
מוראד:
בשביל לאכול איתה ארוחת ערב .את לא רגילה לאכול ארוחת ערב?
קרנית:
כאילו… לא ככה .לא בבית ,כאילו ,עם בחור.
מוראד:
זה לא כזה עניין.
קרנית:
בשבילי זה עניין .לא אני… אני לא שם ,באמת אני רק רוצה שזה יהיה ברור.
מוראד:
אבל את לא ברורה.
קרנית:
אני אספר לך משהו ואז אתה תבין .כאילו סיפור אובייקטיבי בסדר?
לפני איזה שנה ,שנתיים כזה ,התחילו לי בעיות שינה .לא איזה משהו רציני כזה אתה יודע…
מתעוררת באמצע הלילה ,לא מצליחה לחזור לישון ,לא ביג דיל.
והרופא שלי שאל אותי אם אני נוחרת .שזו שאלה לגיטימית .ומה עניתי לו?
מוראד:
מה ענית לו?
קרנית:
שאני לא יודעת .זה מה שאמרתי לו .שאני לא יודעת אם אני נוחרת .כי אני אשכרה עשר שנים לא
יודעת אם אני נוחרת.
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כאילו ,הייתי צריכה לשים את האייפון לידי ,להקליט את עצמי מתוך שינה.
אתה מבין עכשיו?
מוראד:
אז את נוחרת או לא?
קרנית:
קצת .בקושי .כמו נברן.
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בתולות  -שלי וגונן
יוצרים :שחר מגן ,אדם סנדרסון.
רקע :שלי מסתכלת על הנאקה .היא לא שתתה .גונן מוציא עשבים משקית ,שם בתה.
שלי
אתה בטוח שהיא תסתדר?
גונן
לפעמים הם קמים .יש נסים ,את לא חושבת? (לא עונה)
מאיה אמרה שלפעמים הפלא דופק בדלת ,והבעיה שאף אחד לא שם לב.
שלי מתיישבת ,מתרווחת קצת .מחליטה לשנות טקטיקה.
שלי
ריח טוב.
גונן
מכניס אותך לנירוונה .חבל לך על הזמן.
שלי
מה יש בזה?
הוא לא עונה ,מוזג לשתי כוסות זכוכית קטנות .מגיש לה ,היא מהססת.
גונן
מאיה אהבה.
מניד ראש .היא לוקחת את הכוס ,הוא מסתכל עליה ,היא שותה.
שלי
דווקא אחלה .אבל חסר חלב (מחייכת) .אז הייתם מבלים ככה הרבה ביחד?
גונן מהנהן בהיסוס.
שלי
יש לך קעקועים? (מהנהן) תראה לי.
הוא מניח את הכוס ,עומד מולה ומוריד את החולצה .יש לו קעקוע ממש קטן של לב על החזה (לב
כהה ,פשוט).
שלי
גם על הגופה של מאיה היה קעקוע .אבל לא כזה .ידעת שהיה לה?
שלי
אני חושבת גם לעשות .אולי פה (הקרסול) .או פה (חושפת את הכתף ,פלרטטנית קצת) .או יותר
למטה (החזה) .מה אתה אומר? איפה הכי כדאי?
גונן
איפה שבא לך.

היא שותה מהתה ,נשענת אחורה.
שלי
נחמד פה .כמו יום חופש .שנים לא הייתי בחופש (שותה) .טעים .מרגיע כזה.
היא עוצמת עיניים .הוא מתקרב אליה ,כמעט ונוגע לה בשיער .היא פוקחת עיניים ,קולטת אותו.
גונן
השיער שלך יפה .כמו של מאיה.
שלי
היא נתנה לך לגעת לה בשיער? (הוא מתרחק ,היא מתיישרת ,עדיין זורמת איתו) כאילו ,מה
הייתם עושים ביחד?
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גונן
כל מיני.
שלי
מה כל מיני? היית נוגע לה בשיער ,מלטף אותה? מדגדג אותה?
גונן מוציא אולר .היא מעבירה יד על הנשק שלה .הוא מוציא תפוח ,חותך ונותן לה.
גונן
היא הכי אהבה משמש .אבל אין עכשיו .בחופש הגדול אני אביא לך.
שלי
(לוקחת ,מחייכת) היינו קרועות על גוגואים .אני הייתי האלופה של השכונה.
גונן
מאיה תמיד אמרה שאת יותר טובה ,בהכל.
שלי
תגזים עוד קצת .היא הייתה הרבה יותר טובה .בספורט ,או ב...
אפילו בגן לי תמיד היו כינים ולה כלום .ואני הייתי תמיד מזייפת בשירים ,והיא אף פעם.
גונן
היא שרה מיוחד .כששמעתי את הקול שלה ידעתי שהכל יהיה בסדר .שכלום לא יקרה.
היא בוהה בו ,מנסה להבין מה זה אומר .הוא מסתכל לה על השיער.
גונן
יפה לך פזור.

שלי מורידה את הקליפס.
שלי
הייתם קצת כמו זוג ,נכון? אל תתבייש .אהבת אותה ,נכון?
גונן מהנהן.
שלי
והיא אהבה אותך ,נכון?
גונן מהנהן.
שלי
כשאוהבים אתה יודע מה עושים( .מתבייש) ליטופים ,דגדוגים.
איזה ביישן .אל תתבייש .שכבתם ,נכון?
גונן מהנהן בהיסוס.
שלי (עדיין בנחמדות ,כמו לילד)
מוזר .כי היא הייתה בתולה אוגי .בגיל  32היא הייתה עדיין בתולה .אני חושבת שאתה משקר.
היא לא שכבה איתך ולא בטיח .למה אתה משקר לי?
הוא מתחיל להתנשם בכבדות ,מגרד בשיער שלו.
גונן
היא אהבה אותי.
שלי
אני לא חושבת שהיא אהבה אותך .למה אתה משקר?
גונן
היא אהבה אותי.
שלי
אם היא כ"כ אהבה אותך למה לא הצטלמת איתה אף פעם? כשאוהבים מצטלמים.
אבל כל הצילומים שלה מרחוק ,כי היא לא נתנה לך להתקרב ,זה למה .נכון? רק באגם,
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רק שם היא נתנה לך .ריחמה עליך .מה עשית לה שם?
גונן משפיל מבט ,שותק.
שלי
או שאתה בכלל לא היית איתה באגם .אתה גנבת לה את הקלטת.
ברור שלא ,איזה סתומה .אתה רק מרחוק .זה היה מישהו אחר.
שלי
מי זה היה?
גונן
אני לא יודע .היא לא הזמינה אותי ולא רואים אותו שם.
מכאן שלי מתחילה להתרגז ,כי היא מזהה את המוטיבציה שלו ,הוא קינא.
שלי
כעסת עליה שהיא הלכה עם מישהו אחר?
גונן
אהבתי אותה.
שלי
ברור שכעסת .זה מכעיס.
גונן נסער ,נותן לעצמו מכות על הראש ,מתגרד .מתחיל ללכת במעגלים.
שלי
נסעת אחרינו לסיני ,נכון? ואיך לקחת אותה מהים? חיכית לה עם סירה? מישהו עזר לך?
שלי
סגרת אותה במחסן כל השנים האלה?
גונן
המחסן שלי .רק שלי .מאיה שלי.
גונן מרים את האולר (הסכין כל הזמן הייתה ביד שלו ,אבל עכשיו הוא נזכר שהיא שם) .שלי
שולפת את הנשק.
שלי
תוריד את הסכין! אוגי.
גונן נעצר ,מסתכל עליה ,הסכין ביד שלו ,שלופה .הוא הולך אחורה.
גונן
מאיה טעתה .את לא טובה.
שלי
מעניין לי ת'תחת .אני רוצה לדעת מה עשית לה .אתה תגיד לי! אתה שומע?
היא עם הנשק שלוף (לאדם :זה המקום שמצלמת האבטחה קולטת .גונן נכנס לפריים).
גונן
מה להגיד?
שלי
איך לקחת אותה ,החבאת אותה ,שמרת עליה .הכל.
גונן
לקחתי אותה ,החבאתי אותה ,שמרתי עליה .הכל.
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שלי מיטיבה את האחיזה בנשק ,הוא מסובב לה את הגב ,מתרחק (כאן הוא יוצא מהפריים של
מצלמת האבטחה) .היא אחריו.
שלי
תעצור ,אני נשבעת לך באמא שלי ,תעצור או שאני לא יודעת מה אני..
הוא עוצר .מסתובב אליה .הוא מעביר את הסכין על החזה שלו ,הוא נועץ את הסכין יותר חזק
בחזה שלו ,יורד לו דם (אבל לא משהו מסוכן).
שלי
זה מה שעשית גם לה? הרגת אותה .נכון? אבל לא עם סכין ,זה היה לא בכוונה.
השארת אותה שם ,והיא ..התייבשה.
גונן
התייבשה .לא בכוונה..
שלי
בן של זונה.

הוא מסתכל על הדם שיש על הסכין.
גונן
את לא טובה.
היא עם הנשק מולו .ואז רועי מגיע בריצה.
רועי
שלי!
גם אני לא טוב .לא שמרתי עליה.
רועי
תורידי את האקדח.
שלי
הוא הרג אותה .הוא אמר לי.
גונן
לא שמרתי עליה.
רועי
מאיה ידעה שהוא מצלם אותה .נשבע לך ,היא ידעה.
הוא מראה לה את התמונה שלה בעירום באמבטיה.
רועי
היא מסתכלת למצלמה .תראי.
שלי מסתכלת ,עדיין עם הנשק לכיוונו.
רועי
היא ידעה שהוא מצלם אותה .הם שיחקו משחק.
גונן
מאיה רצתה לשחק .היא אמרה לי לצלם.
רועי
מאיה אמרה לו מה לעשות ,והוא עשה .תסתכלי עליו ,הוא לא היה עושה משהו בלי הרשות שלה.
שלי קולטת שרועי צודק .האקדח עדיין שלוף.
שלי
זה לא משנה .הוא עשה עוד משהו.
גונן
משהו ,עשיתי משהו.
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שלי
רואה? יא'אפס.
גונן
לא שמרתי עליה טוב ,יא'אפס.
שלי
אתה רואה? הוא..
רועי
הוא חוזר אחרייך כמו תוכי.
גונן
לא שמרתי עליה ,אפס.
רועי
למה רצית לשמור עליה? אוגי? למה?
גונן
לא שמרתי עליה! יא'אפס.
רועי
שמרת ממי?
גונן
היא הבטיחה לי שהיא תיקח אותי איתה ,שנברח מכאן.
רועי
היא אמרה לך שהיא מתכננת לברוח?
גונן מהנהן .חפץ מתקרב בריצה ,כי הבחין בבלגאן .גונן עם סכין ביד ,שלי עם אקדח (לא בטוח
שצריך להיות שלוף כל הזמן מולו ,אבל היא ממשיכה להחזיק אותו).
חפץ
מה קורה פה? (קולט) תורידי את האקדח.
שלי
אני לא מאמינה לו .היא הייתה אומרת לי כזה דבר.
חפץ
שלי!
גונן
אהבתי אותה.
חפץ
הוא לא היה נוגע בה בחיים .הוא מתאבל עליה כבר  17שנה.
שלי
אז למה לא אמרת את זה במשטרה?
חפץ
הם היו עוצרים אותו לשבועות .הוא לא היה שורד את זה.
גונן
היא הבטיחה שהיא תיקח אותי.
שלי
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לאן?
גונן
לא יודע .אני אפס! אפס
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געגוע – ליליה ואריאל
יוצר :שבי גביזון.
רקע :ליליה ממתינה ואריאל ,שיערו עדיין רטוב ,מגיע ומנשק את לחייה.
אריאל
הי ליליה מה שלומך?
ליליה
בסדר.
אריאל
מה? ..טוב לראות אותך.
ליליה
מה זה הדבר הזה שאתה רוצה לעשות?
אריאל
מה איזה דבר.
ליליה
מה ששמעתי.
אריאל
מה שמעת ,אני לא יודע מה שמעת.
ליליה
החתונה הזאת?
אריאל
זה לא ממש חתונה  ,זה מסיבה קטנה בשבילנו ההורים.
ליליה
איזה מסיבה ,מה אתם הולכים לעשות?
אריאל
זה לא יהיה יותר מעשרים שלושים איש ,זה ארוחת ערב קטנה.
ליליה
אתה לא יכול לעשות את זה.
אריאל
ליליה מתוקה ,זו מסיבה קטנטונת ,ונשלחו כבר הזמנות ,ואי אפשר ל..
ליליה
מה זה ,מה פתאום הזמנות ,מה פתאום לחתן את אדם אני לא מצליחה להבין את זה?!
אריאל
אבל ליליה ,זה לא אמור לפגוע בך ,זה כלום.
ליליה
מה זה לא אמור לפגוע בי הוא החבר שלי ,הוא אהבת חיי ,הוא הבחור היחיד שהיה לי ,ומי זאת
בכלל האביגייל הזאת ,החתונה הזאת לא תהיה ,גם אם אני אצטרך למות היא לא תקרה אתה
מבין את זה!
אריאל
ליליה אביגייל היא בחורה מקסימה שהתאבדה ,והחתונה הזו ,הטקס הזה הוא בין שני מתים,
ואת חיה ,ואת צריכה להמשיך את החיים שלך הלאה ,את פה חיה והם שניהם שם מתים.
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ליליה
הם לא מתים ,הם לא מתים ,בשבילי הוא חי ,הוא לא מת הוא חי..
אריאל
..נכון ..אבל את צריכה להמשיך הלאה ..גם בשבילו..
ליליה
אתה מבטיח לי עכשיו שאתה מבטל את החתונה הזאת.
אריאל
..אני לא יכול ליליה מתוקה ,אבל את צריכה להמשיך הלאה
את בחורה צעירה ומקסימה ,את צריכה להמשיך.
ליליה
אתה תבטל את החתונה הזאת עכשיו!
אריאל
אבל זה באמת בלתי אפשרי  ,אנשים כבר יודעים ,יש כבר אולם,
יש אפילו כבר נגן פלמנקו ,זה בלתי אפשרי.
ליליה (דומעת)
אתה תבטל את הנגן פלמנקו אתה תבטל את כל החתונה
המטומטמת הזאת!! אתה תבטל את הכול!!
אריאל
ליליה.
ליליה
אדם לא היה רוצה את זה.
אריאל
אדם כבר לא פה ליליה.
ליליה
אדם פה!
אריאל
ליליה.
ליליה
הילד שלו פה.
שתיקה ,אריאל מנסה לעכל.
אריאל
מה זאת אומרת?
ליליה
בדיוק מה שזה אומר.
אריאל
מה זה הילד שלו?
ליליה
הילד שלו.
אריאל
מה יש לאדם ילד?
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ליליה
כן.
אריאל
איפה ?
ליליה
פה.
אריאל
איפה פה?
ליליה
פה.
אריאל
את בהריון?
ליליה
כן.
שתיקה.
אריאל
ואת רוצה ללדת את הילד?
ליליה
אני רוצה אבל אי אפשר.
אריאל
למה?
ליליה
כבר קבענו הפלה ..אבא שלי לא יסכים ..וגם אימא שלי ..אני צעירה מידי.
אריאל
את מרשה לי לנסות לדבר איתם?
ליליה
לא  ,אסור לי לדבר על זה עם אף אחד ,בטח לא איתך.
אריאל
מה כשבאתי אליכם ..הוא ידע כבר?
ליליה
כן ,הוא השתגע שהבאתי אותך.
אריאל
אם זה היה תלוי רק בך היית רוצה?
ליליה
אבל אני רק בת חמש עשרה.
שתיקה.
אריאל
נכון..
ליליה
הם אומרים שאני צעירה וזה יהרוס לי את החיים ,אבא שלי בחיים לא יסכים.
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שתיקה.
אריאל
תני לי לנסות לדבר איתם ..בבקשה..
ליליה
הוא לא יסכים.
אריאל
בבקשה ליליה..
ליליה
רק אם אתה קודם כל מבטל את החתונה הזאת.
שתיקה.
אריאל
בסדר אני אבטל.
ליליה
אני אדבר איתם ..אני אגיד להם שסיפרתי לך..
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משחק מול מצלמה
 15דקות  -ארז ורונה 1
יוצרים :אריק שגב ,טמירה ירדני ,יואב צפיר.
רקע :ארז ורונה בלילה שאיש לא שומע אותם
רונה
אתה יודע מה אני הכי רוצה?
ארז
שיגמר כבר?
רונה
כן ,אבל במקום השני אני רוצה שתהיה יותר פתוח לדבר איתי.
ארז
אני לא מדבר איתך?
רונה
אני מתכוונת על דברים שבאמת עוברים עליך.
ארז
מה יש להגיד.
רונה
לא יודעת ...פשוט לספר ,זה משהו שקרה גם לך בצבא?
ארז
לא בדיוק .זה יותר...
רונה
בעסק המשפחתי?
ארז
כן ,בואי נגיד שזה לא תמיד מומלץ לילד לבלות את החופש הגדול בעבודה של אבא.
רונה
מה קרה בעבודה של אבא?
ארז
עזבי ,תאמיני לי שאת לא רוצה להיכנס לזה.
הילד הזה מהשיר של אופיר ,אני מכיר אותו( .מבט מרונה) לא אותו-אותו ,אבל כשהייתי בן 16
הלכתי לגלידה  USAבאיזה ערב ,ישבתי עם איזה מישהי שאז הייתי מאוהב בה ,ילד ,אהבתי
לשבת שם כי זו הייתה גלידה כמו של פעם ,שיושבים ליד שולחנות מפורמייקה כאלה.
רונה
נחמד.
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ארז
עד שנכנס אחד מהחיילים של אבא שלי .עשה לי ככה שלום עם הראש ,ואז הוא התקרב לבעל
העסק ודפק לו את הראש בוויטרינה.
רונה
למה?
ארז
אולי חוב מהימורים ,אולי פרוטקשן ,אולי זה אפילו בכלל לא קשור לאבא שלי ,אין לי ממש מושג,
לא רציתי שיהיה לי.
אבל הילד של בעל המקום הסתכל עליי כאילו שיכולתי לעצור את אבא שלו מלעשות במכנסיים.
(מנסה להתבדח) קיצור ,לא היה דייט מוצלח( .חוזר לפרצוף העצוב ,רונה מביטה בו).
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 15דקות  -ארז ורונה 2
יוצרים :אריק שגב ,טמירה ירדני ,יואב צפיר.
רקע :ארז ורונה יושבים בצד האולפן.
ארז
אם היית מוצאת טלפון למי היית מתקשרת?
רונה
לאף אחד .טוב לי עם מי שיש לי פה.
ארז
לעידו?
רונה
היה מת .הבן זונה נסע לחו"ל? שיירקב שם.
ארז
אז אולי ...לחברה שלך ,מיה?
רונה
בכיף .אבל לא למיה כמו שהיא עכשיו .אולי למיה כמו שהיא הייתה בגיל .16
ארז
מה היה שם?
(רונה מרימה את ראשה ומתבוננת בארז).
רונה
אתה יודע ...אחרי הצבא נסעתי להודו עם החברות שלי ,מיה ונטע .היינו חבורה של שלוש ילדות
חנוניות שלא ניסו כלום בחיים שלהם .אבל אני החלטתי שאם אנחנו כבר בהודו אז אנחנו חייבות
לנסות פעם אחת טריפ.
ארז
אל אס די?
רונה
כזה ,כן.
מיה ממש לא הייתה בעניין ,אבל אני התלבשתי עליה כמו קרצייה .כמעט רבנו בגלל זה .צעקתי
עליה שכל החיים שלה תקועים בגלל שהיא לא מנסה דברים ,וכל מיני שטויות כאלה .חשבתי
שאם ניקח ביחד טריפ זה יעשה אותנו לחברות לכל החיים .לקחנו כל אחת חצי והלכנו למסיבה.
ארז
היא בקומה מחצי טריפ מסכן?
רונה
היא נכנסה לסרט רע ,וברחה לנו באמצע המסיבה .כנראה שהיא רצה לכביש ופגע בה מישהו.
מצאנו אותה רק בבית חולים.
ארז
אללה יסתור.
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רונה
זה לא סוף הסיפור .כשהגענו לבית חולים ,המשטרה עצרה את נטע ,כי היה עוד שלושה חצאים
עליה .ודבר הראשון שעשיתי היה לברוח לישראל .
ארז
וזה מה שיושב לך על הראש.
רונה
על הראש ,על הלב ,בבטן ,ואיפה שאתה לא רוצה.
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האקס המיתולוגי  -פישי ומיכל
יוצרת :סיגל אבין.
מיכל
פישי?
פישי
מממ?
מיכל
ניסת לדמיין אותנו בתור ...זוג?
פישי
כן.
מיכל
כן?
פישי
כן.
מיכל
מה?
פישי
רציתי לדעת אם את מסוגלת לביצה ולעגבנייה.
מיכל
למה?
פישי
את יודעת איך זה בזוגיות .בהתחלה זה ...זה הכול נורא מרגש ומלהיב והכול מלא בילויים ואז
לאט לאט מתחילה להזדחל לה איזה מין שגרה כזאת ,מציאותית .יושבים בבית כל ערב
ו...נמצאים עם העגבנייה והביצה.
מיכל
ואיך זה קשור אלינו?
פישי
בעיני ליהנות מהעגבנייה והביצה זאת החכמה האמיתית ,ואיכשהו תמיד יש לי תחושה שלך זה
אף פעם לא יהיה מספיק.
מיכל
אבל אני מתה על הביצה והעגבנייה .זה מה שאני באמת רוצה.
פישי
אני לא כל כך בטוח.
מיכל
תגיד ,יש לי אופציה להרחיב את הביצה והעגבנייה? נגיד ,שקשוקה?
או שזה לחלוטין כאילו ביצה ולחלוטין עגבנייה?
פישי
מה?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
מיכל
לא ,סתם ,אני מנסה לצחוק ,כי אתה פשוט אומר לי פה משהו נורא נוראי.
פישי
אני לא התכוונתי שזה יישמע נוראי.
מיכל
אתה בעצם אומר לי שאתה לא חושב שאני אי-פעם אוכל להיות ...לשבת ולנוח.
פישי
לא ,זה לא מה שאני אמרתי ,אני בסה"כ שאלתי אם...
מיכל
אז איזה מין שאלות אתה שואל את עצמך בדיוק? כאילו ,מי הכתיר אותך להיות זה שקובע מי כן
ביצה ועגבנייה ,מי לא ביצה ועגבנייה?
פישי
וואו ,וואו ,מיכל ,רק רגע.
מיכל
אוי נו ,הנה עכשיו זה יוצא .אין! למה אתה פשוט לא אומר לי מה אתה באמת חושב עליי?
פישי
מה אני באמת חושב עלייך?
מיכל
כן ,שאני ...שרמוטה.
פישי
סליחה?
מיכל
זה מה שאתה חושב ,לא?
פישי
לא ,אוי נו באמת ,מיכל!
מיכל
אל'...אוי נו באמת ,מיכל' מה אתה חושב ,שה'-אוי נו באמת ,מיכל' הזה יוציא אותך מכל
סיטואציה? יו! אתה כזה פחדן! כל הזמן מסתתר מאחורי הקלישאות האלה .אם אתה
באמת חושב משהו פשוט תגיד אותו.
פישי
את יודעת מה? אם את כל-כך מתעצבנת ,אז אולי באמת עליתי פה על איזה נקודה.
מיכל
אה ,אז עכשיו אסור לי להתעצבן כי זה אומר שזה נכון?
פישי
די מיכל ,מספיק.
מיכל
תפסיק אתה.
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פישי
איך בכלל הגענו למצב הזה?
מיכל
איך? שאלתי אותך אם אי פעם דמיינת אותנו בתור זוג .קיבלתי את התשובה.
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משחק מול מצלמה
האקס המיתולוגי  -פישי וסקאי
יוצרת :סיגל אבין.
רקע :פישי (בחור) ,סקאי (בחורה) ,זוג תלאביבי בסביבות ה+20
סקאי
פישי ,לאן נעלם הדוש?
פישי
ממ?
סקאי
הדוש .לאן הוא נעלם?
פישי
אה ...הוא התפוצץ .שלחתי אותו לתיקון.
סקאי
למה תיקון? לא עדיף לקנות חדש?
פישי
לא חבל?
סקאי
כמה זה כבר יעלה?
פישי
נו ,בסדר ,אני כבר מטפל בזה .נו ,הסתדרת עד עכשיו עם ...זה ,אז-
סקאי
פישי? יכול להיות שאתה מקנא בדוש?
פישי
מה?
סקאי
יו ,אני לא מאמינה ,אתה מקנא בדוש!
פישי
אני לא מקנא בדוש.
סקאי
מה ,זה עד כדי כך מאיים עליך? זה כל כך מפריע לך?
פישי
את ממש מתגעגעת אליו ,אה?
סקאי
ואם כן ,אז מה?
פישי
אני פשוט לא מבין מה את רצה לשירותים כשיש לך אותי.
סקאי
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מה? מה הקשר? מה ,סליחה ,זה בא על חשבונך?
לא ,רגע .אנחנו שכבנו פחות?
כי אני חושבת שאם תשים את האגו שלך בצד ,אתה תראה שאפילו שכבנו יותר.
פישי
את סופרת?
סקאי
אתה יודע מה הבעיה שלך?
שאתה מסתכל על כל הסיפור הזה מנקודת מבט גברית.
פישי
הו שלום ,ורדה רזיאל-ז'קונט.
מה קשור פה נקודת מבט גברית?
סקאי
כי אנחנו לא כמוכם ,פורקים פעם ,פעמים ,שלוש ולא יכולים יותר.
אנחנו יכולות עוד ועוד ועוד ושוב ושוב ושוב....
ואתה יודע מה הכי יפה בכל הסיפור הזה?
פישי
מה?
סקאי
שעם האוכל בא התיאבון ...ויש המון תאבון.
ככה שהאינטרס שלך צריך להיות...
פישי
בסדר .אני אחזיר את הדוש.
סקאי
אתה תחזיר את הדוש?
פישי
מממ ...אני אחזיר את הדוש.
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הבורר – אבי ולירון
יוצר :רשף לוי.
רקע :לירון ,פסיכולוגית בסביבות ה  ,30נאה מאוד ,מבית אשכנזי טוב ,מלומדת ,חדה ,חריפה
אבל לב טוב ,עדיין מאמינה בטוב ובטיפול ממקום אמיתית.
לירון
אבי ,הכדורים עושים לך טוב ,אתה שם לב ,נכון? אני רוצה שנדבר על אבא שלך..
אבי
מה את אומרת על קרלוס?
קרלוס ישן באמצע חדר המרכזי על כורסא .הוא מחוסל.
לירון
אני לא באמת לא יכולה לדבר איתך על פציינטים אחרים.
אבי
אה לירון ,אם זה קורה במחלקה פה זה קשור אלי.
המטופלים האחרים כבר סימנו אותי כמנהיג שלהם,
ובקרוב אני אבוא לכם עם דרישות מטעם כולנו
לגבי האוכל וכמות הסיגריות שאנחנו מקבלים..
לירון
בוא נחזור רגע לאבא שלך..
אבי
לא אנחנו מדברים על קרלוס .תראי נטרלתי אותו וגנבתי לו את המחברת.
הוא עושה פה מלא חישובים ,תסתכלי..
לירון
אבי ,אתה לא יכול לעשות דברים כאלה..
אבי
באמא שלי לירון לא דקרתי אותו .נתתי לו כדורים והוא ישן
ואני מחזיר לו את זה עד שהוא קם.
החרא הקטן יושב על המחברת כל היום..
לירון
איזה כדורים נתת לו?
אבי
מאיפה אני יודע ..את הכדורים שאתם נותנים לי ולא לקחתי ..מה את נלחצת אמרת שזה דבר טוב
לא? במחברת הזאת יש מתמטיקה חבל על הזמן.
לירון
המחברת הזאת מלאה שטויות אבי .תסתכל ,הוא מחלק פה משוואה באפס .זה אסור.
אבי
אסור לחלק באפס? מי אמר לך?
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לירון
לומדים את זה בחטיבה.
אבי
כנראה שהייתי בים או בבאולינג..
לירון מוציאה טלפון.
לירון
אני רוצה שנתקשר ביחד לאבא שלך..
יעקב בינו דופק על השמשה של החדר שמשקיפה על האולם המרכזי שבו המשוגעים האחרים
והטלוויזיה.
יעקב (דרך הזכוכית)
אבי מדברים על המשפחה של בטלוויזיה .מישהו בכנסת רוצה לעשות חוקים נגדכם.
אבי (דרך הזכוכית מרים קול)
כושלאמא של כולם זונות שימותו!
לירון
יעקב אנחנו באמצע שיחה אל תפריע לנו .אבי אני רוצה שתתקשר לאבא שלך.
אבי
לא עכשיו.
לירון
ממה אתה מפחד.
אבי
מפחד? בואי עכשיו כל המחלקה מכות מולי ,בואי עכשיו ,כולם נגדי..
לירון
סליחה אבי .אבל אני חושבת שזה חשוב שתתקשר לאבא שלך ותבקש ממנו שיבוא הנה.
אבי
מה את רוצה ממני?
לירון
אתה צריך להגיד לאבא שלך את מה שאמרת לי ,שאתה מרגיש ששום דבר שתעשה לו מספיק טוב
בשבילו .ובשביל זה אתה צריך לעשות דבר פשוט להזמין אותו הנה שיפגוש אותך.
אבי
זה לא יעזור( .פאוזה) מה אני אגיד לו?
לירון
אבא זה אבי .אני צריך את העזרה שלך .אתה יכול לבוא בבקשה לעזור לי?
אבי מחייג.
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אבי
הוא לא עונה.
לירון
תן לזה שנייה.
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 כריסטינה ונדב-4 הבורר עונה
 רשף לוי ושי כנות:יוצרים
. מצחיקה ואנרגטית, בחורה נועזת, סצינה עם ערום, בערך נאה30  גרמניה בת- כריסטינה
 היא מתיישבת. הגרמנייה היפה נכנסת למסעדה. נדב יושב במסעדה ואוכל לבד: סצינה לאודישן
. היא מסתכלת על נדב.במקום אחר המלצר מביא לה תפריט
כריסטינה
I couldn’t help notice that you're eating here every day alone. Do you want to eat
together?
]נדב [חוכך בדעתו
How can I tell that you're not here to kill me?
. נדב מסתכל עליה רציני.כריסטינה צוחקת
. יושבים יחד. גם הוא. היא שתתה יין. חיתוך – מעבר זמן.א
כריסטינה
So Nadav what makes come here to Minchen to be so lonely?
נדב
Business.
כריסטינה
Really? That's strange – I see you in the morning sitting here drinking bear, I see you in
the afternoon sitting here drinking bear, and at night till 4 in the morning you're here
drinking bear..
נדב
Maybe I'm planning to buy Carlsberg factory. It is research..
כריסטינה
I hope it doesn’t bother you that I'm German.
נדב
Why?
כריסטינה
You know because of the holocaust.
נדב
What this? You still remember this? It was nothing..it was war you were confused. buy
me one cappuccino and we can forget about the whole thing..
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משחק מול מצלמה
כריסטינה [צוחקת]
?And your wife? What does she do
נדב מסתכל על טבעת הנישואין שלו .מזיז אותה קצת.
נדב
We are separated
כריסטינה
Oh that's a shame.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
הבורר עונה  – 4נטלי אבי
יוצרים :רשף לוי ושי כנות
נטלי – אהובה חדשה של אבי הטחול אותה הכיר בבית חולים לחולי נפש .היו לה חיים קשים.
היא הייתה נשואה מבית טוב ,עם בעל ושני ילדים .יום אחד היא גילתה שבעלה בוגד בה .היא
ניסתה להתאבד אבל בעלה אפילו לא שם לב .ואז למחרת היא מתעוררת בבוקר והיא לא זוכרת
את העברית .היא מדברת רק צרפתית .בחורה סוערת ,מינית ומוטרפת .אבי מחלץ אותה מבית
החולים ,מאמץ אותה וגם העברית חוזרת.
פנים .בית במושב – יום
אבי ונטלי בבית במושב – קטן לא מרשים במיוחד ודי ריק .הם נכנסים פנימה .אבי מחבק את
נטלי.
נטלי
המשפחה שלך יותר מטורפת ממה שהיה בבית משוגעים.
אבי
אני חם לך על התחת ,כל מה שאני רוצה שתדברי צרפתית ואני אזיין אותך.
נטלי
אני חייבת ללכת לראות את הילדים שלי.
אבי
יאללה אז בואי ניסע ונביא אותם הנה.
נטלי
אני הולכת לבד .ואחר הצהרים אתה צריך להיות מוכן ,לבוש יפה .יש לנו ועדת קבלה למושב.
אבי
מה זה השטויות האלה? שכרנו את הבית ,מי שואל אותם?
נטלי
חייבים אבי ,אחרת יסלקו אותנו מכאן..
אבי
שיבואו .אני ..את צודקת ,נעשה את זה חוקי ,נעשה את זה ברגוע .נבוא לועדת קבלה תלבשי
שמלה יפה והכל יהיה בסדר .אני בא איתך לילדים..
נטלי
לא תישאר פה אני אחזור איתם תוך שעה וחצי..
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טכניקה
משחק מול מצלמה
הבורר – נטלי ואורן
יוצר :רשף לוי.
רקע :נטלי מגיעה לבית שלה ושל אורן ודופקת בדלת .הילד שלה פותח לה.
נטלי
יהלי ,מונשרי[ ,בצרפתית] איך גדלת ..איך לא באת אל אמא? אבא לא הרשה לך?
יהלי
אני אקרא לאבא..
נטלי
חכה אהובי..
היא מנסה לגעת בו הוא נרתע.
יהלי
אבא!!
אורן מגיע.
אורן
יהלי קח את מיקה ותיכנס פנימה.
נטלי
חכה יהלי..
אורן
תיכנס פנימה אמרתי .תיכנסו פנימה! מה את עושה פה?
לירון התקשרה ואמרה שאת השתחררת .מה פתאום שיחררו אותך היא לא הצליחה להסביר לי..
נטלי
אני בריאה.
אורן
מה זה בריאה? את על כדורים?
נטלי
אני לא צריכה כדורים .אני יכולה להיכנס?
אורן
לא את לא יכולה להיכנס.
נטלי
זה הבית שלי.
אורן
זה הבית של נטלי ,האישה המקסימה שהתחתנתי איתה .את לא האישה הזאת.
נטלי [בצרפתית]
חרא ,אתה גם לא הגבר שהתחתנתי איתו .כל השקרים ,כל הבגידות שלך..
אורן
איך הם שיחררו אותך? שום דבר לא השתנה.
נטלי
תן לי להיכנס..

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אורן
את לא נכנסת .את רוצה לשבור פה את כל הכוסות והצלחות?
נטלי
עשיתי את זה בגללך.
אורן
אני יודע אני אשם בהכל .אני הכרחתי אותך להיות אלימה לילדים.
נטלי
אני אף פעם לא הייתי אלימה לילדים..
יהלי חוזר.
אני אף פעם לא התכוונתי[ ..ליהלי] מונשרי בוא אלי..
אורן
יהלי מה אתה חוזר הנה? לך עם מיקה לחדר.
נטלי
הוא רוצה לראות את אימא שלו .אתה רוצה לבוא אלי? יהלי שלי[בצרפתית] בן קטן ויפה שלי,
כמו פרח אתה נראה ,איזה יפה אתה ,דומה לאמא..
אורן
את מפחידה אותו .איפה את גרה?
נטלי
כאן.
אורן
את לא גרה כאן  -לכי להורים שלך..
הוא מנסה לסגור את הדלת .היא נלחמת בו הם נאבקים על הדלת.
נטלי
יהלי ,מיקה[ ,בצרפתית] זאת אימא ,תבואו אל אימא!!
[בעברית] תפסיק ,הם הילדים שלי ,אני רוצה שהם יבואו איתי..
יהלי
אימא!!
אורן
לך לחדר יהלי..
הוא סוגר את הדלת .היא דופקת עליה ומצפצפת.
נטלי
אורן ,תפתח .אורן הם הילדים שלי .אני כל כך מתגעגעת אליהם.
אני כל כך רוצה להריח אותם .אני ילדתי אותם.
הם שלי כמו שהם שלך ..אורן תפתח..
היא נשענת על הדלת ובוכה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
הבורר עונה  -4עמליה והבורר
יוצרים :רשף לוי ושי כנות
עמליה – אמא של נדב בת  ,50נערת זוהר שהתבגרה ,יודעת על גברים ,משופשפת ,עדיין כתמיד
יפה וסקסית ,התגרשה ,חיה בפלורידה שבארצות הברית.
סצינה  :ברוך מתיישב על הספה .עמליה מתיישבת על הכורסא.
הבורר
מה ישבת רחוק ,מה קרה?
עמליה
עברו הרבה שנים ברוך.
הבורר
לא השתנית .עדיין כוסית שחבל על הזמן.
עמליה
אתה מאד הזדקנת.
הבורר
אני אוהב את זה אצלך.
עמליה
מה?
הבורר
על כל מחמאה את עונה בעקיצה.
עמליה
אני אומרת את האמת .איפה גילה?
הבורר
בכלא.
עמליה
חשבתי שזה התפקיד שלך בבית ללכת לכלא .למה היא בכלא?
הבורר
אנחנו לא ביחד .עזבי אותה .בואי שבי פה נו ,מה רחוק כל כך.
עמליה
יש לי חבר .בבית במיאמי.
הבורר
יהודי?
עמליה
ישראלי לשעבר .איש עסקים .אף פעם לא הצלחתי להתחבר לאמריקאים.
הבורר
את יודעת שהתשובה יש לי חבר אף פעם לא עצרה אותי .אם חבר שלך נתן לך לבוא הנה בלי
שהוא שומר עליך ,הוא כנראה לו שווה הרבה.
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משחק מול מצלמה
עמליה
מישהו התקשר אלי לפני שבועיים מישראל לאמריקה.
הבורר
מי? יגאל?
עמליה
לא .הוא בארץ נכון? הוא השתחרר מהכלא .הוא חי ברעננה לא?
הבורר
לא לעוד הרבה זמן .שמעתי שהחוזה שכירות שלו הוא לא בתוקף לעוד הרבה ימים.
עמליה
ברוך אני לא סתם באתי..
הבורר
מי התקשר אליך?
עמליה
אני לא יודעת .מישהו שאמר שהוא הבן שלי ושלך.
הבורר
הוא אמר את השם שלו?
עמליה
נדב.
הבורר
המממ..
עמליה
אתה מכיר אותו? הוא יצר איתך קשר?
הבורר
מה הוא אמר?
עמליה
זה אתה עשית את זה? אתה שלחת מישהו להתקשר אלי? כי אם כן ,ברוך אני לא רוצה שום
בלגנים .יש לי חבר .ויש לי חיים .ואני באתי לארץ לחתונה של בת דודה של מימי אחות של זקי.
ואני לא רוצה שום עניינים.
הבורר
עד עכשיו אני לא מצליח להבין למה את יושבת כל כך רחוק .אמרת שהזדקנתי ,לא? את רוצה
שגבר זקן יתחיל לקום וללכת ולשבת על הקצה של הכורסא.
עמליה צוחקת .נכנסת לקטע .קמה ומתיישבת ליד ברוך.
התגעגעת אלי?
עמליה
עשינו חיים משוגעים .עשיתי שטויות.
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משחק מול מצלמה
הבורר
תראי מה זה בני אדם ,ככל שחולף הזמן אתה מגלה שאתה מתגעגע רק לשטויות שעשית .כל
הדברים שהיו בסדר אתה שוכח ,ואת השטויות ..את זה אי אפשר להוציא מהלב.
עמליה
אז באתי לבדוק כמה גדולה השטות שעשיתי .אתה לא רודף אותי ברוך נכון?
הבורר
למה את חושבת דבר כזה?
עמליה
כי שלחת מישהו להתקשר אלי .אני מתחתנת עם החבר שלי במיאמי .אני לא רוצה צרות.
הבורר
מתי עשיתי לך צרות? איך אני יכול לעשות צרות לאישה כל כך יפה?
עמליה
אתה עדיין רשע .אתה עדיין גמד רשע ומניאק.
הבורר
על כל מחמאה עקיצה .שלושים שנה עברו והמשחק ממשיך מאיפה שהפסקנו אותו.
עמליה
אתה מוכן להבטיח לי? שלא תעשה שום דבר לי או לבעל שלי?
הבורר
אני לא אעשה לך שום דבר שלא תרצי שאני אעשה לך .ואני לא אעשה לו שום דבר שהוא לא ירצה
לעשות לי.
עמליה
זאת לא תשובה טובה מספיק.
הבורר
הצבע של העיניים שלך עמליה ,זה הצבע שאני מחפש כל החיים .בכל פרח שאני רואה ,בכל מכונית
שעוברת בכל פעם שאני רואה סרט טבע אני מחפש את הצבע הזה עמליה.
עמליה שמה לו יד על הירך .הבורר מסתכל עליה ואז מזנק עליה הם מתנשקים בתאווה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
החברים של נאור -נאור ויעל
יוצרים :נאור ציון
פנים מועדון .סלון .צהריים נאור כבר קם ,לידו הכוס קפה שהוא שתה ,הוא ניגש ליעל ומחבק
אותה
נאור
עכשיו אפשר לדבר איתי אני בן אדם חדש.
יעל
מעולה ,אז מה שתכננתי לנו...
נאור
אני יודע ,אני ואת ,יושבים על החוף ,שקיעה ,אחרי זה נראה
היא מורידה את היד שלו ממנה
יעל
דווקא לא ,חשבתי יותר בכיוון של גלשן.
נאור
(לוחש לה) אני מבין ,יש חבר? תעשי לי עם העיניים מי זה ,אני קורע אותו ,דו קרב ,אני מת על
הדברים האלה ,שיחקתי פעם במחזמר שלושת המוסקטרים .הייתי שניים מהם ,תפקיד כפול.
יעל
מרגש ,אבל אולי ננסה להתרכז בדבר שבגללו אתה כאן.
נאור
אני לא אוהב שמדברים אליי בטונים כאלה ,הבמאי האחרון שדיבר אליי ככה פוטר.
החבר'ה משתדלים בכל מאודם לא להתפוצץ מצחוק ,הם אחד אחד מתפיידים לאחד החדרים
יעל
(נושמת עמוק) בצדק גמור ,אני בטוחה שהגיע לו .מה שהתכוונתי לומר זה שנלמד מתי שיבוא לך.
נאור
איך את כזאת שזופה? זה ממכון או בהתזה?
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משחק מול מצלמה
החברים של נאור – נאור ויעל 2
יוצרים :נאור ציון
מועדון .סלון יעל מתיישבת ליד נאור שמשחק באייפון שלו.
יעל
איזה שלב אתה?
נאור
אני אלוף ,את לא קולטת בכלל.
יעל
מדהים ,אולי תשחק בסרט על אלוף סלולרי ולא על גולש גלים.
נאור
את מסתלבטת עליי כאילו?
יעל
לא ,ממש לא ,אני סתם רוצה לתכנן את היום שלי ורציתי לדעת מה נראה לך נתחיל היום?
נאור
לא נראה לי שנתחיל היום .נראה אולי מחר.
יעל
מה מחר?
נאור
צודקת ,מחר גם לא טוב ,אולי מחרתיים ,נראה ,מה הלחץ?
יעל
(לא יכולה יותר) אין לחץ חוץ מזה שאיחרת בשש שעות וכמעט הפסדתי מבחן בגללך .ועכשיו אני
מחכה כבר שעה שתזיז את עצמך וכבר אין גלים וכל היום הזה התפספס בגללך .אין לחץ ,רוגע.
נאור
(מתעצבן) בגללך הפסדתי חיים עכשיו! כמה רעש את עושה מהגלישה הזאת ,כולה עומדים על
גלשן מה קרה? והדמות הזאת שאני אמור לשחק ,הגולש הזה ,מילי ,בילי ,פילי איך קוראים לו לא
מעניין בכלל ,אף אחד לא יבוא לראות את הסרט בגלל הגולש האגדי ,יבואו לראות אותו בגללי,
מה גם שנראה לי שהוא לא היה גולש כזה טוב ,אם הוא מת על הגלשן ,לא?
יעל לא מצליחה לשלוט בעצמה יותר אחרי כל היום הזה ומשום מקום היא מרימה את היד
ומורידה לו סטירה ,היא ישר קולטת מה היא עשתה יוצאת משם בסערת רגשות .הוא ב ש ו ק  .גם
כל החבר'ה בהלם.
נאור
אוקיי ,את לא המורה שלי יותר ,אני אדאג שאת לא תהיי כאן ,שמעת? את לא תגלשי בחוף הזה
יותר!!! ואני מקווה בשבילך שלא יישאר לי סימן!!!!
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משחק מול מצלמה
החממה – דניאל ויובל
יוצר :גיורא חמיצר.
רקע :דניאל על המיטה שלו ,ישן .יובל יושבת מולו עם כדור .מקפיצה אותו על הקיר.
דניאל
מה יש לך? את לא רואה שישנים פה?
יובל
אפשר לפספס? אתה כבר יומיים מרקיב פה.
הוא שם כרית על הראש.
יובל (המשך)
נו אולי תרים את עצמך ותבוא לשחק קצת?
דניאל
עזבי אותי ,אני עייף.
יובל
ממה אתה עייף? מזה שאתה שוכב במיטה כל היום?
דניאל לא עונה ,יובל מתיישבת על קצה המיטה ,ממשיכה להקפיץ את הכדור לידו.
יובל
לי נראה שאתה יותר בדיכאון או משהו( .לא עונה) נו בוא .אני אתן לך לנצח מבטיחה.
דניאל מוריד את הכרית מהראש בעצבים.
דניאל
אולי תשחררי כבר? לא בא לי לשחק עכשיו ,מה לא ברור?
יובל
סבבה .לא צריך.
דניאל
מעולה.
הוא שם חזרה את הכרית על הראש .היא ממשיכה להקפיץ.
דניאל
טוב מה הסיפור ?..את מתכוונת להישאר פה או מה??...
יובל לא עונה ,ממשיכה להקפיץ את הכדור על הקיר.
יובל
הוא נסע עד לפה כדי לראות אותך ...הוא אבא שלך...
דניאל
מבחינתי זה ממש לא אבא שלי .פגשתי את הבנאדם הזה לפני יומיים וחוץ מזה שהוא חתיכת
דפוק ,אני לא יודע עליו כלום.
יובל
כל ההורים דפוקים דניאל ,עוד לא גילית את זה?
דניאל
בסדר.
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יובל
אתה יודע איזה ריבים יש לי עם אבא שלי?
דניאל
תעשי לי טובה ,את משווה בין האבא המגניב שלך
לאיזה מרגל שקרן בפנסיה ששש עשרה שנה
לא טרח להרים אלי טלפון?
הוא לוקח את הכדור ממנה .מתחיל לכדרר .היא לא זזה.
יובל
סבבה ,אז מה התוכנית? לא לדבר איתו עוד שש עשרה שנה כדי להחזיר לו?
דניאל
זרקת רעיון.
יובל
הוא גם יכול היה לא לבוא הנה ,אתה יודע.
דניאל
תגידי ,מה את רוצה ממני? הבנאדם נסע  130ק"מ ,ואו.
אז עכשיו אני צריך להתעלף ממנו?
יובל
לא .אבל תפסיק להיות כזה פוץ
ולך תשמע מה יש לו להגיד,
לפני שהוא נעלם לך.
הוא מביט בה ,מהנהן לעצמו .מקבל החלטה ורץ החוצה .יובל מביטה בו בחיוך.
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הכל דבש -ג'ימי ויעל
יוצרת :יעל פוליאקוב
ג'ימי ויעל במסעדה
יעל
אני הייתי מכוערת ברמות שאי אפשר לתאר ..אני אומרת לך אני לא מבינה איך ההורים שלי לא
התביישו ללכת איתי ..היה לי כיעור קשה
ג'ימי
לא ..לא יכול להיות..
יעל
הייתי מביאה לך תמונה אבל אתה לא תעמוד בזה..
ג'ימי
תקשיבי ..את יודעת איזה מכוער אני הייתי? ..הייתי לובש טייץ וחולצות צמודות ופנינים כאילו
להרגיש "מיוחד" הכי מגעיל .מקבל מכות רצח את לא מבינה איך נראיתי
יעל
תקשיב לי טוב תביא לי את התמונה הכי מכוערת שלך זה לא מגרד אפילו את הכיעור שלי :פנים -
קוף כאילו כל זה אין צוואר ,מחובר  ,ראש כמו מלון ,חצ'קונים ,שפם תספורת פה גלח שיער
ערווה כאן כאילו תלתלים קשים ליפה ליפה ,פלטה ,כמובן בלילה היה לי רסן
ג'ימי
גם לי היה רסן
יעל
כן?? חח איזה מכוער זה רסן
ג'ימי
משפילל
יעל
השפלהה
ג'ימי
הדבר הכי מכוער זה רסן! ..מה ..אז איך הפכת להיות כל כך יפה?
יעל
יפה? כאילו יחסית לכיעור שהייתי זה שיפור לא יפה..
ג'ימי
לא יפה יפה
יעל
די נו אתה לא רואה
ג'ימי
אני רואה כל כך טוב שאני כבר לא רואה
יעל
מכיר את המכוערות האלה שלא מבינות? תגיד עוד פעם אני רואה..
ג'ימי
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אני רואה כל כך טוב שאני כבר לא רואה
יעל
כן ...חחחח
ג'ימי
אני חרמן עלייך
יעל
אני כל כך הרבה יותר
ג'ימי
היית מתה
יעל
אני יודעת מה אני אומרת
ג'ימי
תקשיבי אני עוד שניה אונס אותך
יעל
תקשיב ..אני מרגישה כמו גבר ערבי שכל החיים זיין כבשה ופעם ראשונה הוא רואה אישה והוא
מת להרוג אותה ..אני הולכת להרוג אותך מרוב שאני חרמנית עליך
ג'ימי
את יודעת מה הייתי עושה לך?
יעל
אתה לא יודע מה אני הייתי עושה לך
ג'ימי
נו תגידי
יעל
לא נעים לי להגיד לך
ג'ימי
נו תגידי
יעל
זה מביך ..תגיד אתה
ג'ימי
תגידי את
יעל
תגיד אתה
ג'ימי
אני מת לרדת לך שעות לשתות לך את הכוס עד שתחנני שאני אצא משם
יעל
אני מתה למצוץ לך ,אני רוצה שתחנוק אותי עם הזיין שלך עד שיצאו לי העניים ,עד שאני אקיא
ג'ימי
www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אני רוצה לחנוק אותך
יעל
תחנוק אותי
ג'ימי
אני רוצה לדחוף לך את הלשון לחור של התחת ולהישאר שם שנים
יעל
אני רוצה שתגמור עליי
ג'ימי
אני רוצה לגמור עלייך! אני יכול לגמור לך על הפנים?
יעל
ברור לא אתה מכיר את השחקניות הפורנו האלה שמשחקות אותה סקסיות מסתכלות עם מבט
סקסי על המצלמה? טוחנים אותם מוצצים להם והן מנסות להישאר עם מבט סקסי למצלמה?
ואז כאילו באים לגמור להם על הפנים בהפתעה והם חייבות להישאר סקסיות למצלמה ואז מגיע
להם שפיך על הפנים והן חייבות להישאר עם הבט הסקסי שלהן ..חחח
ג'ימי
חחח גם את תהיי מופתעת
יעל
אני בטוחה..
גי'מי
מה יהיה?..
יעל
לא יודעת..
ג'ימי
את יודעת מה הבעיה? שאני רוצה אותך יותר ממה שאת רוצה אותי
יעל
למה ככה?
ג'ימי
כי ככה את רוצה ריגושים אני אף פעם לא היה לי משהו כזה
יעל
לא נכון ..אכפת לי מידי..
ג'ימי
מה יהיה איתנו?..
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המאפיה .קום  -דינה ושלום
רקע :דינה חושדת שלשלום יש רומן מהצד או שהוא פשוט מתכנן להתגרש ממנה ,היא לא מבינה
למה הוא לא בבית כל הזמן ,והכי חשוב למה הוא מנסה להתחמק מלעשות את הילד שהוא
הבטיח לה .היא מחליטה שככה זה לא יכול להמשיך ,היא מחליטה שהדבר היחיד שיציל את
הזוגיות זה יעוץ זוגי (ככה שלום יראה לה שהוא מחויב לזוגיות) והיא מתכננת להפיל את זה על
שלום שבא במחשבה אחרת לגמרי שדינה עד עכשיו בכלל לא קלטה אותו.
שלום ודינה יושבים ליד שולחן ,ארוחה ששלום בישל לאור נרות כשלצידם עומד אגרטל עם
פרחים.
שלום
אז איך הפסטה?
דינה
שלום אני רוצה שנלך לייעוץ זוגי.
שלום (בבדיחות)
מה ,לא אהבת את הפרחים?
דינה
אני רצינית.
(פאוזה).
שלום (מרצין)
מה ,זה בגלל אתמול בלילה?
דינה (בציניות)
כן ,בטח ,חיי הנישואין אתך עד עכשיו היו מדהימים ,אבל אתמול בלילה...חייבים לדבר על זה עם
מישהו.
שלום
אז מה? זה בגלל העבודה?
(דינה משפילה מבטה לצלחת).
שלום
זאת העבודה?! את רוצה שאני אוותר על העסק?! עכשיו אני מפסיק לעבוד! (קם וניגש לטלפון) לא
צריך שום יעוץ זוגי...
דינה (יושבת ליד השולחן)
שלום אני לא רוצה שתפסיק לעבוד.
שלום
לא! לא! אני רוצה להפסיק לעבוד ,בשביל המערכת יחסים שלנו אני מוכן להפסיק לעבוד(...עושה
עצמו מחייג)
דינה
תעזוב כבר את הטלפון ,שב ותדבר איתי!
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שלום
זהו דינה אני רוצה שתדעי שמהיום אני מובטל! (לטלפון) הלו עמי אני רוצה למכור...
(דינה תופסת את הטלפון וזורקת אותו מהחלון).
דינה (עצבים)
לא כל העולם מסתובב סביב העבודה המזוינת שלך!
שלום
את יודעת כמה הטלפון הזה עלה? (לפתע נשמע רעש של זכוכית נשברת ואזעקת רכב) וזאת
האזעקה שלי.
דינה (מנסה להירגע)
שלום ,אתה בוגד בי?
שלום
(המום מתכוון לענות לדינה ,כשהיא קוטעת אותו )
דינה (בניסיון נואש לשמור על איפוק שלה)
...ואם במשפט הבא אתה הולך להגיד העבודה שלי ,אני נשבעת באלוהים שאתה יוצא אחרי
הטלפון הזה!
שלום
(קולט שדינה רצינית ,הוא מתיישב על הכסא בחוסר אונים ,דינה נשארת לעמוד)
תראי ,אני יודע שהתנהגתי קצת מוזר אתמול בלילה ,או בכמה ימים האחרונים אבל...
דינה (מתפרצת)
קצת מוזר?! נראה לך שאני זורקת דברים מהחלון בגלל שאתה מתנהג קצת מוזר?! מדהים.
(הולכת למטבח)
שלום
תקשיבי לי שנייה...
(דינה חוזרת מניחה על השולחן כרטיס ביקור).
דינה (מאופקת)
זה הכרטיס של הפסיכולוגית ,היא אחת הטובות ,זה פעמיים בשבוע והמחיר שלה ממש לא יהרוג
אותך(...הולכת לכיוון חדר השינה)
שלום
נו מה את רצינית ,את זורקת פצצה ככה והולכת?
דינה (נעצרת ומסתובבת לעבר שלום)
שלום ,מה זה כל הטלפונים האלה שאתה עושה בכל פעם שאני יוצאת מהבית? (שלום מגמגם)
שמת לב שאתה כבר לא יושב איתי ועם גילי לארוחת ערב? (שלום לא עונה) כי כל פעם שאתה חוזר
מאוחר "מהעבודה" אתה מיד קופץ ראש למיטה ונרדם .אתה בכלל זוכר מתי הייתה הפעם
אחרונה שאני ואתה ישבנו ודיברנו ברצינות ,מבלי שתתחמק או תסנן אותי? (שלום שותק) אבל זה
שבזמן האחרון אתה נותן לי תחושה שאתה בכלל לא רוצה את הילד הזה זה השיא .אז מה הצעד
הבא שלך שלום? אולי כדאי שלפחות בזה תשתף אותי?
עיניה של דינה מתמלאות בדמעות ,היא עומדת מול שלום ההמום ומצפה לתגובה ,אך שלום מביט
בה ולא מסוגל להוציא מילה ,פאוזה .דינה יוצאת בוכה אל חדר השינה.
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המיוחדת – ורוניקה (זייצב) וגטניו
יוצרים :עמי אמיר  ,משה זונדר.
רקע :בחדר החקירות יושב דני גטניו .יש לו שעון יקר ומשקפיים איכותיות .זייצב נכנסת לחדר,
מתיישבת מולו ומניחה כמה מסמכים על השולחן .הוא מביט בה בזלזול מחויך( .היא נראית לו
ילדה).
זייצב
אם זה בסדר מצידך ,אשמח פשוט לאשר איתך קצת מהמידע שאספנו .אתה האחרון שראית את
בוכריס בחיים ,זה נכון?
גטניו
כן .עד כמה שאני יודע ,כן .הוא יצא לצלילה ,כמו כל יום רביעי .אמרתי את זה לבחור שלכם.
זייצב
סיפרו לנו גם שאתה היית החבר הכי קרוב שלו?
גטניו (מתרכך ,מחייך)
כן .אדי ואני ..בואי נגיד שיש לנו חתיכת היסטוריה ביחד.
זייצב
אחרי שיצאת מהמועדון ביום רביעי ,איפה היית?
גטניו
מה ,את מנסה לברר אם יש לי אליבי? זה נראה לך רציני?
זייצב
כן ,בבקשה.
גטניו
הייתי עם אשתי ,בבית .כל הערב.
זייצב
אני חושבת שכדאי שתדע שבניגוד לסיפור שפורסם בתקשורת ,אנחנו גילינו שאדי נרצח.
גטניו נראה המום.

זייצב
יש לך איזשהו רעיון מי היה יכול לעשות דבר כזה?
גטניו
אין לי מושג .לא אף אחד שאני מכיר.
זייצב
מי היה באותה שעה במועדון?

גטניו
היה כבר די מאוחר .היו בעיקר אנשי צוות .אני זוכר בוודאות את חמי ברבירו
במחסן ואת שאול הירש במזנון .שאול כבר סגר ,נדמה לי .הוא היה עסוק בניקיונות.
זייצב
מי היה יכול להיות שמח על מותו של אדי?
גטניו
אף אחד.
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זייצב
איך אתה יכול להיות כל כך בטוח?
גטניו
אני לא יכול לחשוב על מישהו כזה.
זייצב
מה עם חמי?
גטניו
חמי?...למה את חושבת שיעשה דבר כזה?
זייצב
בוכריס שכב עם אשתו.
גטניו (נאנח)
מה את רוצה שאני אגיד לך? שאדי בוכריס אהב נשים? כן ,הוא אהב נשים .מי לא אוהב נשים?
ונשים גם אהבו אותו .פעם אחת הוא עשה טעות עם טליה ברבירו והיא לא עזבה אותו .שיגעה
אותו! אבל לא היה רומן ולא נעליים.
זייצב
היו לו עוד רומנים?
גטניו חושב לרגע .הוא מושך בכתפיו ומסמן בראשו לשלילה.
זייצב
יש לך יאכטה נכון?
גטניו
כן.
זייצב
אני חולה על יאכטות .מה יש לך?
גטניו
BAVARIA
זייצב
כמה?
גטניו
 35פיט
זייצב
בת זונה.
גטניו
כן.
זייצב
לבד קנית אותה?
גטניו
כן.
זייצב
אתה בטוח?
גטניו מבין שכנראה היא יודעת משהו.
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גטניו
בסדר ,קניתי אותה עם אדי.
זייצב
השקעתם ביחד הרבה כסף ביאכטה הזאת.
גטניו
כן.
זייצב
אדי לא עומד בתשלומים כבר כמה חודשים ,נכון?
גטניו
מאיפה את מביאה את כל זה?
זייצב
מה שאומר שאתה צריך להוציא הרבה יותר מהכיס שלך ,נכון?
גטניו
בסדר ,אבל..
זייצב
ונכון שהעמדת את המועדון צלילה כערבון מול הבנק? ושבכל רגע נתון הם יכולים לחסל לך את
העסק אם לא תשלם בזמן?
גטניו (נכנע)
נו ,אז מה זה מוכיח? בסדר ,היו בעיות ,אבל זה משהו שאני פותר בחצי שנייה ,אני רק צריך למכור
את היאכטה בשביל זה .ותאמיני לי שיש קונים .אני בטח לא צריך שהחבר הכי טוב שלי יירצח
בשביל זה.
זייצב מניחה על השולחן מספר מסמכים.
זייצב
לפי מה שכתוב פה ,עכשיו שאדי מת ,כל החלק שלו בחוב ישולם לך מתוך העיזבון.
גטניו שותק.
זייצב
פתאום לרצוח את את החבר הכי טוב לא נשמע רעיון כל כך מופרך.
גטניו מתעצבן.

גטניו
תרדי ממני ,זה לא רציני .עדיף לך כבר לחזור לכיוון של הבחורות,
את יודעת מה? הנה יש לי משהו טוב בשבילך .הרגע נזכרתי.

זייצב נראית סקפטית אבל היא מקשיבה.
גטניו
לאדי היה הרבה סיפורים עם נשים ,זה כבר גיליתים ,ביג דיל.
אבל רומן אמיתי? זה היה לו רק עם רותי הירש.
זייצב
רותי הירש?
גטניו
רותי ,אשתו של שאול הירש ,שמנהל לנו את המזנון במועדון.
זייצב
אז אתה אומר ששאול הירש היה יכול לרצוח אות אדי?
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גטניו
תראי ...האיש הזה הוא הנשמה הכי גדולה שאני מכיר ,איש נדיר.
גיבור ישראל..אבל לכי תדעי .אם הוא עלה על זה במקרה..
זייצב
תודה.
גטניו מבואס לגמרי שהיא גרמה לו להצביע על חברו.
גטניו
בבקשה.
ורוניקה
לא היה יותר פשוט להגיד את זה מהתחלה?
גטניו
לא.
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המיוחדת – ורוניקה (זייצב) ופוגל
יוצרים :עמי אמיר  ,משה זונדר.
רקע :זייצב נכנסת אל פוגל .היא לובשת גופיה חושפנית במיוחד ,כתפיה המקועקעות גלויות .היא
מתירה את הסיכה שאוספת את שערותיה וכל השיער השחור מתפזר ומשווה לפניה מראה
מדהים .זייצב ניגשת לפוגל ,מתקרבת אליו ולוחשת לו באוזן.
זייצב
אז מה לא עמד לך?
פוגל (מבולבל)
על מה את מדברת?
זייצב
הרגת אותה בגלל שלא עמד לך ,יא חתיכת
אפס היא נתנה לך את הצ'אנס של החיים שלך
אבל אתה ,יא שמן ,לא הצלחתי להעמיד אותו,
מה ,מה קרה? היא צחקה עליך ובגלל זה
הורדת לה מכות? בגלל זה לקחת את האבן
ודפקת לה אותה בפנים?
פוגל
את חולה בראש.
זייצב מתיישבת על השולחן בפיסוק רחב.
זייצב
אולי ,אבל אני לא מסתובבת עם מסכה של
גורילה ,אני לא נוטשת את החבר הכי טוב שלי
על מדרגות של סמטה חשוכה בצפת כדי ללכת
להרוג את החברה שלו.
פוגל
איזה שטויות את מדברת.
זייצב
למה בחרת מסכה של גורילה? רצית להרגיש
גדול וקשוח – אחד שיכול לזיין כמו חיה?
(נאנחת) "כן  ,כן".
פוגל
את דוחה!
זייצב
אני דוחה אבל יש לי עד ראייה שראה אותך עם
יעל בחורשה.
פוגל
בטח..
זייצב
הוא שמע אותה צוחקת עליך ,אפשר להבין
למה .יא חתיכת שמן מגעיל .למה בכלל היא
הסכימה לשכב איתך? אני לא מבינה .בטח
עשתה לך טובה
פוגל
סתמי ת'פה.
זייצב
אז מה ,מה קרה בדיוק? לא עמד לך או שגמרת
מהר?
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פוגל משפיל מבט
זייצב
גמרת מהר ,תוך שניה ,כמו טירון  -היית בכלל
בתול! ברור ,היית בן  – 20דוס ,שמן  ,מכוער
ומלא חצ'קונים – ברור שלא הצלחת להשיג
זיון  -תגיד שילמת ליעל בשביל זה?
פוגל
סתמי!!
זייצב
שילמת לה! לא ,כי אחרת אני לא מבינה למה
שמישהי תסכים לשכב עם חתיכת לקרדה
כמוך ..אז מה ..מה קרה? היא צחקה עליך
ואתה איבדת את זה? אלוהים אני יכולה ממש
לראות את זה..
זייצב נמרחת על השולחן וצוחקת ,היא מצליחה להטריף את פוגל שקם על רגליו.
פוגל (צורח)
תפסיקי לצחוק ! תפסיקי לצחוק ! אני יהרוג
אותך שרמוטה אני אפוצץ אותך !
פוגל מתחיל לתקוף את זייצב ,הדלת נפתחת רוסו נכנס ומחלץ את זייצב שיוצאת מתנשמת.
רוסו (אומר לו בשקט)
שב.
פוגל מתיישב.
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המשגיחים – אבי ומירי
במאי :מני יעיש
פנים .יום.בבית של אבי הוא ומירי מדברים.
אבי מקסס טבק ומגלגל פייסל ,מירי מחטטת בחפצים של אבי בחדר בעיקר בספרי תורה.

מסתכלת על התמונה שלו מהבר מצווה

מירי:
איזה חמוד,
מה זה מאיפה זה?
אבי:
בר מצווה.

מירי:
למה אתה נראה מבואס (בתמונה)
אבי:
עשית פעם בר מצווה?
חתיכת סרט.
את יכולה לקחת הביתה לקרוא חופשי ,מה שאת רוצה.
חזקים כל הברלס חבל על הזמן ,קחי משהו.
מירי:

(פותחת ספר תורה כלשהו ומקריאה)
זכור תמיד לעולם לא יהיה בפנייך
מכשול שאין בכוחך להתגבר עליו.
אבי:
אמן חזק.
אבל הספר הכי טוב מכולם.
מירי:
תהילים מכירה.
פעם הייתי קוראת בו הרבה אבל עכשיו
לא כל כך יוצא לי.
אבי:
וואלה,
מכירה את הדבר הזה בתהילים?
מירי:
איזה דבר?
אבי:
לא מכירה?
מירי:
מה? (מחוייכת נבוכה)
אבי:
שהספר הזה מראה על המצב שלך בכל פעם שאת פותחת אותו.
תפתחי אותו.
מירי:
מזאת אומרת?
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אבי:
שאם תיפתחי אותו עכשיו ככה לא משנה באיזה עמוד
זה יראה לך על המצב שלך .רנטגן.
לפעמים זה ברור לפעמים זה ..זה ברור זה ברור.
את יכולה לנסות.
מירי:
אורגינל אתה לא מסתלבט עלי?
אבי:
לא אני רציני נו.
את יודעת כמה פעמים אני פתחתי תהילים בשביל למצוא תשובות.
תעשי תראי.
מירי:
(צוחקת) נו טוב בסדר.
(פותח את הספר בעמוד כלשהו לוקחת כמה שניות) אמאלה.
אבי:
נו מה יצא?
מירי:
כל כבודה בת מלך פנימה ומשבצות זהב לבושה.
מה זה אומר עלי?
אבי:
את עובדת עלי הא?
מירי:
מה עובדת עלייך!
אבי:
מה תראי תראי רגע.
מירי:
נו אבי אתה מפחיד אותי מה זה אומר?
אבי:
(שם ידיים על הראש צוחק מאושר)
זה טוב טוב מאוד! זה גדול!
אבי מדליק את הפייסל הולך לעדן החלון ומירי מצטרפת אליו
שניהם מעשנים את הפייסל ומחייכים אחד לשנייה.
מירי:
אני רוצה להגיד לך משהו.
לא באמת… אבל אל תתלהב לי עכשיו.
אבי:
מה?
מירי:
לא באמת כבר הרבה זמן אני חושבת על זה..
זה לא חדש לי אל תעוף עכשיו זה לא בגללך.
אבי:
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מה נו?
מירי:
נראלי אני רוצה לבוא איתך בשבת לבית כנסת.
אבי:
די את רצינית?
(מירי מהנהנת עם הראש בחיוך).
אבי:
כפרה!!
(אבי בא לחבק ולנשק את מירי ואז נעצר ונשכב על הספה).
(מירי מצחקת).
אבי:
ישתבח שמו לעד!
באמת? באמת?!
מירי:
כן.
אבי:
איזה יופי.
את יודעת שאת הולכת להיות אישתי.
מירי:
איך ידעתי שאתה תתלהב.
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המשרד  -לאה ויוסי
יוצרים :עוזי וייל ,איתן צור.
רקע :לאה ,חרדית ,תוקפנית ,עומדת על שלה .בהריון מתמיד .היא חוזרת בתשובה ,פעם היתה
נערת טבע ניו-אייג'ית ,והיום היא יודעת יותר טוב מכולם מה טוב .היא מצותתת לעבד ,שמדבר
בערבית ליוסי.
לאה
מה הוא אומר?
יוסי
לא יודע ,זה בערבית.
לאה
עם מי הוא מדבר?
יוסי
עם...ערבים אחרים?
לאה
וזה בסדר?
יוסי
בשבילם זה מעולה.
לאה
איך אתה יודע שהוא לא אומר כל מיני דברים בטחוניים?
יוסי
את צודקת .הוא יכול להעביר לחמאס מחירים של ציוד משרדי.
לאה
בסדר ,אתה יכול להיות עם הראש באדמה ,אבל בעיניי זה מאוד מוזר שדווקא היום הוא מדבר
עם אנשים שאנחנו לא יודעים מי הם ומה הם.
(מצותת לעבד ,כאילו תפסה מילה) מה זה "עהועה"?
אצלנו החרדים כסף לא משנה כל כך.
אם לי היה את הכסף של רגב ,הייתי נותנת לצדקה,
הייתי נותנת לחיזוק ההתיישבות בארץ ישראל.
והייתי קונה בית ממש גדול .אבל לא בשבילי -למען יראו וייראו.
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המשרד  -אבי וריקי
יוצרים :עוזי וייל ,איתן צור.
רקע :אבי מנסה למלא בשביל ריקי שאלון הערכה שהיא אמורה למלא בעצמה  -עליו.
אבי
אז איך את משתלבת פה ריקי.
ריקי
בסדר.
אבי
ואיך את רואה את העתיד שלך פה? (מסמן)
ריקי
רק התחלתי לעבוד פה שבוע שעבר.
אבי
אוקיי( ...מסמן)
ריקי
מה אתה מסמן שם?
אבי
לא ,אני מסמן את התשובות שלך.
ריקי
איזה תשובות? אמרתי לך שרק התחלתי...
אבי
אז אני מסמן חיובי כדי ש ...שלא יסתכלו עלייך בתור אחת שהיא שלילית.
ריקי
אני יכולה לראות את זה?
אבי
לא .זה לא...
(שם את זה לידו).
ריקי
אני יכולה לראות את זה?
אבי
אני לא יכול למנוע ממך .זה אמור להיות שאת תמלאי את זה ,אז אני לא...
(מנסה להגיע ולא מגיעה).
ריקי
אני לא מגיעה.
אבי
את לא מגיעה אז את לא מגיעה .מה...
ריקי
אתה יכול להביא לי?
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אבי
אני לא יכול למנוע ממך .אבל אני לא חייב לתת לך.
פאוזה .היא מתכופפת וכמעט מגיעה .הוא מזיז בקטנ-טנה את הדפים כך שלא תגיע .היא אכן
לא מגיעה.
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הנעלמת – ניק ואיימי
יוצר :דיוויד פינצ'ר
פנים .יום .ביתם של איימי וניק .לפני ראיון לטלוויזיה לכבוד חזרתה של איימי .ניק מגיעה לקרוא
לאיימי לראיון ,היא בוחרת שמלה לצילומים ,על השידה יש קופסא עם השם של ניק
ניק
היא למטה

איימי מצביעה על המתנה
ניק
מה זה?
איימי
זה בשבילך .תפתח.
ניק
אני לא צריך עוד מתנות ממך.
איימי
תפתח את זה.

ניק פותח ,רואה בדיקת הריון חיובית ,איימי בהריון.
ניק
לא נגעתי בך.
איימי
לא היית צריך.
ניק
בולשיט .יש לי מכתב שמודיע שיש לי בעיית פוריות.
זרקת אותו.
איימי
את המכתב? כן( .איימי מלטפת לעצמה את הבטן)
ניק
אני רוצה בדיקת דם ,אני רוצה בדיקת אבהות.
איימי
אני אוהבת בדיקות.
ניק
איימי את יכולה לגרום לכולם לשנוא אותי כמה שאת רוצה ,לא אכפת לי .אני עוזב אותך.

ניק הולך לכיוון הקומה התחתונה והיציאה  ,צוות הצילום נמצא למטה ,איימי באה אחריו
איימי
אני לא אצטרך ללמד את התינוק שלך לשנוא אותך .הוא יעשה את זה בעצמו.
ניק
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(חונק אותה) חתיכת זונה!
איימי
אני הזונה שהתחתנת איתה .הפעם היחידה שאהבת את עצמך הייתה כשניסית להיות מישהו
שהזונה הזאת אולי תאהב .אני לא וותרנית .אני הזונה הזאת.
הרגתי בשבילך .מי עוד יכול להגיד את זה?
אתה חושב שתהיה שמח עם בחורה תמנייה נחמדה?
איזה סיכוי בייב .רק איתי.
ניק
תראי ,את הוזה .את מטורפת .למה שבכלל תרצי את זה? כן ,אהבתי אותך ואז רק שנאנו אחד את
השניה וניסינו לשלוט זה בזו ולגרום סבל אחד לשני.
איימי
אלה נישואים .עכשיו תן לי להתכונן.
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הרופא הטוב -שון וליה 1
יוצר :דיוויד שור
פנים .יום .דירה של שון וליה.
שון יוצא מהשירותים אחרי שראה שליה הניחה לא נכון את הנייר טואלט.
ליה נכנסת עם לפטופ.
שון:
אנחנו צריכים לדבר.
ליה:
זה יכול לחכות? אני מאחרת ,אני הולכת לתכנתכל הלילה.
שון:
הרכבת את הנייר טואלט לא נכון.
ליה:
כן .הפכת אותו? (מהנהן כן) יופי .אז סיימנו.
שון:
השארת את השלט של הטלוויזיה על הספה.
ליה:
(מכניסה את הלפטופ לתיק)
שון אני מאחרת.
שון:
את צריכה לשים אותו על המגש על שולחן הקפה.
(מניח אותו על המגש)
זה המקום שלו .אם לא יהיה לו מקום קבוע ,הוא יהיה בהרבה מקומות שונים ,והוא ילך
לאיבוד ,ואם אני לא אמצא אותו ,לא אוכל לצפות במזג אוויר.
ליה:
מספיק עם השלט ,לעזאזל! צריך לעשות פה הכול בדרך שלך! צריך להשתמש בשתי קפסולות
המכונת כביסה ,צריך לשים את הכוסות משמאל לצלחות ,צריך שהמזגן יישאר ב  23מעלות
בדיוק ואנחנו צריכים להשתמש בסוג אחד ספיציפי של נייר טואלט שקשה למצוא! אני מנסה
להתחשב בך ,אבל אתה לא מוותר לי בכלל!
(שון נרתע קצת)
ליה:
אוי לא ,שון( .היא מתקרבת אליו) שון אני מצטערת .אתה בסדר?
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הרופא הטוב -שון וליה 2
יוצר :דיוויד שור
פנים .ערב .דירה של שון וליה
ליה יושבת ליד השולחן ושון נכנס הביתה
שון:
היי.
ליה:
אתה בסדר?
שון:
כן.
ליה:
אני ממש מצטערת על ההתפרצות שלי אתמול.
שון:
(תולה את המעיל שלו) אני בסדר עכשיו.
ליה:
אני לא ,שון .החזרה לקליפורניה ,העבודה החדשה ,זה שעברתי לגור איתך ...זה ממש מלחיץ ,זה
קשה יותר ממה שציפיתי.
שון:
את עוזבת?
ליה:
לא ,אני לא עוזבת .אנחנו מנסים להבין את המוזרויות שלנו.
שון:
כן ,קשה מאוד לגור איתך.
ליה:
(מחייכת) אני יודעת שאני שוכחת דברים ,הרבה ,ולפעמים אני מתפרצת וצועקת .אני מבטיחה
לעבוד על זה .ואני לא רוצה שתשתנה ,אבל צריכה לדעת שאתה יודע שאתה מעצבן בטירוף .אני
צריכה לדעת שתנסה להתפשר.
שון:
אני לא חושב שאני יכול להשתמש בנייר טואלט חד שכבתי.
ליה:
לא ,צדקת לגמרי לגבי הדו שכבתי .זה ממש שווה את הדולר וחצי.
שון:
אבל אולי הכוסות יכולות לעמוד בצד ימין .לפעמים.
ליה:
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(שמחה) טוב ,הוצאנו הכל מהארגזים ואנחנו גרים יחד רשמית.
(הולכת להביא ארגזי קרטונים) אני הולכת לקחת אותם למיחזור .ואני יודעת שבטח לא שמתי
הכול במקומות הנכונים ,אבל אולי נוכל לסדר ביחד.
שון:
אני מאוד אוהב את הרעיון הזה.
ליה :או קיי.
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הרופא הטוב -שון וקלייר 1
יוצר :דיוויד שור
פנים .יום .בית חולים
שון יושב על הספסל ,קלייר מגיעה
קלייר:
אתה בסדר?
שון:
כן.
קלייר:
(מתיישבת) כשקורה משהו רע ,צריך לזכור שאין דבר אחד שמגדיר אותנו .אתה לא רק רופא ,שון.
אתה חבר טוב ,בן אדם טוב .יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לעשות .מה אתה רוצה?
שון:
אני רוצה ..להיות מנתח.
קלייר:
מה עוד?
שון:
מה עוד את רוצה?
קלייר:
אני רוצה את מה שכולם רוצים .אני רוצה ..שלחיים שלי יהיו חשיבות .אני רוצה ליהנות .אני
רוצה להתאהב.
שון:
אני חושב שיכולתי להיות אבא טוב.
קלייר:
גם אני חושבת שתהיה אבא טוב.
שון:
אבל אני לא יודע איך מתאהבים.
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הרופא הטוב -שון וקלייר 2
יוצר :דיוויד שור
פנים .יום .חדר קטן וסגור בבית החולים .שון מתרגל עם קלייר איך לגשת לליה.
קלייר יושבת על הספסל ,שון מגיע עם קופסה ושדכן.
שון:
בוקר טוב קלייר.
קלייר:
בוקר טוב.
שון:
הבאתי לך שוקולדים ...הם לא באמת שוקולדים .קחי זה שדכן ,הוא מסמל פרחים.
קלייר:
תודה .הפרחים האלה יפים.
שון:
השיער שלך נחמד.
קלייר:
תודה שון .החולצה שלך יפה.
שון:
היא ישנה .תהיתי אם היית רוצה...
קלייר:
(לוחשת) תגיד את המילים.
שון:
עלולים להיות שם אנשים אחרים ,זו תהיה הסחת דעת .עלולים להיות רעשים ,זו תהיה הסחת
דעת .היא עלולה לא להבין נכון את השאלה.
קלייר:
( נכנסת לדיבור שלו) אתה לא יכול לתת לזה...
שון:
היא עלולה להגיד לא.
קלייר:
שון .בוא( .מתיישב) היא תסכים.
שון:
את לא יכולה לדעת.
קלייר:
מישהי תסכים .שון אתה תתאהב ,וישברו לך את הלב .ואתה תתאהב שוב .ואתה תאבד שוב את
העבודה.
שון:
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לא.
קלייר:
כן .אלה החיים אתה יודע את זה .נפגעת בעבר ,ושרדת .התחזקת ,השתפרת.
שון:
לא השתפרתי .זה לא שיפור.
קלייר:
(מבינה שהוא לא הולך להשתנות) הבדיקות של זאק מוכנות.
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הרמוניה -הגר ואברהם
יוצרים :אורי סיון
סלון הבית.
הגר שוכבת על בסלון הבית עם מכנסי טרייניג וחולצה קצרה שחושפת שהבטן שלה גדלה קצת.
היא מלטפת אותה וקוראת שבועון .אברהם יושב ליד השולחן בפינת האוכל ,מתקן בעט נובע את
הפרטיטורה .הקומקום רותח .הגר קמה ,חוצה את הסלון ומכבה את הקומקום.
הגר
אני מכינה לעצמי תה ,רוצה?
אברהם
חזק בלי המתקה
היא מוזגת לשתי כוסות ,שמה שקיות תה ,מגישה לו ומתיישבת מולו בצד השני של השולחן .הוא
בוחן אותה לוקחת כפית מהדבש ושמה בתה שלה ,ומערבבת.
אברהם
ארבע דבורים עבדו כל החיים שלהם בשביל להמתיק לך את הכוס תה הזאת
הגר
אצלינו זה מקסימום שתיים .ראית פעם דבורה צ'צ'נית? נראית כמו אבטיח מעופף (היא מישירה
מבט אל אברהם) לאבא היו עיניים כמו שלך ,זה מאד נדיר בצ'צ'ניה .תמיד אמרו לו שהוא יפה
כמו אישה ...הרבה העריצו אותו אבל עוד יותר שנאו
אברהם מהנהן .היא מבינה שהמידע עבר אליו .הם לוגמים במקביל מהתה ,כל אחד בסגנונו.
הגר
רוצה לראות אותו?
אברהם עושה תנועץ ראש שאומרת משהו כמו" :בוא נראה" ,הגר קמה ,מביאה תיק קטן וחוזרת
לשולחן ,מתיישבת בחזרה מולו ,מחפשת בתיק את התצלום ,רואה שהוא מחכה ,וצוחקת –
קולטת שהוא לא הבין אותה.
הגר
לא את אבא שלי( ,מעבירה אליו תצלום שחור לבן) ,במציאות זה בא בליווי מוזיקאלי" :טקטם –
טקטם – טקטם – טקטם "...כמו עדר של סוסים דוהרים (אברהם שוקע בתצלום
האולטראסאונד) תכיר ,הבן שלך
הגר ממשיכה ב“ :טקטם ,טקטם ,טקטם" ,הוא שולח אליה מבט – היא מחייכת במבוכה והפעם
לא משפילה מבט.
הגר
הלב שלו עושה את זה
אברהם חוזר לבהות בעובר הזעיר שצף כמו אדם זעיר במרחב השחור של התמונה .הגר טובלת
ביסקוויטים בתה ,מנסה להסתיר את התרגשותה.
הגר
הוא זז עכשיו
אברהם מחזיר לה את התמונֿה ,בוחן אותה במבטו.
הגר
רוצה להרגיש?
אברהם
אף פעם לא הגענו לשלב הזה
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הגר
על איזה כלי אתה חושב שהוא ינגן? לפי ההשתוללות שלו עכשיו ,אולי על טרומבון ,או ...חצוצרה
אברהם
נתחיל בפסנתר ונראה
הגר מסכלת לעברו ,ובפעם הראשונה הוא זה שמסיט מבט .היא מחייכת לעצמה – וקמה ,מקיפה
את השולחן ,מתקרבת אליו ונעמדת לצידו.
הגר
תן לי את היד שלך
אברהם לא בטוח מה לעשות ,הגר לוקחת בחרדת קודש את יד ימין שלו ,יד הניצוח ,מרימה את
החולצה שלה ומניחה את היד שלו על הבטן החשופה .אחרי כמה שניות אברהם מתחיל למשוך
את היד אחורה .הגר מניחה את היד שלה על שלו.
הגר
אין לך סבלנות? איך תהיה אבא?
אברהם משאיר את היד על הבטן שלה ,צליל הלמות הסוסים הדוהרים מהמרחק הולך וממלא את
תודעתו.
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השועלים  -דן דן ובחורה
יוצרים :גיורא חמיצר ,ירון ארזי.
רקע :סדרה קומית העוסקת בחבורת צעירים בגילאי העשרים המוקדמות.
דן דן -המנהיג השרמנטי של החבורה .חביב הבנות בלי שהוא מצליח להבין איך הוא עושה את זה.
כריזמטי ,יצרי ומקסים.
דן דן בדייט עם בחורה בבית קפה .הוא אוכל עוגת סברינה ונהנה.
דן דן
(מסתכל עליה תוך כדי האוכל) וואו.
בחורה
(מתלהבת) מה?
דן דן
זאת הסברינה הכי טעימה שאכלתי  !EVERבא לי שיהיה לי עוד פֶ ה כדי שאני אוכל ליהנות ממנה
פעמיים.
בחורה
תביא לטעום ,לא אכלתי סברינה אף פעם
דן דן
(רציני)
אני מקנא בך איריס.
בחורה
דנית .למה?
דן דן
כי הסברינה הראשונה שלך היא הסברינה הכי טעימה שתטעמי בחיים שלך( .נותן לה)
בחורה
וואוו
דן דן
את סוג של סברינה בעצמך ,את יודעת ?
בחורה
באמת ?
דן דן
כן .בחורות זה כמו עוגות ,כולן מתוקות
אבל כל אחת בצורה אחרת ,אם את מבינה למה אני מתכוון.
בחורה
לא ממש
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דן דן
(מסתכל לה בעיניים) בואי תהיה העוגה שלי ואני אהיה המפית .בעצם לא המפית ,אני הכפית.
(נכנס לזה) כן ,כפית זה הרבה יותר טוב.
בחורה
למה דווקא כפית? לא הבנתי
דן דן
הכפית רוצה רק דבר אחד ויודעת בדיוק איפה למצוא אותו ,אם את מבינה למה אני מתכוון .אצל
מפית זה אחרת .המפית מחכה בסבלנות עד שהכפית והעוגה גמרו את התפקיד שלהם ורק אז היא
נכנסת לפעולה .וכשהיא מסיימת ,זורקים אותה .כפית לא זורקים .כפית שוטפים .לפעמים ביד
ולפעמים (קורץ לה) במכונה .אם את מבינה למה אני מתכוון.
בחורה
איבדתי אותך
דן דן
(מתחיל שוב) מה שאני אומר זה שהכפית...
בחורה
לא חשוב
דן דן
צודקת .מה שחשוב זה רק אני .ואת .העוגה והמפית.
בחורה
הכפית.
דן דן
(מתקן מהר) והכפית .נכון ,רונית ?
בחורה
דנית
דן דן
(מבסוט מעצמו) וואללה.
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השמינייה – גילי ורפאל
יוצר :גיורא חמיצר
רקע :חברי השמיניה החדשה חולקו לזוגות לקראת הפעולה הראשונה שלהם .בין גילי ורפאל היה
קליק מיידי ,אבל השתלשלות העניינים הביאה לכך שהוא צוות לפעולה עם הגר .השניים נפגשים
בדרכם לחדר הציוד ,לפני המשימה .רפאל עוצר את גילי.
רפאל
אז ..יוצאים למשימה.
גילי
כן.
רפאל
אבל נראה לי שיהיה בסדר.
גילי
אתה לחוץ?
רפאל
לא .רק..
גילי
אני בטוחה שיהיה בסדר .והגר סבבה.
רפאל
כן .זאת אומרת..
גילי
ראיתי אותה באימונים .היא שותפה מעולה .ועברנו על המשימה אלף פעם.
כל אחד יעשה את התפקיד שלו ,וזה יהיה פיקס.
רפאל
כן.
רפאל מהסס ,הוא רוצה לומר לה איך הוא מרגיש אבל לא יודע איך.
גילי
מה?
רפאל
כלום .אני קצת  ..זו המשימה ,כנראה ,זה הכל .אבל כמו שאמרת .התאמנו והכל,
ואנחנו יודעים מה לעשות .אז אין מה לדאוג .כמו שאמרת.
גילי
אז אתה לחוץ?
רפאל מתחייך ,ואז מהנהן.
גילי
נראה לך שיש פה מישהו שלא מתרגש?
רפאל
הגר..
שניהם צוחקים.
גילי
יש בזה משהו .אבל אתה תראה שיהיה בסדר .והגר איתך
אז אני בטוחה ששניכם תעשו את זה כמו שצריך.
רפאל
גם את ודניס.
גילי
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אם אני אצליח להעיר אותו בזמן..
רפאל
תנסי לשפוך עליו מים.
גילי
אם זה לא עובד ,אני מביאה מלמעלה ברד.
רפאל
אני קצת מקווה שהוא לא יתעורר עכשיו.
גילי
אני אקרא לך לבוא לראות.
רפאל
גילי..
גילי(עוצרת)
מה?
רפאל
בהצלחה היום.
גילי ממשיכה ללכת.

גילי
גם לך.
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השמינייה – הגר ודניס
יוצר :גיורא חמיצר
רקע :השמיניה עומדת לפני משימה .הגר מדריכה את דניס כיצד עליו לנהוג ,אבל דניס לא מתכוון
להקשיב לה ,ובטח לא לקבל ממנה הוראות.
הגר
אז איך שנכנסים פנימה ,אנחנו מתחילים לחפש את הספר.
דניס מקשיב ,בחצי חיוך.
הגר
אז אתה ישר לוקח ימינה ,מתחיל לחפש .אני אחפש בשמאל .נגמור את זה חצי זמן.
דניס שותה ברעש מהברד שלו.
הגר
זה כן? הרעש הזה שאתה מפיק פה?
דניס
כן המפקדת.
הגר
יופי ...שאלות?
דניס
האמת שכן( .עוצר לרגע) מה קורה אם אין ארונות בצד שלי של החדר?
הגר
מה?
דניס
אני מחפש בימין ,כן? נניח שאין שם ארון או משהו .נניח שיש שם רק מיטה.
אז אני צריך לשבת ולחכות לך או לעזור לך לחפש בצד שלך?
הגר
זה נראה לך הזמן הזה?
דניס (צוחק)
אמרת שזה זמן לשאלות..
הגר
זה נראה לך מצחיק? אנחנו יוצאים למשימה אמיתית,
ואנחנו צריכים למצוא את הספר שלו .זה חשוב.
דניס
אני יודע ,את אמרת את זה .הקשבתי..
הגר
אז תסביר לי מה מצחיק אותך כל כך.
דניס
את.
הגר
מה?
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דניס
זה שאת כל כך מתאמצת.
הגר
אני מתאמצת? סליחה באמת שחשוב לי מהמשימה שלנו .ומהספר.
שאתה יודע שאנחנו צריכים כדי למצוא את התאומים.
דניס
אני יודע שחשוב לך .זה חשוב לכולנו.
פשוט שלך חשוב גם להרשים אותי.
הגר
היית מת..
דניס (מתקרב אליה)
אני רק אומר מה שאני רואה.
הגר
אז אתה צריך משקפיים .למה בדיוק שאני אנסה להרשים אותך?
דניס
זה מה שאני מנסה להגיד לך ,כבר הרשמת .את יכולה להפסיק לנסות.
דניס מחייך אליה בשרמנטיות והולך .מותיר אותה תמהה.
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השמינייה – יותם וליאה
יוצר :גיורא חמיצר.
רקע :כל חברי השמיניה החדשה גילו באיזה תחום הם מצטיינים חוץ מליאה ,שעצובה ומוטרדת
מזה מאד .יותם קורא ספר ,בזמן שהיא מתופפת על הכסא שלה בעצבנות.
יותם
הכל בסדר?
ליאה
כן.
יותם
את לחוצה מהמשימה?
ליאה
לא ,אני מתאמנת לפסטיבל הדרבוקה .אתה חושב שיש לי סיכוי?
יותם
בטח ...מתי זה? היית צינית?
ליאה מביטה בו.
יותם
אל תדאגי .אם מישהו יפשל זה יהיה אני .את יכולה לסמוך עליי בזה.
ליאה(מחייכת קצת)
יופי ,מאד מרגיע.
יותם
את תהיי מצוינת.
ליאה
אתה חושב?
יותם
בטח .ואני גם מבין לגמרי למה את לחוצה .גם אני הייתי לחוץ לפני שגיליתי במה אני טוב.
ליאה
וואלה..
יותם
את לא צריכה לדאוג ,גם את תמצאי בסוף במה את מצטיינת .זה יקרה לך ,כמו שזה קרה לכולנו.
ואני אומר לך ,אני מאד פחדתי שאני לא טוב כמו כולם ,עד שגיליתי שאני מצטיין בעצם.
ליאה
אז אתה חושב שאני לא טובה כמו כולם?
יותם
לא ..לא! אני אומר שזה פשוט לוקח לך זמן.
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ליאה
לוקח לי זמן להיות טובה כמו כולם?
או שהתכוונת שלוקח לי זמן להיות טובה כמוך?
יותם(מסתבך)
לא ,התכוונתי שאת ..את טובה .בדיוק כמוני .כאילו יותר ממני אפילו.
ליאה
אז אין לי מה לדאוג.
יותם
בדיוק מה שאמרתי! וגם ..אנחנו עובדים ביחד.
אז אין לך מה לדאוג בריבוע ,כי אני גם שם .לצידך כאילו.
ליאה
אתה תהיה לצידי?
יותם
כן!
ליאה
אז תן להבין..אתה חושב שאני לא צריכה לדאוג,
כי למרות שאני לא טובה כמוך ,אתה תהיה שם לעזור לי.
יותם
אה ..לא?
ליאה
אז תן לי להגיד לך משהו .אני אולי לא צריכה לדאוג ,אבל אתה צריך לדאוג.
לדאוג מאד.
הולכת כועסת.
יותם
אה ..למה את בדיוק מתכוונת?
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זגורי אימפריה – אביאל ואבישג
יוצר :מאור זגורי
רקע :אביאל מתקלח .וילון האמבטיה מוסט .הדלת של החדר נפתחת ,אבישג נכנסת בלי לדפוק.
אביאל
מי זה? אפשר קצת פרטיות בבית הזה קיבינימט?
אבישג
שתוק ,אין לך שום דבר שלא ראיתי כבר.
אביאל (מציץ ,מופתע)
שוג .תצאי.
אבישג
כבר .אני רוצה לדבר אתך בהגיון.
אביאל
דברי.
אבישג
אתה ואני לא ממש חברים .אבל כשזה מגיע לרציונאליות אפשר לסמוך עליך.
אביאל
אם המשפחה הזאת הייתה פועלת יותר מהרציונאל ופחות מהאמוציונאלי
החיים של כולם היו נראים טוב יותר.
אבישג
ברוך הבא למשפחת זגורי.
אביאל
את .למה את לא עושה עם עצמך משהו? עובדת או לומדת?
אבישג
אבא סידר לי איזה קומבינה עם ביטוח לאומי .אני מקבלת קצבה של כמעט חמש
בחודש ,למה לי לעבוד אם אני מקבלת משכורת בחינם?
אביאל
כדי להתקדם בחיים זה למה.
אבישג
עוקבים אחרי מהביטוח .לראות שאני לא מרמה .הם לא פראיירים אלה.
אביאל
אז תוותרי על הכסף .לכי ללמוד .זה מה שאת רוצה שייצא ממך?
עקרת בית כמו אימא? את יכולה להיות כל מה שתרצי.
אבישג
אתה חושב?
אביאל
את יצור מעצבן עם פה מסריח אבל יש לך ראש.
את עדיין קוראת כל לילה ערך באנציקלופדיה?
אבישג
היום כבר יש ויקיפדיה.
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אביאל
אפשר להגיד גם עוד משהו ,אם כבר מדברים? בלי שתתחרפני..
אבישג
דבר.
אביאל
הוא לא בשבילך הדודו הזה .הוא חמוד והכל אבל הוא לא בליגה שלך.
כמה זמן אתם יחד?
אבישג (בהיסוס)
שש ,חמש .חמש שנים.
אביאל
הוא לא נראה לי מבריק במיוחד .את צריכה מישהו יותר ..יותר!
מפריע לך שאני מדבר חופשי?..
אבישג
לא ..לא .טוב תקשיב..
אביאל
שכחתי שנכנסת עם סיבה .אני רציונאלי ,מה ההמשך?
אבישג
אל תקשה עורף סתם כמו חמור .תוותר .זה יכול לעזור למשפחה ולהרגיע את אימא.
אם אמא תסכים ,תיתן את ה'לאפל' לאבא?
וזה פעם אחרונה שמישהו מנג'ס לך בעניין הזה.
אביאל
אמא בחיים לא תסכים.
אבישג
ואם כן?
אביאל (מהסס)
אם כן – אז אני אתן לו אותו.
אבישג
יופי.
אבישג עומדת לצאת.
אביאל
שוגה..
אבישג (מחייכת)
כמה שנים לא קראת לי ככה .מה?
אביאל
אני עדיין חושב שאת קופה מכוערת עם פה מסריח.
אבישג
לא ,אתה חתיך .זוכר מה הייתי עושה לך פעם כשהיית מתקלח?
אביאל
לא אני לא זוכ( ..אבישג לוקחת את המגבת ואת הבוקסר של אביאל בידה ויוצאת).
היי! אבישג! אבישג ,יא כלבה! תביאי לי את הבגדים! אבישג!
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זגורי אימפריה – אביאל וליזי
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אביאל מוחק עוד שם מהרשימה .ליזי אוכלת שלד של תפוח .כל הרשימה של אביאל מחוקה
למעט שם אחד.
ליזי
נו?!
אביאל
כלום ,כוס אמק .כל זה וכלום.
נשאר אחד .אני לא מתקשר אליו.
ליזי
אתה כן.
אביאל
אני לא .כולם עניים .מה את רוצה שאני יוציא להם את השקל האחרון מהארנק?
ליזי
אולי הם מוכרים לך סיפור? אתה אפילו לא בודק.
אביאל
עזבי אותי הם מסכנים.
ליזי
תפסיק עם המסכנים האלה ,מתנשא אחד.
אביאל
אני לא מתנשא.
ליזי
בגלל שהם מהשכונה הם מסכנים? אתה מסכן ,אתה מאוד מסכן,
אתה לא מבין את זה? אתה ממש מסכן.
לאבא שלך היו בבוקר מעקלים ,וכבר שעתיים אנחנו כאן היו אצלו אולי שני לקוחות.
בקצב הזה משבוע הבא אתה תצטרך לפרנס את כל המשפחה שלך .מסכן.
אביאל
מה את מציעה לעשות?
ליזי
תתקשר אליו.
אביאל
גם הוא יגיד לי שאין לו.
ליזי
תגיד לו שיבוא לכאן ,לפחות זה .יותר קשה לשקר בפנים.
אביאל
עזבי נו.
ליזי
כמה הוא חייב?
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אביאל (קורא)
 6000דולר.
ליזי
מה??(תוחבת לו את הפלאפון) נראה לך שאתה מוותר לי על  6000דולר! תתקשר אליו ועכשיו.
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זגורי אימפריה – אביאל וליזי 2
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אביאל יוצא לגג ומוצא את ליזי יושבת ומעשנת סיגריה .הוא מתיישב לידה .ללא אומר היא
מגישה לו את הסיגריה שלה והוא שואף ממנה שאכטה ומחזיר לה.
ליזי
סיגריה אחרונה לפני שבת .תמיד יש לה טעם של פרידה.
אביאל
את שומרת שבת?
ליזי
שומרת שבת .שומרת כשרות .שומרת על גזרה נאה.
אביאל
עם זה אני לא יכול להתווכח.
היא מחזירה לו את הסיגריה.

ליזי
איפה היא?
אביאל
מי?

ליזי תוקעת בו מבט ולוקחת את הסיגריה חזרה.
אביאל
שחר .היא בבית .גם מתארגנת לקראת שבת.
ליזי
אוהבת אותך.
אביאל (חושב שאמרה לו)
סליחה?
ליזי
היא אוהבת אותך .באה כל המרחק בשביל להיות איתך קצת .אוהבת אותך.
אביאל
כן .כן .אנחנו כבר הרבה זמן יחד.
ליזי
אתה אוהב אותה בחזרה?
אביאל
בטח .למה לא?
ליזי
אז למה אתה משחק איתי? אני לא יודעת לעשות משחקים וקונצים.
אני רוצים אותי אני רוצה בחזרה .אין לי הגנות.
אביאל
אני לא מבין על מה את מדברת..
ליזי
אתה באמת לא מבין על מה אני מדברת?
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אביאל
באמת ,באמת שלא..
ליזי
עד עכשיו חשבתי שאתה סתם אידיוט ,אבל אידיוטים עושים דברים בלי כוונה.
אבל אתה ,אתה בן זונה.
ליזי זורקת את הסיגריה מהגג וקמה.
ליזי
שבת שלום( .והולכת).
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זגורי אימפריה – אביאל ושחר
יוצר :מאור זגורי.
רקע :שחר במדים עם תיק ,מחכה .אביאל יוצא מהבניין.
אביאל
את בורחת בלי להגיד לי שלום?
שחר
לא בורחת .אני מפנה מקום לאהובת העבר שלך ,שתחזיר גם אותה ליושנה.
אביאל
מה ..על מה..
שחר
ופעם הבאה שאמא שלך מדברת אלי כאילו אני אוויר .אני מצפה שתעשה משהו בנידון.
אביאל
אני ..שח ,ככה היא מדברת ..נו ..ומה קשורה ליזי עכשיו?
שחר
אביגיל אמרה שהיית "מרוסק עליה" .את זה לא סיפרת לי.
אביאל
זה היה בגיל  .15מה זה עכשיו קשור?
שחר
קשור .למה אתה מסתיר ממני דברים?
אביאל
אני לא מסתיר כלום .פשוט לא נראה היה לי חשוב לספר...
שחר
עוד רגע תתחיל לדבר בח' וע' .מתאים לך כאן .תישאר לנצח .ואם אתה כבר כאן,
תעשה משהו טוב ותטפלו באביגיל .לילדה יש חרדות מהטילים ואמא שלה עסוקה בממבו ג'מבו.
אני הולכת הטרמפ שלי עוד דקה פה.
אביאל
אני יבוא לראות אותך בתחרות.
שחר
אל תבוא .לא רוצה שתבוא ,סתם תעצבן אותי ותוציא אותי מריכוז.
אביאל
אבל אני הקמיע שלך לא? תמיד שאני לא בא את מפסידה..
שחר
www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
סתם אמונה טפלה.
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אביאל
אה באמת? אליפות נערות ב'? אליפות הפנימיות של הסוכנות?
ישראל לנוער? למה הפסדת?
שחר
כי הייתי גרועה.
אביאל
לא .כי הייתי בטירונות .ושבוע אחרי ,שברחתי להיות באליפות ישראל מה קרה מהרגע שנכנסתי
לאולם?
שחר
לא קשור אליך חוצפן .הייתי כל כך עצבנית
שכיסחתי להם את הצורה .תמיד כשאני עצבנית אני בשיא.
אביאל
אז אני אדאג שגם השנה תהיי בשיא.
אביאל מחבק אותה .שחר עושה לו תרגיל היפון ,משכיבה אותו על הגב על הרצפה .היא נשארת
לעמוד .אביאל מביט בה המום.
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זגורי אימפריה – אבישג ודודו
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אבישג פותחת את הדלת עד כדי סדק ומציצה החוצה .דודו עומד על המיטה מאחוריה.
אבישג
טוב .נראה לי יצאו כולם.
דודו
בטוח? אני לא רוצה להיתקל באבא שלך מאחורי הבניין שוב.
אבישג
פחדן .צא צא כבר.
דודו
לא לפני שאני מקבל נשיקת אהבה מאשתי לעתיד.
אבישג
תתקשר אליה אולי היא תיתן לך.
דודו
אני מדבר עליך.
אבישג
באמת היית רוצה שאני אהיה אשתך?..
דודו
א-הא.
אבישג
אז כל מה שאני צריכה זה לרצות גם.
לך יא סתום ,רומנטיקה של עשרה שקלים אתה.
מתגנב לי מהחלון ומדבר אתי על חתונה.
דודו
להתגנב מהחלון זה מאוד רומנטי .רומיאו ויוליה ,בסרט הוא גם התגנב מהחלון.
"איזה אור מן החלון בוקע – זהו המזרח ויוליה היא השמש".
אבישג
מאוד יפה מפגר .זה מחזה לפני שזה סרט.
בטח למדת את זה בשביל יוליה המכוערת הרוסיה שיצאת איתה.
דודו
נכון! אבל זה לא אומר כלום.
אבישג
לך תתחתן עם יוליה ,לא איתי.
דודו (מצטט מחגיגה בסנוקר)
'מי יתחתן אתך יא דבה'..
אבישג
אמא ש'ך דבה .לך אני רוצה לחזור לישון.
סתם עצבנת אותי עכשיו עם הדיבורים על הרוסיה שלך.
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דודו
את העלית אותה! (מנסה לנשקה והיא מסובבת ראש).
יום אחד אני יבוא עם טבעת ואת תחנקי מדמעות של התרגשות.
אבישג
זה יהיה היום שאבא שלי יהרוג אותך .אתה רק מדבר .שלום.
דודו (לפני שיוצא)
אה ,שכחתי ,קניתי לך.
דודו מוציא מתיקו בובה קטנה של צפרדע ,מגיש לה וחומק מהחלון.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – אבישג ודודו 2
יוצר :מאור זגורי.
רקע :דודו יושב על הרצפה כשגבו לדלת .מעל ראשו הפוסטר של אמיטאב .אבישג יושבת על
המיטה ומחבקת כרית .שקט שורר.
דודו
אני רק אומר שאם המצב היה הפוך אני הייתי מגן עליך.
אבישג
אבל המצב לא הפוך ,הוא בהזיות מה אתה רוצה ממנו...
דודו

אני לא מבין מה יש לו נגדי .מה כבר אמרתי "הוא נראה ממש לא טוב".
ניסיתי לעזור..

אבישג
זה לא משנה מה אמרת ,דודו תבין ,אח שלי בחיים לא יקבל אותך .בחיים.
אתה לא מהטיפוסים שהוא מעריך.
דודו
גם אבא שלך שונא אותי .מה יש לי לעשות בבית שלא יקבל אותי?
אבישג
אני לא יודעת להגיד לך.
דודו
אנחנו נתחתן והם ישנאו אותי ,אני אביא להם נכדים והם ישנאו אותי ,אני יבוא לחגים והם
ישנאו אותי ,אלה לא החיים שאני מבקש לעצמי.
אבישג
אני מבינה אותך.
דודו
אין לך מה להגיד? זה נשמע כאילו את דוחפת אותי ללכת .תלחמי בשבילי!
בשביל מה אני פה יושב אם כל מה שיש לך להגיד זה שאני צודק!
אבישג
אני לא יודעת אני כבר עייפה ואתה טוחן את אותו נושא כבר שעה!
דודו
את לא נוסעת לבלרוס הזה.
אבישג
סוף סוף קלטת את השם של המדינה .לקח לך רק שבוע.
דודו
זהו החלטתי .אני יכול להתמודד עם אבא שלך ואחיך וכל העולם אבל אם אני לא רואה את
ההקרבה שלך אין לי מה להלחם .תחליטי עכשיו.
אם את אומרת שאת נוסעת אני קם והולך.
אבישג
זה הדבר שהכי חשוב לי עכשיו דודו .שם יבוא לי המזל ,אתה לא מבין?
דודו
לא ,אני לא מבין.
אבישג
אז בעצם אתה רוצה שאני אבחר בינך לבין עצמי.
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דודו
כן.
אבישג
אני נוסעת.
דודו
סופי?
אבישג
סופי.
דודו קם .נותן לה נשיקה על הלחי ויוצא מהחדר בלי לומר מילה .אבישג נשכבת אחורה על המיטה
ומכסה את ראשה בכרית.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – אבישג ודינו
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אבישג יושבת רגל על רגל מחוץ לדוכן .דינו מגיע .היא לא קמה לכבודו .מתחיל קרב לשון
וקור רוח.
דינו
חג שמח .
אבישג
שמח .
דינו מתנהל באלגנטיות ,לוקח מפית ומנקה את כסא הפלסטיק ,ואז מתיישב בחיוך .
דינו
פלאפל הא?..
אבישג
פלאפל .
דינו
הבנתי ממרקו שאת בן אדם עסוק .לא יכולה לפנות שעה לבוא לפגוש אותי?
אבישג
מי שרוצה את הרב ,בא אליו.
דינו
אני מבין .
אבישג
אתה מבין? זה כבר התקדמות .כי למרקו הייתי צריכה להסביר את זה איזה  50פעם.
מה אתה רוצה? דבר .
דינו
את לא בעמדה של לצוות עלי שום דבר חמדתי .
אבישג
אני לא מפחדת ממך חבר .עשית מספיק נזק לאחי ולמשפחה שלי ש..
דינו
שאותם את מאוד אוהבת? אותו אח ואותה משפחה שנותנים לך להירקב כאן??
תקשיבי לי ..יש לי חוש לאנשים ו..
אבישג (מגחכת)
"יש לך חוש לאנשים"?..
דינו
ו ..שתי דקות פה ואני כבר רואה שיש בך יותר אש מבכל המשפחה הניאנדרטלית שלך.
בטח את גם היחידה שם שיודעת מה פירוש המילה ואיך לאיית אותה" .ניאנדרטלית".
תני לי לנחש ,זה בטח מקנה לך איזושהי גאווה פנימית לדעת שאת לא כמו כל הבבונים שגרים
איתך בבית .אני צודק?
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אבישג
אתה אוהב לשמוע את עצמך מדבר מה?
דינו
בבר זגורי ,ואביתר ,ומירי ,ואבי זגורי השוטר המהולל ,ו..איך קוראים לזה עם ה..
(עושה תנועה ליד הראש ונזכר) אבישי זגורי( .מחייך) ואפילו הבבון המתקדם ..זה החמום מוח,
אבי..אל קוראים לו? אביאל .רואה איך אני שולט באילן היוחסין?
אפילו הוא לא משתווה אליך .ואת יודעת את זה.
אבישג
אני לא מפחדת ממך .
דינו
פעם שנייה שאת אומרת את זה .
אבישג
המונולוג שלך הסתיים? לא כי אם לא
תגיד לי כשהאקספוזיציה הזאת תגמר .
דינו
אקספוזיציה .עוד מילה גדולה .יפה .יום יבוא ותביני שרק מעשים קובעים בעולם שלנו.
מילים זה אוויר עם קישוט.
אבישג
ממש משורר .
דינו
תני לנו לנהל עבורך את המקום .אני דואג להכל.
ככה תוכלי להיות פה אולי שעה ביום ..שעתיים מקס .ותוכלי ללכת מכאן ולדאוג לחייך וענייניך.
(מבחין בהריונה) היי ,זאת בטן קטנה שאני רואה שם?
אבישג (סוגרת את חולצתה)
אני אחשוב על זה .
דינו
תחשבי על זה.
אבישג
זה מה שאמרתי .סיימת?
דינו
פחות או יותר .מתי תשובה?
אבישג
אל תתקשר אלינו .נתקשר אליך .
דינו
מת על ההומור שלך .לאחים שלך יש כזה הומור של מטומטמים .
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אבישג
יש עוד עלבונות שאתה רוצה להטיח בקרובים שלי לפני שאתה הולך .
כי בטוח תמצא בראש המשונן הזה שלך עוד איזה כמה .
דינו
האמת שיש לי מלא .אבל אין לי זמן .אני אצבור אותם עד פגישתנו הבאה .
אבישג
אם תהיה .
דינו (מרוצה מעצמו)
מ-ממ .
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – אבישג ודינו 2
יוצר :מאור זגורי.
רקע :זמן שקיעה .דינו עומד עם משקפי שמש וחליפה על גבעת האנדרטה ומביט על באר שבע
מלמעלה .אבישג באה ונעמדת לידו.
דינו (מחווה בידו על העיר)
יום אחד כל זה יהיה שלך.
אבישג
תודה מופאסה .קח( .מחזירה לו את מפתחות האוטו)
דינו
את יכולה להשאיר אותו כמה שאת רוצה..
אבישג
לא יודעת במה זה יעלה לי .קח.
דינו לוקח .היא קצת המומה.
אבישג (מושכת ידה)
טוב .עוד כמה ימים .שכנעת אותי.
דינו
ממש תודה .מתי אני אזכה לקצת יחס חיובי אחרי כל הטוב שאני מרעיף עליך?
אבישג
לא השבוע .שבוע לא טוב לאבישג.
דינו
איך ה ..בטן?
אבישג
לא כואבת .הבעיה פה( .מכה במצח).
דינו
לא עשית שום דבר רע.
אבישג
זה לא מרגיש ככה.
דינו
לפני שנתיים לאשתי הייתה רעלת היריון.
החיים שלה היו בסיכון .מה את חושבת שעשינו?
אבישג (זועפת)
אין לי מושג.

דינו
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החלטנו לשמור את ההיריון .ובלידה ..איבדתי את אשתי.
אבישג
פאק .אני מצטערת.
דינו
בגלל זה אני מסביר לך שאין לך מה להתחרט .החיים הם מה שהחיים הם.
שום אופציה אחרת לא הייתה קיימת מלכתחילה.
אבישג
אתה אומר שלא קיים סינֶריו לפיו אני לא הייתי עושה את ההפלה
ואשתך הייתה עדיין בחיים?
דינו
אין .אם היה כזה לך היה תינוק ולי הייתה אישה ותינוק.
החיים זה רק מה שיש .כל האופציות האחרות הם אוויר.
אבישג
שרירים ופילוסופיה .כמו יאיר לפיד אתה.
דינו
מה את עושה בסופ"ש?
אבישג
אני צריכה להיות קצת עם אבא שלי..
דינו
מתי כבר תתגרשי מאבא שלך ותצאי לחיים האמיתיים?
אבישג
כשאני אהיה גדולה.
דינו
מתי יש לך יומולדת?
אבישג
מצחיק שאתה שואל .מחר.
דינו
מחר?!?
אבישג
מחר.
דינו
בת כמה?
אבישג
מה זה משנה? מרגישה בת מאה.
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דינו
איך מפנקים בחורה בת מאה?
אבישג
שולחים אותה לעולם הבא.
דינו
שוג ,שוג ,אם לא היית יפה כל כך.
אבישג
אז מה?
דינו
אז היית סתם חוצפנית.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – אבישג ודינו 3
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אבישג עומדת מול דינו במגרש גרוטאות.
דינו
לא.
אבישג
מה לא?
דינו
לא .
אבישג
למה לא?
דינו
לא מתעסק עם דברים כאלה .לא אוהב שגונבים כסף מהמדינה.
אבישג
ומאנשים כן?
דינו
את לא מכירה אותי אז אל.
אבישג
אני לא מבינה מה הסיפור ?
לגנוב ברזל זה כן אבל עזרה עם ביטוח לאומי זה לא ?
דינו
מי מבטיח לי שלא יבוא יום שאת או האח המתחכם שלך תתהפכו ותלכו לספר על זה?
לא .לא מתעסק עם דברים כאלה.
אבישג
אם ייקחו לי את הקצבה אני מתה.
דינו
טוב יש דרך אחרת לפתור את הבעיה ה ..תזרימית שלך .
אבישג
לא מוכנה.
דינו
ההצעה שלי עדיין בתוקף.
אבישג
לא .לא מוכרת ולא נעליים .
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דינו
לא אז לא .
אבישג
מכל העסקים בעיר הזאת? מה יש לך לעשות עם הפאקינג רבע פלאפל שלנו יא קרציה..
דינו
לצורך העניין נגיד שאני מעוניין להיכנס לעסקי המזון המהיר בעיר .חרוז.
אבישג
נגיד ש ..אני לא יכולה למכור.
דינו
טוב .אני לא לחוץ .לא רוצה לא צריך .אני כבר מסודר .
דאגתי לאלטרנטיבות .דווקא מקורבות אליך .
אבישג
מה אלטרנטיבות עוודה? (שוב)
דינו (במלרע)
אביאל.
אבישג (במלעיל)
אביאל?
דינו (בזלזול ובמלעיל)
אביאל .
אבישג
שקרן .זה עסק שהוא ירש מסבא שלי הוא בחיים לא ימכור.
דינו
זה כבר כמעט סגור .
היא מביטה בו ורואה שהוא רציני מאוד .
דינו
את יודעת מה אמא שלי היתה אומרת לי כשהייתי קטן?
אבישג
שהיא מצטערת שהיא שכבה עם שימפנזה?
דינו (צוחק)
לא .
אבישג
אז?
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דינו
if you can't beat themאבישג
אז אל תחפור להם .אתה לא מתכוון לעזור לי עם הביטוח?
דינו
נֹופ .צאי לעבוד .
אבישג
כן יש לי בדיוק ראיון עבודה בצומת עם אמא שלך.
דינו
יש לך פֶה..
אבישג
ואף ולחיים .שום ח'יר לא ייצא ממך ,חבל שבאתי .קח אותי הביתה.
דינו
קחי מונית .
אבישג
ככה?
דינו
ככה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – אבישג ואביתר
יוצר :מאור זגורי.
רקע :אביתר לפני אש השנה ,תחרות הכשרונות של באר שבע .לראשונה רואים אותו במתח,
מתרגש.

היא מסדרת לו את העניבה.

אבישג
בוא.
אבישג
הלב שלך דופק .אתה מתחתן היום ולא סיפרת לי?

אביתר
לא..קטיושה ארגנה לי איזה הופעה לפנות ערב..בריתה ,משהו טוב.
אבישג
די לזיין ,אתה מתרגש ככה לפני בריתה? לאן אתה הולך באמת?
אביתר
לא תצחקי?
אבישג
לא מבטיחה כלום.
אביתר
יש לי אודישן ל"אש השנה".
אבישג
זה התחרות של הזמרים הברבריים?
מה תשיר 'אהבת אותי ,עזבת אותי ,תחזרי'?
אביתר
סיס למה את זונה? את רואה שאני לחוץ מזה .חבל שסיפרתי לך.
אבישג
צודק .סליחה כפרה עליך .אני מצטערת( .מנשקת אותו).
אביתר
הגיע הזמן שאני אשדרג את הקריירה שלי לא? כל היום בפלאפל לא יביא אותי לכלום.
אני הולך להביא להם ביצוע שיעיף להם את הפוני.
קלאסי אבל עדכני עם נגיעות של מסורת .משהו לעפעפיים.
שוג ,אם אני לא אזיז את התחת ואדאג לחיים שלי
אני אשאר תקוע בשכונה עם בבר וויוי והדרמות של הקללות והברכות שלהם.
אבישג
צודק.
אביתר
מה איתך? אין לך תכניות גם לברוח מפה? מהבית ,מהשכונה ,מהעיר.
אבישג
מחכה.
אביתר
למה? לדודו שיכרע ברך? עד אז את תהי כלה מכוערת.
מתרגזת וסוגרת לו את העניבה חזק מדי.
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אביתר
סיס! חנקת אותי! (שתיקה) מה אני יעשה? בחורה פה חושבת רק על חתונה.
איך היא כלה יפה וכולם רוקדים סביבה ומנופפים לה בשמלה.
והיא באמצע עם הפרנץ' מנופפת בידיים.
אבישג
אני לא כזאת.
אביתר
שמענו עליך.
נו חתיך?
אבישג מיישרת לו את העניבה.
אבישג
חתיך .ונורמאלי .היחיד במשפחה הזאת שנורמאלי.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
זגורי אימפריה – מירי וחמוד
יוצר :מאור זגורי.
רקע :מירי יוצאת ופוגשת את חמוד מחוץ ללאפל .הוא מגיש לה שקית בינונית עם קופסא גדולה
ושטוחה.
מירי
ממש לא היית צריך..
חמוד (צוחק ומושך ידו)
טוב אם לא צריך אז אני אלך..
מירי
צריך צריך..
היא פותחת את השקית ומוציאה את הקופסא שבתוכה.
מירי
מה זה מונופול?..
מאחור רואים את אלבז מתגנב פנימה אל הדוכן בלי שהם מבחינים בו .היא פותחת את הקופסא
ורואה שמלה כסופה וזוהרת .עיניה מתמלאות דמעות.
חמוד
מה יש לך? לנסיכה צריך שתהיה שמלה של נסיכות.
מירי (בוכה)
מאיפה לך שזה במידה שלי?
חמוד
ניחשתי .את יכולה להחליף אם רוצה.
מירי
לא צריך .אני ארזה בשבילה.
אני ..אני ..לא יודעת מה להגיד .אתה מקסים
אבל אם אבא שלי יגלה שאני
אפילו אומרת לך שלום הוא יהרוג אותי.
חמוד
אז נהרוג אותו קודם( ..רציני לרגע ואז צוחק)
מירי (צוחקת בהקלה)
לרגע האמנתי באמת..
חמוד
תגידי את ללב שלך מה לעשות ,ולא שאחרים יגידו לו.
מירי
אבל אצלכם מרביצים לנשים שלכם שם ב ..מגזר שלך .לא?
חמוד
ביום שאני ארביץ לך אני אגזור לעצמי את הידיים.
מירי
אני לא יודעת..
שקט שורר ביניהם .קולות חיטוט וכלים נופלים של אלבז מתוך הלאפל נשמעים.
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מירי (צורחת)
מי זה?! אלבז תעוף משם ,רק עשיתי פסח!
אלבז בדיוק יוצא ומביט בשניהם בבוז.
מירי
אתה לא מבין עברית?
(פונה לחמוד בלחש) אני אשאל אותך חידה.
תלך לחשוב עליה ואם תמצא את התשובה אני אסכים שתיקח אותי,
בסוד! לדייט אחד! אבל לא בחוות גמלים!
חמוד
ווא עלי ,אני לא סיימתי כיתה י' .בואי ננסה.
מירי
מאה אנשים עמדו בתור בגשם .רק לאיש אחד הייתה מטריה.
איך הגיוני שאף אחד לא נרטב?
אלבז (מתערב)
אני יודע.
מירי
אף אחד לא שאל אותך! עוף מפה.
אין לך בתים של זקנים לפלוש אליהם?
אלבז
אני לא פלשתי!
חמוד
אני אלך להירשם לאוניברסיטה אם צריך
ואני יגלה ויחזור אליך עם תשובה.
מירי
נראה.
חמוד מנשק לה את היד והולך .מירי הולכת לדוכן.
מירי (לאלבז)
תיחנק .שלום .אל תבוא יותר.
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זגורי אימפריה – מירי וחמוד 2
יוצר :מאור זגורי.
רקע :מירי יושבת עם חמודי על ספסל בשכונה .הפנים שלה מכוסות בצעיף שחור כמו ברעלה.
חמודי
למה את מסתירה את הפנים היפות שלך?
מירי
באמתי להיפרד ממך .אבל על אמת .די ,אל תסתכל עלי ככה .ואל תעשה לי נושי,
אתה יודע שכשאתה עושה לי נושי אני לא עומדת בזה.
חמודי
דבש תמרים שלי את.
מירי
תפסיק! תקשיב ,יש פתרון איך נוכל להיות ביחד.
חמודי
מה שתגידי.
מירי
הבנתי מה הבעיה (פאוזה דרמטית) אנחנו לא מאותה דת.
חמודי
נכון..
מירי
וזאת בעיה .אנחנו לא יכולים להיות ביחד כשהדת שלנו לא אותו דבר.
חמודי
תקשיבי ,להתאסלם זה מאוד קל ,את צריכה רק להגיד אותו משפט שלוש פעמים.
מירי
חמודי ..אתה לא מבין מה אני אומרת..
חמודי
לא מבין מה?
מירי
אתה תתגייר .גיור אורתודוקסי יהודי מלא ,ואז אבא שלי יקבל אותך .מה אתה אומר?
חמודי
אני..

פתאום אלבז מגיח עם מצלמה בידו.
אלבז
מרים זגורי בת ויויאן הכשרה .מה את עושה ברחוב בשעה כזאת עם הישמעאלי הזה?
מירי
אלבז יא הומו תעוף מפה לפני שאני מורידה לך איזה אחת.
אלבז
ומה זה על הראש שלך? את חוזרת בתשובה איסלאמית?
חמודי
את רוצה שאני אשבור לו את הראש?
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מירי
לא תעזוב יש לו לקות מוחית ,קיבל אפס בהבנת הנשמע .אלבז תלך מפה.
אלבז
על ארגון להב"ה שמעתם?
מירי
ארגון מה?
אלבז מצלם תמונה מהירה של שניהם להפתעתם הרבה.
אלבז
אתם עוד תשמעו.
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חוכמת הבייגלה  -דקלה וגולן
יוצרים :אילן הייטנר.
דקלה
אז אתה גר עם גיא וגלית?
גולן
גלית גרה איתי ועם גיא ,כן.
דקלה
נו ,אז איך אתה מסתדר איתה?
גולן
בסדר גמור.
דקלה
וואלה.
גולן
אחלה דווקא.
דקלה
כן?
גולן
כן .למה ,מאיפה את מכירה אותה בכלל?
דקלה
לא ,סתם ,הם ביקרו אותי בניו יורק והמעצבנת הזאתי לא הפסיקה למולל את הכפות רגליים
שלה על הספה שלי...
גולן
גם לך היא עשתה את זה? זה לא יאומן .הבחורה הזאת זה לא יאומן ואני משתגע מזה .איך הוא
מסתדר איתה בכלל ,את יכולה להגיד לי?
דקלה
איך אתה מסתדר איתה אתה יכול להגיד לי?
גולן
נורא ואיום אני לא סובל אותה.
דקלה
וואלה.
גולן
כמו שאת רואה אני עומד מאחורי כל מילה שלי.
דקלה
עוד דרינק?
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גולן
שנייה אני אגמור את זה...
כל פעם שאני בא לבקר את סבתא שלי ,אני עובר דרך המחלקה הזאת של הכבדים האמיתיים,
את יודעת ,בכל בית אבות יש את המחלקה הזאתי ,אלה עם הקטטרים שיושבים על הכיסאות
גלגלים לאורך המסדרון ,כזה חצי מתים ...כזה...
ואני יודע שזה נשמע מופרע אבל זה עושה לי מה -זה מצב רוח טוב .כאילו מכניס את כל החיים
שלי לפרופורציה .אין .לך תשתגע .תצבור כמה שיותר חוויות .הרי בגיל הזה ,הדבר היחיד שנשאר
לך זה חוויות של דברים מטורפים שעשית כשהיית צעיר.
דקלה
זה מזכיר לי סיפור פשוט מטורף...
גולן
מה?
דקלה
הלכתי איזה יום אחד עם חבר שלי לשעבר לבקר את סבתא שלו ,ירושה ,אתה יודע ,והיא ככה
בבית אבות עם כל הקוטג' והמלפפונים והיא בקושי רואה ובקושי שומעת ונכנסנו למקום והכול
מת .מסתכלת ימינה -מוות .שמאלה -מוות ,הכול -מוות מוות מוות.
אז הרגשתי שאני פשוט חייבת זין עכשיו .חייבת .אז אמרתי לו :חבר שלי ,מותק ,רון ,תקשיב.
אתה הולך לזיין לי את הצורה כמו שבחיים שלך לא זיינת ,אתה מבין? ורון חבר שלי יודע את
העבודה ,ידע את העבודה ,בין כל הגסיסה והמוות אנחנו בראנו חיים .מה אמרת על סבא שלך?...
גולן
איך כל אלה שנוסעים על אופנועים כבדים הם...
דקלה+גולן
קירחים וגמדיםגמדים וקירחיםגולן
רוצה כוח ,רוצה תשומת לב...
דקלה
כולם רוצים תשומת לב.
גולן
כולם .חופשי ,הא? כולם.
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משחק מול מצלמה
חטופים  -דנה וד"ר אוסטרובסקי
יוצר :גידי רף
רקע :דנה ואוסטרובסקי יושבים זה מול זה ושותקים .ביניהם יש שולחן נמוך ועליו סוכריות
מציצה .היא לא מורידה ממנו את העיניים .הוא לא מוריד ממנה את העיניים .הוא טוב ,מחזיק
מעמד הרבה זמן .היא מחייכת.
ד"ר אוסטרובסקי
אנחנו יכולים להמשיך לשבת בשקט אבל זה יהיה בזבוז נוראי של הכסף של ההורים
שלך.
(דנה ממשיכה לשתוק ולהביט בו בעיניה הגדולות .נהנית ממשחק הכוח הסמוי).
ד"ר אוסטרובסקי
או שאנחנו יכולים לדבר על למה את פה.
(דנה מסתכלת עליו עוד רגע ואז)-
דנה
ואתה יודע למה אני פה?
ד"ר אוסטרובסקי
אמא שלך סיפרה לי ש-
(דנה מחכה .הוא חושב איך להתנסח).
דנה
שמה?
ד"ר אוסטרובסקי
את לא יודעת למה את פה?
דנה
לא ממש.
ד"ר אוסטרובסקי
ואם היית צריכה לנחש?
(דנה פותחת עיניים תמימות).
דנה
אני לפעמים מעשנת...
(היא מחייכת).
דנה
אבל אני לא חושבת שצריך פסיכולוג בשביל זה.
(היא מחייכת .ד"ר אוסטרובסקי מבין שהיא עושה ממנו צחוק).
ד"ר אוסטרובסקי (עונה לה ,מהר)
את פה כי את אוהבת לשכב עם אנשים שמבוגרים מדי בשבילך.
(ד"ר אוסטרובסקי דואג לשמור איתה על קשר עין .דנה מחייכת .הישירות שלו לא מפחידה
אותה .הוא רוצה לזעזע אותה? אחלה .היא תראה לו שהיא יותר טובה במשחק הזה).
דנה
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לא ידעתי שיש חוק נגד טעם רע בגברים.
ד"ר אוסטרובסקי
אין.
דנה
אחלה .אחרת הייתי כל החיים בכלא...
אז סיימנו פה?
ד"ר אוסטרובסקי
זה לא נגד החוק אבל הייתי בכל זאת רוצה לדעת למה את שוכבת עם גברים שמבוגרים
מדי בשבילך?
דנה
כי אני נמשכת אליהם ד"ר אוסטרובסקי.
(ד"ר אוסטרובסקי מחייך).
ד"ר אוסטרובסקי
אבל למה? למה את נמשכת למבוגרים מדי בשבילך?
דנה
מבוגרים מדי? מה זה פה? מי החליט? גם אתה חושב שזאת סטייה?
ד"ר אוסטרובסקי
לא.
דנה
כי אני מבינה שלאמא שלי ,שהיא פולניה לכל הדעות תהיה בעיה עם ה"טיפוס" שלי,
אבל אתה בתור איש מקצוע ובטח כיוון שמסתבר שכל-כך אכפת לך שלא נבזבז את הכסף של
ההורים שלי ,יכולת להגיד לה שבעצם אין פה שום בעיה ,לא?
ד"ר אוסטרובסקי (מחייך)
אין בעיה אם המשיכה באה מקום בריא .וזה כל מה שאני רוצה לבדוק.
אני מטפל בהרבה אנשים שמכורים למין .ולמרות שמין יכול להיות דבר טוב ,להיות מכור למין
זה לא .את מבינה את ההבדל?
דנה (מחייכת)
לא .אני גם שרמוטה וגם מטומטמת.
דנה צוחקת .גם ד"ר אוסטרובסקי צוחק .זה שגם הוא צוחק מרכך אותה.
דנה
ואני לא מכורה למין.
ד"ר אוסטרובסקי
באיזה גיל התחלת להיות פעילה מינית?
דנה
ארבע עשרה.
ד"ר אוסטרובסקי (מחייך ,מתעלם)
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עם מי זה היה?
דנה
עם שכן.
ד"ר אוסטרובסקי
תספרי לי על זה.
(דנה נשענת קדימה).
דנה
כמה פרטים אתה רוצה ד"ר אוסטרובסקי ...לא הייתי רוצה שתהנה יותר מדי מהסיפור.
ד"ר אוסטרובסקי
תאמיני לי שהעניין שלי בך הוא מקצועי לחלוטין.
דנה
אתה מעליב אותי ,דוקטור.
ד"ר אוסטרובסקי
את מפלרטטת איתי?
דנה
ואם כן?
ד"ר אוסטרובסקי
זה מאמץ מיותר.
דנה
אני מבינה מה אתה אומר אבל זה לא מסתדר לי עם זה שכל פעם שהעיניים
שלך יורדות למחברת שלך הן נעצרות לי לשניונת על החזה.
(ד"ר אוסטרובסקי בולע חזק .מובך)
ד"ר אוסטרובסקי
דנה ,אני לא יודע על מה את מדברת.
דנה
אני מדברת על זה שבמקום לזיין לי את השכל ,יש אופציה אחרת .פה .עכשיו.
על השטיח שלך .על השולחן .נגד הקיר .תחליט אתה .ובעוד שעה כשאמא שלי
תאסוף אותי ,תיקח ממנה ארבע מאות שקל .זה לא נשמע לי עסקה רעה.
אתה אפילו יכול להגיד לה שהמצב יותר חמור ממה שחשבת
ושנראה לך שכדי לעזור לי באמת צריך לעבור לפעמיים בשבוע .ובעוד כמה חודשים כשימאס לך
ממני ,פשוט תגיע לה שעשית כל מה שיכולת? מה אתה אומר ,דיל טוב לא?
על אף המזגן ,ד"ר אוסטרובסקי מזיע .דנה מסתכלת על אגלי הזיעה שמצטברים על מצחו .היא
מרוצה מעצמה ,בטוחה בניצחונה .אבל אז..
ד"ר אוסטרובסקי
בואי אני אגלה לך סוד .אנשים הם הרבה הרבה פחות מקוריים ממה הם חושבים.
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דנה
כלומר?
ד"ר אוסטרובסקי
כלומר שהפרובוקציה הקטנה שעשית לי עכשיו ...יש לך מושג כמה פעמים עשו לי את זה רק
השבוע? אני יודע שאת מנסה לזעזע אותי אבל זה לא ילך לך .בשעה שאת כל כך מרוצה מעצמך,
חושבת שהיית כל כך ישירה ומקורית צר לי לבשר לך שהיה יותר מקורי אם היית עונה על
השאלות שלי בכנות.
(דנה מפסיקה לחייך).
ד"ר אוסטרובסקי
עכשיו בוא נדבר על אבא שלך.
(דנה מגלגלת את עיניים שלה באכזבה ונשענת חזרה בכיסא שלה).
ד"ר אוסטרובסקי
בת כמה היית כשהוא נשבה?
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משחק מול מצלמה
חטופים  -דנה וחצב 1
יוצר :גידי רף
פנים .בית משפחת קליין ,חדר של חצב – בוקר
טליה יוצאת מהחדר.
חצב
(מחייך)
הוא אוטוטו מ...רפא אותך?
דנה
אוטוטו מ..רפא אותי חזק
ומאחורה.
דנה צוחקת.
חצב
איכס יא דוחה.
דנה
מה דוחה? מה אתה מבין בכלל?
חצב מחליף חולצה וזורק את הישנה על הרצפה.
דנה
רגע ,רגע מה זה היה? תרים
את החולצה שלך רגע.
חצב
מה?
דנה
נו תרים רגע את החולצה...
תראה לי.
חצב
מה את רוצה ממני?
דנה צועדת אליו ומרימה לו את החולצה.
דנה
בחיי ,יצאו לך שתי שיערות על החזה! הנה--
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חצב צוחק מבוייש ,מתרחק ממנה.
חצב
תעזבי כבר!
דנה מדגדגת אותו .הוא מנסה לברוח ממנה.
דנה
לאח הקטן שלי כבר יש שיערות
על החזה!
חצב
די תעזבי נו ...דנה!
אבל דנה ממשיכה לדגדג .חצב צוחק בעל כורחו .היא מפילה אותו למיטה שלו .היא נאבקת
להוריד לו את החולצה.
חצב
די! הצילו!! אמא ...תעזרי לי...
דנה אונסת אותי ,הסוטה הזאת.
הוא נשפך מצחוק.
דנה
היה מת!
טליה נכנסת לחדר.
טליה
מה עכשיו אתם משתוללים?
דנה
אמא תעזרי לי ,יש לו שתי שיערות
על החזה והוא לא מוכן להראות לי!
טליה צוחקת.
חצב
מה את צוחקת? תורידי אותה ממני.
טליה
טוב תעזבי אותו כבר ...זה לא נעים
לו.
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חטופים  -דנה וחצב 2
יוצר :גידי רף
פנים .בית משפחת קליין ,חדר של דנה – ערב
דנה יושבת על כיסא ובוכה .היא מחזיקה טישו ביד ומדי פעם מנגבת את העיניים .היא נראית
שבירה יותר מאי פעם.
דנה
הייתי בת שנתיים ...אין לי בכלל
זכרונות ממנו ועכשיו הוא פה ו...
יכול להיות שבגלל זה תמיד
חיפשתי מעין...

(מושכת באף)
...דמות אב ...מישהו שיחבק
אותי ...לא יודעת .אולי זה כל מה
שאני צריכה? חיבוק ...אני כל כך--
היא ממשיכה לבכות .מסתכלת הצידה.
דנה
-חברה שלי ,סמדר ,גם הולכתלטיפול והיא סיפרה לי שהפסיכולוג
שלה מחבק אותה וזה גורם לה
להרגיש בטוח .שאוהבים אותה.
שיהיה בסדר ...זה לא מיני בכלל.
רק ...הרגשה שיהיה בסדר .אתה
יודע? לפעמים גם אני מרגישה
שאני לא צריכה דיבורים רק
חיבוק אחד והכל יהיה בסדר...
דנה עוצמת את עיניה .דמעות שוטפות את פניה.
דנה
אפשר? חיבוק אחד?
המצלמה מסתובבת .אנחנו רואים שחצב יושב מולה מבועת .אנחנו ב -

דנה מחייכת.

חצב
וואו .את מצוינת.
דנה
אתה חושב שהוא יחבק אותי?
חצב

(מהנהן)

אני חושב שאת לא נורמלית.
איך את עושה את זה?
דנה שוב דומעת .מביטה בו בתמימות ,בשבירות...
עושה את מה?
וואו.
דנה מקפצת מהכיסא וקדה קידה.

דנה
חצב
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משחק מול מצלמה
חיים אחרים  -יקיר ואליה 1
יוצרים :יוסי מדמוני ,צפריר קוחנובסקי ,ארז קו-אל.
רקע :יקיר מחכה .מחוץ למדרשה של אליה ,אליה יורדת ..עם חיוך ענקי על הפנים.
אליה
איזה כיף ..הפתעת אותי..
יקיר
למה?
אליה
כי לא דיברנו
יקיר
רציתי פתאום לראות אותך.
אליה
כיף לי .מה אמרת בישיבה?
יקיר
אה ..ש. .כואבת לי הרגל ..פיזיותראפיה משהו..
אליה
אני גאה בך.
יקיר שותק.
אליה
אתה קצת מוזר היום ..אתה יודע?
יקיר
למה אני מוזר?
אליה
אתה מגיע בלי להודיע מראש ..ואז אתה שתקן כזה..
יקיר
אני לא שתקן ..נלך?
אליה
לאן?
יקיר
נטייל .בגן סאקר ..או בטיילת של הגבעה הצרפתית..
אליה
אוף ,די ..נמאס לי להסתובב בכל מיני גינות ולראות אנשים בדיוק כמונו.
יקיר
מה רע באנשים כמונו?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אליה
זה שהם מסתובבים בגינות עם תרמילים על הכתף..
(מושכת בתרמיל של יקיר ,מנסה לנער אותו)
מתחשק לי לשבת איפשהו ..בוא נשב איפשהו..
יקיר
עזבי ...מה כיף בלשבת באיזה מקום ברחוב רועש ולשלם למישהו שיעשה לך קפה?
אליה
זה בדיוק הכיף ..נו .זה שאתה בייניש לא אומר
שאסור לך לשבת בבית קפה..
(הוא לא עונה .אבל היא מביטה בו ולא יכולה שלא לוותר).
אליה
טוב נו .נודניק ..אין לי סבלנות להתעקשויות
שלך ..נלך לטיילת בגבעה..
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משחק מול מצלמה
חיים אחרים  -יקיר ואליה 2
יוצרים :יוסי מדמוני ,צפריר קוחנובסקי ,ארז קו-אל.
רקע :אליה ויקיר מטיילים בגן בטיילת הגבעה הצרפתית (להרחבה על הדמויות ראו סצנה מעלה).
יקיר מרוחק .היא מתבוננת בו זמן מה.
אליה
אתה באמת מוזר היום.
יקיר
אני לא מוזר .די עם זה.
אליה
אתה מוזר מאוד .כאילו אתה מסתכל ולא יודע איפה אתה..
יקיר
ככה אני נראה?
אליה
זה בטח מוזר לך לחזור ככה לישיבה,
אחרי שלושה חודשים כאלה..
יקיר
חשבתי שאני אחזור וזה ינקה לי את הראש.
אבל יש לי יותר רעש.
אליה
תספר לי מה אתה מרגיש ..אני יודעת שמשהו..
שמשהו קורה לך..
הוא מביט בה .היא יפה ,והיא אוהבת אותו .הוא מנסה.
יקיר
אני מרגיש שהכול שקר ..שקר אחד גדול.
היא מופתעת .הוא קצת נבהל מעצמו.
יקיר
אפילו הדבר תורה של הרב יאיר ..כשחזרתי
על איזה גיבור אני ..זה ממש לא היה ככה..
הכול התחיל מפדיחה שלי .שריחפתי כמה דקות..
ואז הם היו כבר קרובים ..את זה הוא לא מספר..
היא מביטה בו.
יקיר
אני לא גיבור ..אני לא גיבור .אני לא גיבור! את מבינה.
את לא יודעת מי אני..
(הוא לפתע משתתק ...היא מתבוננת בו).
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אליה
זה בסדר .אני אוהבת אותך כמו שאתה.
(הוא משיב לה מבט ..היא באמת אוהבת אותו כמו שהוא! לפתע הוא מרגיש שמותר לו לעשות
הכול .הוא אוחז בה ומנשק אותה ..נשיקה אמיתית .הוא הולך עשרה צעדים קדימה מהמגע
התמים שהיה ביניהם בפרידה בישיבה ..והיא נרתעת לאחור ..הוא הלך רחוק מידי ..היא המומה,
פגועה .הוא ממלמל התנצלות)...
יקיר
סליחה ..סליחה ..אני מצטער ..אני לא יודע מה קורה לי ..סליחה..
(במצוקה הגדולה שלו הוא נסוג לאחור .היא נשארת לעמוד .הוא בורח משם)
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משחק מול מצלמה
חיים אחרים  -יקיר ושרון
יוצרים :יוסי מדמוני ,צפריר קוחנובסקי ,ארז קו-אל.
רקע :יקיר בסטודיו .בשיעור של יעל .זהו סוף השיעור .התלמידים מתחילים להתפזר נקודת המבט
היא חיצונית .רק כאשר יקיר יוצא מהכיתה ונעצר בפתח מבינים כי נקודת המבט הוא זו של שרון
העומדת שם מחוץ לכתה.
שרון
אהלן.
יקיר (נבוך)
אהלן.
שרון
מה העניינים? אתה מתחמק ממני?
יקיר
מה פתאום..
שרון
אז מה אתה עושה פה?
יקיר
זה ..סתם ..השיעור של יעל יותר נוח לי מבחינת השעות והישיבה..
שרון
יכולת להודיע..
יקיר
את צודקת ,אני מצטער ,אני פשוט..
שרון
אתה פשוט מתחמק ממני .זכותך ,אבל הייתי שמחה להבין למה...
(הוא שותק בעקשנות).
שרון
זה קשור איכשהו לעובדה ששכבנו?
(הוא נבוך באופן קיצוני ..מביט לצדדים ..היא מחייכת ,נהנית לראות אותו מתפתל).
יקיר
זה לא שייך..
שרון
אתה יודע ,מין זה לא סוף העולם ..אתה לא חייב להיות מאוהב בי עד כלות עכשיו .היה טוב וזהו..
יקיר
זה לא קשור ..
שרון
אז למה זה קשור?
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יקיר
לשעות שאני יכול לצאת מהישיבה.
שרון
אתה חרטטן.
(שתיקה).
שרון
אני חושבת שאתה יכול להיות רקדן מדהים ואני לא רוצה שתהרוס את זה בגלל שאתה מרגיש
קצת מבולבל כי ..עשינו את הדבר הזה שאתה לא מסוגל לשמוע אותי אומרת אותו ..אני רוצה
שתלמד כמו שצריך .יעל רקדנית מצוינת אבל היא לא מורה ,וכרגע מה שאתה צריך זה מורה
מקצועית ..אז אם אתה מסוגל לשים בצד את מה שהיה ,אני אשמח אם תחזור לשיעור שלי ..אתה
מסוגל?
יקיר
אני מסוגל..
שרון
מצוין ,אז מה ,נתראה שבוע הבא?
(ממתינה לתשובה שנייה ואז ממשיכה):
או שבא לך להרביץ אחד זריז במלתחות?
הוא משתהה לשנייה אבל אז לא מצליח להימנע מלהגניב חיוך.
שרון
אני דווקא הייתי רצינית( ..הולכת משם)
החיוך שלו נמחק.
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חנה ואחיותיה  -אשה וגבר
יוצרים :וודי אלן.
אשה
יש לך מצב רוח רע?
גבר
לא יודע .אני סתם במצב רוח מהורהר.
אשה
אני יודעת ,בשבועות האחרונים אתה מתנהג שונה .אפילו היום בארוחת הערב היית חסר סבלנות
כלפי.
גבר
באמת?
אשה
כן וכשהעליתי את העניין של לעשות ילד ממש התנפלת עלי.
גבר
אני פשוט חושב שזה לא רעיון טוב.
אשה
למה?
גבר
כי זה הדבר האחרון שאנחנו צריכים עכשיו.
אשה
למה אתה אומר את זה? קרה משהו?
גבר
לא יודע
אשה
תספר לי .אני צריכה להיות מודאגת?
גבר
יש לך כבר ילד
אשה
כן ,אבל אני רוצה אחד ממך
גבר
אני חושב שאנחנו צריכים לחכות עד שהעניינים יסתדרו
אשה
מה אתה מתכוון? אנחנו נשואים כבר ארבע שנים .למה עוד אנחנו צריכים לחכות?
גבר
את יודעת ,לך יש תמיד תכניות ברורות בקשר לאיך שהחיים צריכים להיראות; ילדים ,משכורת
קבועה ,בית יפה .הכול מתוכנן מדי.
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אשה
חשבתי שזה מה שאתה צריך .כשנפגשנו אמרת שהחיים שלך הם כאוס.
גבר
אני יודע ,אבל צריכה להיות הדדיות  ...אני לא יודע כבר מה אני מדבר...
אשה
אתה כועס עלי?
גבר
לא
אשה
לא טוב לך איתי?
גבר
לא אמרתי את זה
אשה
אתה מאוהב במישהי אחרת?
גבר
נו ..מה זה כאן? לא!
אשה
מה אתה לא מספר לי?
גבר
איזו מין חקירה זאת? ונגיד שאני אגיד כן ,אני כן מאוהב במישהי אחרת ולא טוב לי איתך?
אשה
אתה כן?
גבר
לא! אבל את ממשיכה לשאול את כל השאלות האלה .זה כאילו שאת רוצה שאני אגיד כן
אשה
על מה אתה מדבר?! זה לא מה שאני רוצה.
זה יהרוס אותי.
(הגבר שותק זמן ממושך) אני יכולה לעזור לך? אם אתה סובל או משהו ,אתה יודע שאתה יכול
לדבר איתי על זה.
גבר
את יודעת כמה אני אוהב אותך (מחבק אותה ,מנשק אותה) .אני לא ראוי לך.
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חנות לחם  -מוכר ואשה
מוכר בחנות לחם -בטלפון
טוב אני באמצע עבודה
גם אני אוהב אותְך
גם אני מת עלייְך
טוב
טוב
טוב אני באמצע עבודה
ביי שלומי (נשיקה)
(אישה נכנסת עם ילד).
אישה עם ילד
שלום
מוכר בחנות לחם
כן ,בבקשה
אישה עם ילד
תן בבקשה כיכר לחם
מוכר בחנות לחם
איזה לחם תרצי?
אישה עם ילד
לחם בשביל לעשות סנדוויץ' לילד
מוכר בחנות לחם
אשפָּלאו -שזה לחם
כן ,אבל איזה לחם ,תראי ,יש לנו לחם שיפון משאור ,יש לנו לחם קצח ,יש ְ
ִמ ְקמחים מלאים ,גזר וצימוקים ויש דוחן
אישה עם ילד
מה זה דוחן?!
מוכר בחנות לחם
לחם מקמח שמכינים ממנו פסטות על מצע של ירקות מאודים ורסק..
אישה עם ילד
אין לחם מקמח שמכינים ממנו לחם?!
מוכר בחנות לחם
יש את הסקונסה ,זה הלחם הלבן שלנו,
זה לחם מקמח רגיל ,עם זעפרן שוודי ,גבינת גאודה ודומדמניות.
אישה עם ילד
טוב ,הוא אלרגי לגבינה
תקשיב ,ההסעה שלו עוד מעט מגיעה ,הוא יאחר לבית ספר וגם ככה הוא על תנאי!
אין לך משהו פשוט בלי גבינה וזהו?!
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מוכר בחנות לחם
אז קחי דורום..
אישה עם ילד
זה ילד ,זה לא תוכי!
מוכר בחנות לחם
זה הלחם הכי פשוט שלנו,
זה לחם עם קמח דורום ,אגוזים ובירה.
אישה עם ילד
הוא לא ישתה לי לחם עם בירה!
מוכר בחנות לחם
אשפָּלאו?
אז אולי בכל זאת ְ
אישה עם ילד
אשפָּלאו זה זה עם המדחן?
ְ
מוכר בחנות לחם
אשפָּלאו זה זה עם הצימוקים (מגחך)
ְ
את מתבלבלת עם הדוחן
הוא אוהב דוחן?
אישה עם ילד
הוא ילד! הוא אוהב את פאוור ריינג'ר'ס!
אשפָּלאו??
ההסעה שלו הגיעה!! אתה חושב שזה כיף לי לעמוד פה ולספוג כזאת ְ
טוב ,אז תן לי פיתה
מוכר בחנות לחם
אין לנו פיתות
אישה עם ילד
אז לאפה ,תן לי עשרים כאלה ,למה הילד מאחר והבטן נדבקת לי לגב
מוכר בחנות לחם
אין לנו כאלה...
אשפָּלאו...
כמו שציינתי קודם יש לנו שיפון ,יש שאור ,קצחְ ,
אישה עם ילד
(פונה לילד ) :עידו תסתום רגע את האזניים!..
תקשיב לי טוב יא מתהפך!
יש לי פה ילד מאחר ופחון חומוס ,ואין לנו עם מה לנגב ,אז תעשה מערוף ,לך רגע למטבח ושים
פיתה על הטאבון לפני שאני יושבת לך על הפרצוף!
מוכר בחנות לחם (חושש)
אז אולי בכל זאת אפשר לספר לך על הויסקונסה?..
אישה עם ילד
זה פעם אחרונה שאני מבקשת ממך יא מתחנגל ,מהר!  20פיתות ב 2שקיות  19לי ואחת לילד!
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מוכר בחנות לחם
הא! בחיים שלי לא הושפלתי ככה ,מוטי אמר לי עבודה קלה ,השלמת הכנסה ,..זה לא בשבילי,
הדברים האלה( !..מכניס לחמים לשקית ונותן לה) ,קחי חמודה ,התפקיד שלי בהבימה מחכה לי...
את עוד תשמעי עליי (מייבב) ,כולכם עוד תשמעו עליי ...פושט את הסינר מעביר יד בשיער ויוצא
מהפריים...
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חסמב"ה דור  - 3רנן ויגאל
יוצרים :דרור נובלמן ,רותי זייד.
רקע :רנן זהבי -בת  .17רנן היא הילדה הישראלית המושלמת :יפהפייה ,חכמה ,תלמידה מצטיינת ,
פעילה בצופים ,מתנדבת במד"א .רנן דומה מאוד לסבא שלה ירון זהבי .רנן לבושה כמו מדריכה
בצופים ,מאוד מיינסטרים ,לא יותר מדי סקסי ,לא יותר מדי אופנתי .רנן שייכת למרכז-שמאל,
מאוד בעד זכויות אדם אבל גם מאוד בעד לשרת את מדינת ישראל כמה שרק אפשר .רנן יתומה
משני הוריה ,אביה מת בהיותו סוכן מוסד ואמה מתה מסרטן ,גרה עם סבתא שלה ,תמר זהבי.
יגאל" איגי "מוצפי -בן  .17איגי הוא ילד עירוני חסר אכפתיות וערכים .ההורים אף פעם לא היו
בבית כשהוא גדל .איגי הוא הליצן של הכיתה ,גרוע מאוד בלימודים ,קצת בור כי הוא כל הזמן
מפריע ומעיפים אותו מהכיתה אבל הוא די פיקח .הוא כריזמטי מאוד ומצחיק .הוא עדיין נער,
עוקצני מאוד ומפגין באופן מכוון חוסר אכפתיות ,אך מתחת הוא חסר ביטחון וצמא לאהבה .איגי
חסר אוריינטציה פוליטית ,לא מעניין אותו צבא ,מעדיף להמר על ספורט ,עושה בלאגן בכיתה ,
מבריז המון מבית הספר .הוא נראה טוב אבל לא חתיך מלוקק .המפגש עם ירון חושף באיגי צדדים
חדשים :אחריות ,אומץ ,אכפתיות.
(איגי ורנן רוקדים על הרחבה)
רנן
אתה רוקד לא רע אתה יודע?
איגי
הייתי חמש שנים באפרוחי תל אביב
רנן
אתה צוחק עליי
איגי
נכון ,פשוט כל פעם שאני עולה לרחבה אני מתחיל לזהור
רנן
(בחיבה) טיפש
(לפתע ירון חולף על פני איגי ורנן .הוא קולט את מבטו של איגי .מהנהן).
איגי
הם בפנים
(רנן מעיפה מבט קולטת אות ירון ,מסמנת לו עם האצבע בקטנה לכיוון הוי.איי.פי .ירון מהנהן
כאומר אני יודע ומתרחק לכיוון הויאייפי).
איגי
מתחילים?
רנן
צריך לחכות לסימן שלו
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משחק מול מצלמה
איגי
אה וואלה...
רנן
אתה לחוץ?...
איגי
ברור ,את לא?
רנן
קצת ,כל החיים גדלתי על הסיפורים האלה עכשיו זה הפך למציאות
איגי
רצית להיות כמו סבתא שלך? הסגנית היפה?
רנן
כמו סבא שלי ,המפקד הקשוח
איגי
מתאים לך
רנן
חשבתי שאתה חושב שאני כונפה
איגי
למה שתחשבי דבר כזה?
רנן
כל בוקר בבית ספר היית אומר "אה הנה רנן הכונפה"
איגי
אני אומר את זה לכולם ,זה לא אישי ...ות'כלס את כאילו....
(פתאום פאריינטה חולף לידם...רנן מצמידה את איגי מנשקת אותו ...פאריינטה חולף ...רנן מרפה
מאיגי....איגי המום לרגע)
רנן
זה היה פאריינטה...פחדתי שהוא יזהה אותי
איגי
זה בסדר ,סבא שלך אמר לי שאת דלוקה עליי
(רנן נועצת בו מבט המום)
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חצויה  -אלינור ודני
יוצרים :אילן רוזנפלד ,שירה אלון.
רקע :דני לוקח את אלינור הצידה ונוזף בה בלי ששאר השחקנים ישמעו ,היא לא עשתה כלום,
היא פשוט היתה מרוגשת מהמעמד.
דני
את איתי?
אלינור
כל הזמן
דני
לא לא כל הזמן ,כי אני מרגיש שאני אומר דברים
פעמיים וזה בזבוז זמן.
אלינור
דני ,אני מקשיבה לך.
דני
לא הבאתי אותך הנה כדי שתיבהי בעיניי עגל בכוכבים,
את לא איזה גרופי מטופשת שבאה לבקש חתימה ,את שחקנית עכשיו ,תגידי את זה.
אלינור
מה?
דני
אני שחקנית רצינית.
אלינור
אני שחקנית רצינית.
דני
תגידי את זה עם אמת ,לא סתם.
אלינור
אני שחקנית רצינית.
דני
אז תתחילי להתנהג ככה .את לא יכולה לשתוק כששואלים אותך משהו.
אלינור
התרגשתי ,זאת פעם ראשונה שאני כאן ואני לא מכירה אף אחד
דני
את מכירה אותי.
אלינור
נכון.
דני
ואת לא יכולה לעשות לי בושות ,אני הכנסתי אותך הנה,
את על המוניטין שלי ,אז תעבדי קשה כדי להצדיק את מה שאני חושב עלייך.
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אלינור
מה אתה חושב עליי?
דני
שאולי יש לך פוטנציאל .בואי נחזור לקריאה ותגידי את השורות שלך בקול רם,
אין דבר יותר מעצבן משחקן שלא שומעים מה הוא אומר.
אלינור
אבל אין לי טקסט בכלל בפרק הזה ,אני רק עוברת.
דני
אז תעברי עם נוכחות ,שישמעו אותך עוברת.
אלינור (לוחשת)
אבל עושים את זה בישיבה.
דני
אני לא מבין ,את מחפשת תירוצים לכישלונות שלך?
הוא הולך ,היא הולכת מיד אחריו.
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משחק מול מצלמה
חצויה  -אלינור ודני 2
יוצרים :אילן רוזנפלד ,שירה אלון.
רקע :דני מגיע כאילו כדי להפריד בין אלינור למאיה.
דני
בנות ,בנות ,לא לריב ,תדברו דרכי בבקשה
אלינור
(עצבנית  ,יוצאת עליו) אני לא מדברת לא דרכך ולא
דרכה ואני לא רוצה שעוד מישהו אי פעם יגיד לי לאן
ללכת או מה לעשות או מה להגיד אני יודעת טוב מאד,
(צורחת) כולכם ערימה של אגואיסטים שחושבים רק על
עצמם ונמאס לי ומעכשיו אני חושבת רק על עצמי גם,
תצאי לי מהוריד מאיה!! ודני אם אני עוד פעם שומעת
את הקול שלך ,נשבעת לך שאני שופכת עלייך נפט
ומדליקה( .מורידה שלושה הילוכים) סליחה על
ההתפרצות ,לא ישנתי טוב בלילה( .הולכת!!!)
דני (מביט אחריה בהלם)
וואו אף פעם לא ראיתי אותך ככה.
אלינור
ככה מה?
דני
ככה עומדת על שלך.
אלינור
מצטערת אני גיליתי שאנשים בדרך כלל לא מגיבים טוב
כשמישהו מאיים לשפוך עליהם נפט.
דני
(בוחן אותה במבט) בא לי רעיון ,מה את אומרת ,הצגת
יחיד ,רק אני ואת
אלינור
זה לא ממש הצגת יחיד
דני
זה הקטע אנחנו נהיה זוג שהוא בעצם יחידה אחת על
הבמות ,נוכל לרוץ עם זה בפסטיבלים בכל העולם.
אלינור
חשבתי שאני לא מספיק טובה בשביל להופיע לידך
דני
אני אמרתי את זה אני התכוונתי שאת צריכה להיפתח
והנה נפתחת
אלינור מקבלת אסאמ אס
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אלינור
סליחה שניה (קוראת) זה מושיק הוא קבע לי פגישה עם
מלהקת מחול
דני
מה מושיק? חשבתי שאני ואת הולכים ביחד פה.
אלינור
דני אני הבנתי שאף אחד לא הולך פה עם אף אחד .אז
עכשיו אני דואגת לעצמי.
דני
ברור ,ברור ,וזה מה שאת צריכה לעשות ,פשוט אני רק
חושב שמושיק הוא לא אמין.
אלינור
אף אחד לא אמין ,גם אתה לא.
דני
צודקת לגמרי ,מתי הפגישה?
אלינור
מחר.
דני
טוב אני אזיז משהו ואבוא איתך.
אלינור
מישהו ביקש ממך לבוא איתי?
דני
חשבתי לבוא שלא תרגישי לבד ,שלא יסבן אותך.
אלינור
דני תקשיב לי ,אני הולכת לפגישה הזאת לבד לשמוע מה
יש לו להציע לי .שחרר.
דני
מה כבר יש לנוכל הזה להציע? תמונות בעירום במקרה
הטוב ,תמונות בעירום ביחד איתו במקרה הרע.
אלינור
טוב שחרר.
דני
טוב שחררתי ,זה רק מדאגה אליך ...רק שתדעי לך שאני
אוהב את אלינור החדשה ,אלינור שיודעת מה היא
רוצה.
אלינור
טוב אני עייפה ,אני הולכת לישון.
דני
לכסות אותך?
אלינור
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משחק מול מצלמה
אני חושבת שכדאי שתלך.
דני (קם)
טוב ,אני לא יכול להישאר אז אנחנו נתראה מחר.
אלינור
שלא תעז להגיע ,שמעת?
דני
אני לא יכול ,אני עסוק גם ככה .יש לי מלא פגישות ,עם מלהקים ...מחול ...לון .מחולון.
היא סוגרת לו את הדלת בפנים.
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חצויה  -אלינור ומושיק
יוצרים :אילן רוזנפלד ,שירה אלון.
רקע :מושיק היה אמור להיפגש עם אלינור וזה לא קרה ,עכשיו הוא מנסה בכל דרך לפתות אותה
לחתום אצלו ,זה חזק ממנו לנסות גם לפלרטט איתה.
מושיק
אז את אלינור המפורסמת?
אלינור
אני לא מפורסמת.
מושיק
רגע ,תני למושיק לעשות את העבודה.
אלינור
אתה מושיק?
מושיק
האגדה בכבודה ובעצמה.
אלינור
אני מצטערת שקבענו ולא הייתי פשוט....
מושיק
כלל ראשון ,לא מתנצלים על שום דבר ,לא הגעת כי היית עסוקה ,את הכוכבת ,אני עובד בשבילך,
אני אבוא עוד פעם ,מה קרה?
אלינור
לא סתם פשוט...
מושיק
אנחנו ניפגש הכל יהיה בסדר.
אלינור
אתה רוצה לראות מה עשיתי? תמונות? עבודות? אין לי כל כך....
מושיק
אני לא צריך כלום ,אני מרגיש ,מה שאני רואה אני אוהב אני לוקח.
אלינור
באמת?
מושיק
מה את חושבת? שאגם נולדה אגם? אני עשיתי אותה אגם,
אני אעשה ממך אלינור שאפילו לא ידעת שאפשר.
אלינור
טוב...
מושיק
יש לי תחושה טובה לגבייך.
אלינור
אני שמחה .אבל אגם לא תקנא?
מושיק
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למה שתקנא?
אלינור
כי אולי היא תרגיש שאני באה במקומה....
מושיק
אל תדאגי ,מושיק מטפל בכולן.
אלינור
אני ממש מרגישה בידיים טובות ,תביא רגע...
מושיק (נלחץ)
מה תביא?
אלינור
את היד ,יש לך יד בטוחה כזאת של מישהו שיודע על מה הוא חותם.
היא מחזיקה לו את היד ,הוא בעצמו מתחיל להזיע.
מושיק
אלינור ,המערכת יחסים שלנו תהיה מקצועית לגמרי ,אני לא יודע מה שמעת....
אלינור (לא משחררת את היד)
לא שמעתי כלום אני רק יודעת מה אני מרגישה,
אתה לא יכול לעשות ממישהי כוכבת בלי להיות כוכב בעצמך....

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
חצויה  -עלמה ועידן
יוצרים :אילן רוזנפלד ,שירה אלון.
רקע :עידן בוחן את הבחורה החדשה שהוא לא מכיר בסקרנות רבה וענין.
עידן
אז איך אמרנו קוראים לך?
עלמה
לא אמרנו.
עידן
למה לא אמרנו?
עלמה
כי היינו עסוקים בלהתרגש מההצגות שאבי עשה.
עידן
מה לך ולאבי?
עלמה
מה לך ולאבי?
עידן
אני חבר שלו מחצויה.
עלמה
ערפד או סתם בן אדם?
עידן
ראית את הסדרה?
עלמה
לא.
עידן
חבל .אני סתם בן אדם .אבל חתיך .אני מהחתיכים.
עלמה
אתה אמרת .אני עלמה.
עידן
סוף סוף .נעים מאד עלמה ,אני עידן .מה היה אמור
להיות התפקיד שלך בבר שלא קונים כי אבי עשה דרמה?
עלמה
אני אמורה לנהל את הבר בזמן שאתם תעשו כאילו
אתם עובדים באולפנים .ונראה לי שדווקא היה יכול
להיות לנו כיף ביחד...חבל שזה לא יקרה ,כי אבי עף
עליך.
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עידן
למה לא יקרה? אני הולך להגיד
לאבי שקונים את הבר .תחכי לי?
עלמה
לא.
עידן
תיזהרי ,אני אפטר אותך.
עלמה
אתה לא יכול ,אני אחות של אבי.
עידן
מה אחות?
עלמה
אחות ,אחותו קטנה ,אין לך אחים ואחיות?
עידן
לא ידעתי שיש לו אחות.
עלמה
לא ידעתי שיש כאלה שווים בחצויה.
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משחק מול מצלמה
חצויה  -עלמה ושאול
יוצרים :אילן רוזנפלד ,שירה אלון.
רקע :בתחילת השיחה עלמה תוקפת את שאול  ,הוא בעמדת התגוננות כי היא מחזיקה את מכונת
הכתיבה שלו שהיא מאד יקרה לליבו והוא מפחד עליה ,היא לאט לאט מרגישה שהדברים שהוא
אומר גדולים עליה והיא הרבה פחות בטוחה בעצמה.
עלמה
אתה מחפש את זה?
שאול
זה שלי ,תני לי אותה.
עלמה
נראה לי שהגיע הזמן מר פרופסור שתגיד מה הסיפור שלך אחרת אני מפילה אותה.
שאול
תפילי
עלמה עושה כאילו היא מפילה ,הוא נלחץ ,מדבר מיד.
שאול
אני חוקר תופעות על טבעיות .חקרתי ..פעם
עלמה
ומה קרה?
שאול
אתה לא יכול להתגרות בגורל.
עלמה
אתה יכול לדבר קצת יותר בחידות כדי שאני לא אבין בכלל כלום?
שאול
אנשים מתים.
עלמה
כל הזמן.
שאול
הגוף שלהם מת אבל אנרגיית הנשמה עוד כאן.
עלמה
נו?
שאול
זה פיזיקה פשוטה .אני חיפשתי את הדרך לדבר עם האנרגיה הזאת אחרי שאשתי מתה.
עלמה (נלחצת)
אני מצטערת ,איך היא....מה קרה?
שאול
שום דבר יוצא דופן ,תאונה ,אני נהגתי ,לי לא קרה כלום ,היא נהרגה מיד ,גורל? אבל הרגשתי
שהאנרגיה שלה מחפשת אותי.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עלמה
אני לא רוצה לפגוע בך אבל זה קצת נשמע ...הזוי?
שאול
למה הזוי? זה נשמע משוגע לגמרי ,כל דבר נשמע משוגע עד שמישהו מצליח.
עלמה
מה מצליח?
שאול
לדבר עם האנרגיה הזאת שנשארה בעולם.
עלמה
אתה רוצה להגיד לי שדיברת עם אשתך המתה?
שאול
היא העבירה לי מסרים דרך המכונת כתיבה.
עלמה (לא מאמינה לגמרי)
היא כתבה לך מכתבים?
שאול
הציניות לא תגן עלייך כאן.
עלמה
אתה דפוק ,הא?
שאול
משוגע ,עם תעודות .אני יכול עכשיו לקבל את מכונת הכתיבה שלי בבקשה?
עלמה נותנת לו אותה ומביטה עליו כאילו הוא ירד מהירח.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יום האם – יועץ חגית ורמי
יוצרים :דניאלה לונדון דקל
פנים .חדר יועץ גנטי .יום .רמי וחגית שם .חגית בהריון רמי וחגית דרוכים .היועץ מסרטט מפה
גנטית לאורך המערכון
.
יועץ:
או קיי .אני משרטט לכם מפה גנטית כדי להבין מה הסיכונים אם בכלל.
חגית:
או קיי.
רמי:
בסדר.
יועץ:
זה הצד שלך רמי וזה הצד שלך חגית.
חגית:
כן.
יועץ:
חגית בצד שלך עד כמה שאת יודעת יש מישהו בשלושה דורות מעלייך שסבל מקמצנות?
חגית:
כן .סבא שלי מצד אבא שלי ,וגם דוד שלי .דוד זה נחשב?
יועץ:
במקרים מסויימים ,תלוי בכלל הנתונים .רמי אצלך יש מישהו שסבל מקמצנות?
רמי:
לא.
חגית:
רמי אתה קצת קמצן
רמי:
אני קצת .פה ושם.
יועץ:
חגית .האם אמא שלך או אחת מהסבתות שלך סבלו מצדקנות?
חגית:
מאוד.
יועץ:
רמי אצלך?
רמי:
סבתא שלי זיכרונה לברכה.
יועץ:
או קיי .יש מישהו במשפחות שלכם שהיה או שהוא עדיין חרא בנאדם.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
רמי:
לא.
חגית:
דוד שלי עזרא.
יועץ:
יש או היה במשפחה פראייר?
רמי:
סבא שלי קנה בזמנו קרקע במרכז תל אביב בגרושים ומכר אותה שנה אחר כך בזול.
יועץ:
איפה הקרקע הייתה?
רמי:
מה שהיום זה צפון שדרות רוטשילד .אזור הבימה שם.
יועץ:
או (עושה קו חזק מתחת למילה פראייר בשרטוט) יש לכם במשפחה היסטוריה של מירמור?
רמי:
כן .אבא שלי כל החיים אמר ":למה? למה? אבא שלי מכר את הקרקע ההיא בתל אביב? יכולנו
היום לחיות כמו מלכים"
יועץ:
יש או היה במשפחות שלכם מישהו שנהג ,או עדיין נוהג לקחת מילים במשפטים שנאמרו
ולהתחיל לשיר שיר מהם.
חגית:
אוי כן כן .דוד שלי נרי .אתה אומר לידו נגיד "וואו איזה חום" הוא מתחיל לשיר ":חום יולי
אוגוסט אז היה כבד מאוד"
יועץ:
יש מישהו במשפחה שטועה במילים של שירים?
רמי:
דוד שלי ,אבי( .מדגים) "תשתוק היא אמרה לי תשתוק הברושים לא ידעו אם לצחוק או לרקוד"
יועץ:
יש מישהו שמכניס בכל הזדמנות משפט של הגששים.
חגית (בעצב):
סבא שלי .המילים האחרונות שלו לפני שמת היו "הלו זה בלופילד?"
יועץ:
יש מישהו שמחטט באוזן עם המפתחות?
רמי:
אבא שלי חיטט .וכל האחים שלו גם חיטטו.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יועץ:
או קיי .תנו לי שניה( .מחשב) טוב יש סיכוי של מעל לשמונים אחוזים שהבן שלכם יהיה קמצן,
צדקן ,וחרא בנאדם .קרוב לוודאי שהוא יהיה פראייר שיחטט באוזן עם מפתחות של אוטו שהוא
קנה במחיר מופקע .הוא יטעה בשירים ,וישיר שיר בכל סיטואציה באופן מעצבן.
חגית (מודאגת):
יש סיכוי שכשהוא יהיה מבוגר הוא יגדל צמה קטנה מאחורה למרות שתהיי לו קרחת?
יועץ:
קשה לדעת .אם אתה רוצה ניקח מי ממך שפיר ואז תהיי לנו תשובה יותר ברורה לגבי זה.
חגית:
אני רוצה .זה נורא הצמה הזאת עם הקרחת.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יומני החופש הגדול – אלינור וגור
יוצרת :מיכל קופר קרן.
רקע :אווירה מנומנמת של סוף משמרת .גור נשען על הדלפק ,וצופה בלקוחות הספורים שיושבים
בשולחנות .הוא מציץ בשעון ,ואז מתקרב לאלינור.
גור
תגידי ..אפשר לשאול אותך שאלה?
אלינור
ברור.
גור
כשבחור מזמין בחורה לדייט..
אלינור
דייט?
גור
דייט ..הדבר הזה שקורה כששני אנשים נדלקים אחד על השני.
איזו מתנה הכי כדאי לו להביא לדייט הראשון?
אלינור
נראה שאם זאת הייתי אני ,הכי הייתי רוצה לקבל יומן חמוד כזה,
עם לבבות או משהו,
כדי לרשום בו את הדייטים הבאים..
גור
וואוו ..רעיון גדול .את ממש טובה בזה ,אלינור.
אלינור
גם אתה.
גור
אז ..האמת ,שאם אנחנו כבר מדברים על דייטים וכל זה..
אז יש לי עוד משהו קטן לשאול אותך..
אלינור
אני מסכימה.
גור
מסכימה מה?
אלינור
לצאת איתך .לדייט.
גור
אוקיי ..אז ..קודם תתני לי לעבור את הדייט שלי עם תמרה.
אלינור
תמרה? אה ..בטח(...בצחוק של פאניקה) אני יודעת שאתה יוצא היום עם תמרה.
היא סיפרה לי שאתם ..יוצאים היום .ברור..אני סתם ..צחקתי איתך..
אני בטוחה שהיא תשמח לקבל ממך יומן .אויש ,הלקוח שמה קורא לי..
היא בורחת משם כל עוד נפשה בה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יומני החופש הגדול – אלינור וגור 2
יוצרת :מיכל קופר קרן.
רקע :גור ואלינור נכנסים למעלית הצפופה .אלינור נשענת על הקיר .גור מתקרב אליה .היא
מסמיקה.
גור
אפשר?
אלינור לא מבינה ,מבולבלת .גור מצביע על הכפתורים של המעלית -מסתבר שאלינור חוסמת את
הדרך אליהם .אלינור הנבוכה זזה וגור לוחץ על  .10המעלית מתחילה לנסוע.
אלינור
איזה קטע שאנחנו גם שכנים וגם נעבוד במילקשייק ביחד.
גור
לא ,לא לקחתי את העבודה במילקשייק בסוף.
אלינור
אה ,לא? למה?
גור
כי יש שם רק משמרות יום .ואני די תקוע עם אח שלי בן התשע עד שההורים שלי חוזרים
מהעבודה.
אלינור
ומה עם בייביסיטר?
גור
רק עברנו .אנחנו לא מכירים פה אף אחד.
אלינור
לא בעיה .יש לי לפחות (סופרת בראש) שש חברות שישמחו לשמור עליו.
גור
זה בסדר ,אחת טובה תספיק.
אלינור
אז אני אדבר איתן ונבוא אלייך ביחד?
גור
מעולה .תגידי ,באיזה קומה את גרה?
אלינור
שבע .למה?
המעלית עוצרת והדלת נפתחת .גור יוצא.
גור
סתם ,כי הגענו לקומה אחרונה ולא ירדת.
הדלת נסגרת לפני שאלינור מספיקה לחשוב על משפט שיוציא אותה מהפדיחה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יומני החופש הגדול – גור ותמרה
יוצרת :מיכל קופר קרן.
רקע :גור נכנס הביתה .הסלון הפוך לגמרי .תמרה יושבת במרכז ,בוהה באוויר מותשת .השמלה
שלה מלאה בחרדל וקטשופ.
גור
היי ...את בסדר?
תמרה
מה?
תמרה מסתובבת ומבחינה בגור .המבט שלהם נפגש ויש להם רגע .ברור שגור חושב שהיא
מהממת .וגם היא מביטה בו .צריך להיות ברור שהוא נראה לה מאד שווה .מסתכלת עליו.
גור
אני גור דרך אגב.
תמרה
תמרה.
גור
אז תגידי לי תמרה ,מה אחי הקטן כבר עשה לך?
תמרה
התקפה של כוחות הרשע( .על הכתמים) זה פצצות חלמון ,זה פגז חרדל ,וזה או לייזר אדום או
קטשופ(.הולכת לדלת) לא נראה לי שאני יכולה להשתלט עליו .כדאי שתמצאו בייביסיטר אחרת.
גור
לא ,אל תגידי את זה .עד שהתארגנתי על עבודה( .חוסם אותה מלצאת) אני אתן לך שליש
מהטיפים שלי .אני אכין לך שוקו עם קצפת בסוף משמרת..
תמרה
וככה אני אראה בסוף כל יום? תראה אותי..
גור
מה ,את נראית מדהים .כלומר ,ממש מתאים לך אדום וצהוב.
כמה שהיא עצבנית ,תמרה לא יכולה שלא לחייך למשמע המחמאה.
גור
פליז ,פליז ,פליז .אני מתחנן..
תמרה
אוקיי .אבל השוקו הזה ,אני מקבלת אותו עכשיו.
מחייכת.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
יומני החופש הגדול – דפי ותום
יוצרת :מיכל קופר קרן.
רקע :תום ,מחבר את הקלידים למגבר ודפי מכוונת את הגיטרה וזורקת כובע גדול על הרצפה.
תום
הכובע הזה לא קצת גדול מידי?
דפי
זה כדי לעודד אנשים לשים טיפ גדול.
תום
עם איזה שיר נתחיל?
דפי
חשבתי על "כביש ללא מוצא".
תום
אבל הוא מדכא.
דפי
מה שמדכא זה שאתה חושב שתצליח למצוא חברה עם הכפכפים המכוערים האלה.
"כביש ללא מוצא" זה שיר אמיתי .שיר עם מסר.
תום
מסר של דיכאון.
דפי
אחותך אמרה שהוא מקסים.
תום
אחותי חברה שלך מכתה א' .היא רגילה לשקר לך.
דפי
ומה עם "דמעות של לב שבור?" יותר קליל ,לא?
תום
כן .יום כיפור פוגש את היום הראשון של בית ספר.
דפי
תזכיר לי שוב למה אני מנגנת איתך?
תום
כי אף אחד אחר במגמת מוזיקה לא הסכים להיות איתך בהרכב.
עכשיו את מוכנה להפסיק להתווכח ולהתחיל לנגן?
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טכניקה
משחק מול מצלמה
יומני החופש הגדול – דפי ותום 2
יוצרת :מיכל קופר קרן.
רקע :דפי יושבת על המיטה עם גיטרה ושרה שיר שקט ומלודי בקול צרוד.
דפי
"אל תסגור את החלון הלילה ,כי הירח זוהר מעלינו ,כל מה שעובר עליך ,עובר כרגע על שנינו"..
תום נכנס .דפי מפסיקה לנגן ומביטה בו בשמחה.
תום
אמרת "אל תסגור את החלון" ,לא "אל תפתח את הדלת".
דפי (מחייכת)
הולכים לכספומט?
תום
לכספומט?
דפי
לנגן בפארק .עשינו שם בוכטה יפה ,לא יזיקו לנו עוד איזה  150שקל.
תום
רגע ,לפני זה ,אולי ..אולי נתקשר לשרון ,המפיקה הזאת שפגשנו?
דפי
די ,היא מחפשת מוסיקת מסיבות ורינגטונים .זה לא הסגנון של "חייזרים בטרנינג".
תום
נו אל תתקעי אותי ,דפי.
דפי
מה תתקעי ,זה לא שדיברת איתה או משהו .רגע ,דיברת איתה בלי להגיד לי?!
תום
מה ..מה פתאום ..השתגעת?!
דפי
מזל ,אחרת לא הייתי סולחת לך.
תום
אבל ..שווה לשמוע מה יש לה להציע ,לא?
דפי
מה היא כבר תציע ,הופעה בקיסריה? בוא נלך בגדול" ,חייזרים בטרנינג" מגיעים לפארק!
היום בצהריים ,ליד הספסל של הזקנות .באיזה שעה נוח לך?
תום (קם)
אני כבר אודיע לך.
דפי
אוף ,איזה כבד.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
ילדי ראש הממשלה  -יוליה וגולן
יוצרים :שחר מגן ,נועה רוטמן.
רקע :גולן לוקח את יוליה ביד בכוח ומכניס אותה לחדר השינה של דיתי ושאול (שיהיה ברור
שהוא הראה לה את כל הבית ,ועכשיו הוא מסיים את הסיור המהיר והעצבני שלו)
גולן
והנה ,פה הוא ישן ,מרוצה? תוכלי לחזור לחברות שלך ולספר .פה הם עושים את זה .או יותר נכון
לא עושים את זה .עכשיו תלכי מפה בבקשה? אמא שלי תיכף חוזרת.
יוליה
קינג סייז...ואוו...
היא נשכבת על המיטה.
יוליה
אלף ,זה נחמד שאתה חושב שיש לי חברות .בית – הגיע הזמן שתשתחרר קצת מאמא שלך .וגימל
 אתה חושב שאכפת לי מהבית הזה? או מזה שאתה הבן של ראש הממשלה?גולן
אז למה את פה?
יוליה
אתה קראת לי.
גולן
סליחה?
(היא מוציאה ג'וינט עם סרט אדום ומדליקה אותו).
יוליה
זה כמו הלווייתנים האלה ,שנתקעים על החוף .אולי לא כולם שומעים את הקולות שאתה עושה,
אבל אני שומעת.
(גולן מסתכל עליה ,היא עליו .יש רגע ביניהם ,בעל כורחו הוא מתרגש ממנה .יוליה מתפקעת
מצחוק).
יוליה
נראה לך? זה סתם כי אתה חמוד ורציתי להביא לך מתנה ,שתשתחרר .אנחנו שכנים.
(היא שמה לו את הסיגריה בין השפתיים ,מחזיקה אותה .הוא מסתכל עליה ולוקח שכטה.
שומעים דפיקה בדלת .גולן משתעל .עמליה נכנסת).
עמליה
(תקיפה) שלום.
יוליה
(קולית ,לא מזיזה לה) היי
עמליה
מה את עושה פה?
יוליה
ביקור חולים.
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עמליה
גברתי ,לא מעשנים את העשבים האלה אצלנו .אמא שלך בטח לא תאהב את זה.
יוליה
אני כבר הולכת( .לגולן) ביי בינתיים (לעמליה) אחלה תסרוקת.
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כיכר המדינה – גלי ונמרוד
רקע :נמרוד במיטה ,גלי נכנסת לחדר עם כוס קפה ,היא לבושה ומאופרת ,היא מתיישבת בקצה
המיטה ליד נמרוד ,הוא מחייך אליה ,היא מושיטה לו את הקפה ומעבירה יד בשיער שלו.
גלי
אתה צריך להסתפר
(נמרוד מניח את הקפה על השידה ומושך את גלי אליו ,היא צוחקת).
גלי
מאמי! האיפור שלי!
(נמרוד צוחק ומנשק את גלי בפראות)
נמרוד
את יפה גם בלי...
(גלי מלטפת אותו).
גלי
אני עדיין חושבת שאתה צריך להסתפר
(גלי מביטה לנמרוד בתוך התחתונים).
גלי
וגם שם...
נמרוד
אני לא זוכר שהיו לך תלונות אתמול בלילה.
גלי
טוב ...הייתי קצת עסוקה..
נמרוד
אולי תהיי קצת עסוקה גם עכשיו?
(גלי מחייכת).
גלי
אני מאחרת לבנות...
נמרוד
יש לך תוכניות להערב?
גלי
למיה יש יומולדת ,היא בטח ארגנה איזה הפקת ענק.
נמרוד
התכוונתי לסוג אחר של תוכניות...
(גלי מרפה וזזה מעט אחורה).
גלי
אני באמת רציתי לדבר איתך על זה ...אני...

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
נמרוד
את הבטחת לי.
(נמרוד מעביר את היד שלו על הירך של גלי ,היא מתכווצת).
נמרוד
זה יעשה לנו רק טוב...
גלי
תקשיב ,אני ...אני צריכה עוד זמ....
(הטלפון של נמרוד מצלצל ,קוטע אותה ,הוא מביט במספר ועונה ,גלי מנסה להמשיך את המשפט
אבל נמרוד מניח את האצבע שלו על השפתיים ומשתיק אותה ,גלי מביטה בו בעיניים גדולות
ופגועות).
נמרוד (לטלפון)
כן ...מה עניינים? (צוחק)...כן ,גם אני ...מה הכתובת שלך? ...יופי( ...פונה לגלי בלחש) תביאי עט...
(גלי קמה מהמיטה ,מתעלמת מנמרוד ,מביטה במראה ,מורחת שוב את השפתון ויוצאת מהחדר).
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כיפת ברזל – עמרם ואלישבע
יוצרים :יואב שוטן גושן ,איילת שוטן גושן ,אבנר ברנהיימר ,רעיה שוסטר.
חוץ ,לילה ,מגרש חניה ,אמרם מעשן סיגריה ומתיישב על הרכב של אלישבע  ,אלישבע מגיעה .
עמרם-
את לא נראית שמחה במיוחד
אלישבע-
מתניה התקשר אליי היום
עמרם-
מי ?
אלישבע-
מתניה ,זה נכון מה שהוא מספר?
עמרם-
תלוי מה הוא מספר
אלישבע-
עמרם ,דפקת לו מכות?
עמרם-
כולה ליטפתי אותו קצת ,מה....
אלישבע-
זה מצחיק מאוד
(מתיישבת על הרכב )
עמרם-
אם באמת חשוב לך לדעת  ,אז כל השבת הוא זרק לי כל מיני קטנות
אולי קצת הגזמתי  ,בסדר ,אני מתנצל  .בסדר ?
תראי אלישבע איפה שאני גדלתי ,כשמישהו בא ואומר לך ...
אלישבע –
איפה גדלת ?
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עמרם –
מה ?
אלישבע –
איפה גדלת ? אף פעם לא אמרת לי
עמרם-
אני מקיסריה .לא אמרתי לך ?
אלישבע-
תגיד ,מה אני יודעת עליך בעצם?
חוץ מזה שעל איזה מילה לא נכונה אתה מסוגל לפוצץ מישהו...
הנה אני שואלת אותך משהו אישי ,אתה מספר לי בדיחה
עמרם -
מה את רוצה שאני אגיד לך ?
שאין לי אבא ואין לי אמא ?
אני אתחיל ליילל לך על זה שאין לי בית ואין לי כלום בחיים?
מבסוטה ?
אלישבע-
חכה רגע .
עמרם –
אני באתי לפה כי אני רוצה להשתנות ואני רוצה להיות בן אדם טוב ואף אחד לא האמין בי חוץ
ממך ומהמ''מ שלי
אז עכשיו נפלתי בגלל מתניה  ...בסדר ,אני מצטער ? טעיתי
אלישבע-
הגשת בקשה לעזרה בת''ש ? חייל בודד ? הגשת ?
עמרם –
את הקצינת תש  ,תבדקי .
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ככה זה – נתי ודנה
יוצרים :אסי כהן ,דנה מודן ורם נהרי
רקע :נתי מגיע לדירה של דנה עם מגש פיצה ,שעה אחרי שהבת הקטנה שלו העליבה אותה אצלו
בדירה.
נתי
אה ,אני מפריע לך?
דנה
כן ,האמת שכן
נתי
כי נעלבת
דנה
לא נעלבתי ,אני סתם שכנה שרוצה להיות לבד זה הכל.
נתי
אין לך מה להתייחס אליה זה סתם באמת..
דנה
כן ,הבנתי ...זה סתם זה הכי סתם שיכול להיות זה כלום.
נתי
אה ,שמעת אותנו מדברים?
דנה
אני דווקא שמחה ששמעתי
נתי
זה באמת היה סתם מה שאמרתי לה שם
דנה
אני חושבת שהבנתי כבר שזה סתם
נתי
אמרתי את זה רק מעצבים ומלחץ ו ...כדי להרגיע אותה
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דנה
זה לא האמת?
נתי
לא
דנה
אז מה כן?
נתי
מה כן?
דנה
זה לא האמת אז מה האמת? (נתי עושה תנועה עם היד ,מנסה להסביר) מה זה?
נתי
לא יודע סתם ..כאילו לא סתם ..לא יודע
דנה
אוקיי ,סבבה .כשתדע תודיע לי ,טוב?
נתי
טוב.
דנה
עכשיו אתה יכול לתת לי ליהנות מהפריבילגיה של להיות סתם שכנה ולהגיד לך שזה לא מתאים
לי שתהיה פה עכשיו?
נתי
את באמת רוצה שאני אלך?
דנה
כן אני באמת רוצה שתלך.
נתי
טוב .אני באמת מצטער אם העלבתי אותך או משהו...
דנה
אני באמת לא נעלבתי ממך ,נעלבתי מעצמי זה יותר גרוע
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נתי
מעצמך?
דנה
מעצמי ,כן .כל הסיטואציה המעאפנה הזו ,אני לא יודעת איך הגעתי לה בכלל .טוב לי לבד ,יש לי
את החיים שלי ,אתה כל הזמן מתפרץ לפה ,אתה כל הזמן צריך דברים ,ואני לא רוצה יותר .אם
אני כבר יוצאת מעצמי אני לא רוצה לעשות את זה בשביל משהו שזה סתם ובטח לא בשביל
מישהו שסתם אומר שאני סתם ...וזה מבאס אותי להגיד לך את זה כי זה סתם ,אז אני לא רוצה
יותר .די.
נתי
אבל בדיוק זה ה ..חשבתי שאנחנו לא צריכים את החרא הזה
דנה
אז אני כנראה כן צריכה את החרא הזה .כנראה טעיתי .חשבתי שאני מיוחדת ,אני סתם אחת,
אני כמו כולם ,אני רגילה.
נתי
אז מה את רוצה? תסבירי לי מה את רוצה ,שנהיה זוג? שנהיה ביחד?ש נהיה בקשר? שנהיה
ביחסים? מה?
דנה
אני לא רוצה ..אני לא ..אין לי מילה .אין לי מילה ,אוקיי? אני שונאת את המילים האלה בדיוק
כמוך .ואני שונאת גם לדבר איתך על זה כי אתה לא מרגיש אותו דבר אז אני פשוט מבקשת
שתלך ,די.
נתי
אבל אני לא מרגיש כלום את לא מבינה? לא מרגיש כלום ,אני ,מרוב שהייתי ביחד אני לא יודע
מה זה להיות לבד בכלל ,אני עכשיו מתחיל רק להבין את החיים האלה ,ואני לא רוצה להיות..
לתת דין וחשבון לאף אחד .ואני ..בקושי עם הילדה שלי אני מצליח להיות מחויב אליה .ואני
שומע את המילה זוג ואני כולי מתגרד..
דנה
אני לא רוצה שנהיה זוג .לא אמרתי זוג .אבל זה שזה בכלל לא אופציה מבחינתך ,זה שאני שקופה
בעיניך ,אני לא יכולה להיות ליד הדבר הזה .אני לא יכולה .אני לא יכולה להיות כל פעם שאתה
צריך משהו ,ואני לא יכולה להכין לך פנקייקים לילדים ,ולהגן עליך משלי ולהגן עליך מעצמך ו..
ואני לא רוצה יותר .אם אני כבר לבד שאני אהיה לבד .ואני גם שונאת שאני אומרת לך את זה אני
באמת מבקשת שתלך.
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נתי
אז את רוצה שלא נדבר יותר?
(שתיקה)
דנה
אני פשוט רוצה שתלך
נתי
טוב.
(קם והולך)
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כפולים – מארק ואסיה 1
יוצרים :מריה פלדמן ,עמית כהן ,ליאורה קמינצקי
מארק:
(יושב בשולחן אוכל ומעשן סיגריה) אני טס היום .
אסיה:
(מבשלת במטבח)
מה כבר? למה כזה קצר? מה קרה? במה הסתבכתה לי הפעם?
מארק:
אולי תבואי איתי?
אסיה:
( צוחקת )איזה שטויות
מארק:
אני לא צוחק בואי איתי
אסיה:
נראה לך שאני טסה הלילה
מארק:
למה לא?
אסיה:
למה לא ? קודם כל כי אני לא יכולה לקחת חופש מהעבודה וגם אמרתי לך שאין לי דרכון נתתי
אותו למשטרה.
מארק:
ואם היה לך דרכון?
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אסיה:
טוב מה המשחקים האלה עכשיו
(מארק קם ניגש אליה ומוציא דרכון .
אסיה ניגשת אליו לוקחת את הדרכון פותחת אותו ומסתכלת בו).
אסיה:
יוליה מאסניקובה ..מה זה דרכון מזוייף
מארק:
אל תתחרפני
אסיה:
אל תגיד לי לא להתחרפן! זה קשור למה שקורה עכשיו ברוסיה? מאריק תגיד לי את האמת? תגיד
לי שזה לא קשור למה שקורה עכשיו ברוסיה .אתה קשור לחטיפה הזאת?
מארק:
לא
אסיה :
לא .אתה נתת להם את הדרכון שלי
מארק:
מה פתאום אני נשבע לך .אסיה בכנות לא נגעתי בדרכון שלך בחיי
אסיה:
אז מה כן
מארק:
עבדתי בשביל כמה חברה ישראלים .את יודעת .פריצות למחשבים גניבת טכנולוגיה .בקטנה והם
שילמו פצצה
אסיה:
אז מה? הם קשורים לחטיפה?
מארק:
לא יודע אולי הם היו איתו בקשר
אסיה:
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לא זה לא אמיתי
מארק:
רציני אסיה האנשים האלה מסוכנים בטירוף
אסיה:
טוב אנחנו חייבים לדווח על זה ( לוקחת טלפון) יש לי את הטלפון של החוקר
מארק:
( לוקח ממנה את הטלפון) אל תהיי תמימה .את כל מה גנבתי הם מכרו לאיראנים .נראה לך
שהשב"כ יוותר לי על דבר כזה? הם יעלימו אותי
אני רציני אסיה .אסור לך לדבר ( .מארק מסתובב וחוזר לשבת ליד השולחן)
( אסיה ניגשת אליו )
אסיה:
מה?
מארק:
כל פעם שבאת לבקר הברחתי דרכך דברים .מצטער .הייתי מטומטם .אני לא יודע מה חשבתי
אסיה:
מה נעשה?
מארק:
אני בורח הלילה .אני משאיר את זה מאחור .
אסיה:
אאאאההה
מארק:
בואי איתי אסיה .אסינקה אני מתחנן .יש לי כסף שחסכתי .נסע למקום שלא ימצאו אותנו .נתחיל
מחדש .בבקשה .בואי איתי בבקשה .אני חייב אותך .תבואי איתי?
אסיה:
בסדר ( .מתחבקים)
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כפולים – מארק ואסיה 2
יוצרים :מריה פלדמן ,עמית כהן ,ליאורה קמינצקי
מארק:
( מדבר בפאלפון עם נהג מונית)
הלו סבבה שתי דקות
( ניגש אל אסיה שיושבת ליד מזוודה פתוחה לא ארוזה עד הסוף)
מה את עוד לא מוכנה המונית למטה מחכה .את לא באה.
אסיה:
אני לא יכולה ,אני לא עוזבת
מארק:
אסיה דיברנו....
אסיה:
( ברוסית) אני החלטתי הכל .יאללה המונית מחכה לך.
( מארק לוקח את הנעלי עקב של אסיה)
אסיה:
מה אתה עושה .מה אתה עושה לנעליים שלי (.מושיטה יד)
מארק:
אל תגעי בנעליים האלה
( חותך את הנעליים עם סכין)
אני אתקשר לחבר שיבוא לקחת אותן.
אסיה ( :בוהה בו בשוק)
מארק:
אני סומך עליו .הוא ישמור שכלום לא יקרה לך.
אסיה:
מי זה החבר הזה? מאריק.
מארק:
תסמכי עלי ( מטלפן למישהו) אחי השארתי לך את החומרים שאספתי על גבי במקום הקבוע אצל
אחותי .זה ביטוח שלנו נגדו .אל תאבד אותם .ואני צריך שתשגיח על אחותי עד שאני אתמקם,
טוב? שלא יקרה לה כלום .שום דבר .סומך עליך.
אסיה:
מי זה?
מארק:
יאללה תלווי אותי
אסיה:
יאללה
מארק:
אסיה אסור לך לדבר על זה עם המשטרה (הם יוצאים החוצה לנהג מונית)
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נהג מונית:
ערב טוב אהלן
מארק:
מה המצב דקה
נהג:
אין בעיה
( מארק לוקח את אסיה הצידה לדבר)
מארק:
אני לא מוותר לך .ברגע שהדברים ירגעו אני מביא אותך לשם .מילה שלי.
אסיה:
בסדר .תשמור על עצמך ( .מתחבקים) יש לך הכל?
גבר זר:
Hi man you have a sigaret for me. Yes? You have a ligh
(פונה לאסיה ) ?what about you
( מארק מנסה להגן על אסיה ודוחף את הגבר הזר
הגבר הזר מוציא סכין ודוקר את מארק בצוואר .מארק מתמוטט כולו בדם)
אסיה:
מארק .פאק .מישהו .מאריק .מישהו .מאריק אתה שומע אותי .בבקשה.
גבר זר:
זה בוצע
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למלא את החלל  -יוסי ושירה
יוצרים :רמה בורשטיין.
רקע :יוסי שירה הם תאומים בני שמונה עשרה .יוסי הוא אברך שלומד בישיבה ,עם רגליים על
הקרקע .יש בו שנינות והוא קולח .הוא לא דרמתי כמו שירה .הוא לא בן אדם מאוהב כמו שירה.
הקשר שלו איתה הוא חזק .יש ביניהם שיח שמיוחד רק להם .הם פינג פונג .יוסי הוא כנה .הוא
אוהב לשיר .כשהוא שר הוא חי .יוסי מתחתן באופן מפתיע בלי לספר אפילו לשירה שהוא
בשידוכים .הוא גבר מהבחינה שהוא לא רץ לפטפט .הוא ילד משום שכמו שירה הוא לא יודע
כלום.
הסצנה מתרחשת בליל פורים על מרפסת .יוסי שיכור אבל גם כשהוא שיכור יש בו משהו שלא
מאבד את עצמו לדעת .אפילו שעוד רקע הוא מקיא יש בו משהו שקול.
שירה מנגנת על האקורדיון .הניגון שלה שקט .אל המרפסת נכנס יוסי ,האח התאום הוא שיכור.
יוסי
את תעירי את השכנים.
שירה
זה תל אביב .אף אחד לא ישן היום.
יוסי
למה תמיד יורד גשם בפורים?
שירה
כמו שתמיד יש שמש בשבת.
יוסי
תמשיכי לנגן.
(שירה ממשיכה לנגן).
יוסי
איזה ניגון שירה...מאיפה את מנגנת?
שירה
מאיפה נראה לך?
יוסי
נראה לי שמהכליות.
שירה
לפעמים נראה לי שזה מהכבד.
יוסי
את בכלל יודעת איפה הכבד.
שירה
לא.
(אל המרפסת נכנס יוחאי .שירה מפסיקה לנגן).
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יוסי
לא יכול לישון?
יוחאי
לא מנסה אפילו.
יוסי
שיכור?
יוחאי
לא באמת.
יוסי
אני הולך להקיא.
שירה
אתה צריך עזרה?
יוסי
אני מפחד להקיא.
יוחאי
למה?
יוסי
אני מפחד להיחנק.
שירה
אתה לא תיחנק.
יוסי
למה תמיד את אומרת את זה?
שירה
כי אתה תמיד שורד.
יוסי מקיא .יוחאי עוזר לו לקום ומכניס אותו פנימה .שירה ממשיכה לנגן.
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מגדלים באוויר  -איה ורוני
יוצרים :מרב נחום ,מרב צוראל-שקד ,ניר ברגמן.
איה
מה אמרו על החתול?
רוני
כלום .לא הלכתי.
איה
יהיה בסדר .אולי צריך לתת לו קצת זמן.
רוני
אז מה? את בצד שלו עכשיו?
איה
זה לא מה שהתכוונתי .שניכם צריכים זמן לחשוב.
רוני
תחסכי ממני את הטיפים שלך על זוגיות ,בסדר? מתי פעם אחרונה דיברת עם ג'סטין?
איה
את חתיכת בן אדם מעצבן ,את יודעת את זה? מה את חושבת? שאת הבן-אדם היחידי בעולם שיש
לו בעיות?
רוני
הלוואי עליי את הבעיות שלך ,מה ללבוש לקונצרט בקרנגי-הול.
איה
איזה קונצרט? אין קונצרט.
רוני
בסדר ,אז זה נדחה בכמה ימים.
איה
לא נדחה .אין קונצרט .פספסתי אותו.
רוני
מה?
איה
אני לא מנגנת כבר יותר מחודשיים .יש לי איזה בעיה.
תירגעי ,אני לא הולכת למות או משהו ,סתם ...רועדת לי קצת היד.
רוני
מה זה? זה משהו רציני?
איה
לא יודעים .אני צריכה לעשות כל מיני בדיקות.
רוני
איך לא אמרת כלום עד עכשיו? זה לא בסדר.
איה
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סתם .כולם כל כך מתלהבים מה"טור" הדבילי הזה ...ואבא עם ה...
חיכיתי עכשיו שעתיים לסי.טי .מוח ,לא קיבלו אותי.
רוני
סי.טי .מוח?
איה
כן ,עשיתי בדיקות דם ושלחו אותי לסי.טי בדחיפה.
רוני
מה זה סי.טי בדחיפה?
איה
זה כשלוקחים לך את הראש ודוחפים אותו ככה לסי.טי.
סתם ,נו ,זה בלי תור.
את יכולה להפסיק להסתכל עליי ככה?
רוני
אני מצטערת שלא שמתי לב ,אני הייתי כולי...
איה
זה בסדר ,נו .זה בסדר.
רוני
תמיד אי אפשר לדעת איתך כלום.
את זוכרת בשנה שאבא גר בלונדון? כשהוא נסע היה לנו כל-כך קשה ,אמא בכתה ,אני בכיתי ,ואת
כלום .לא בכית אפילו פעם אחת .והיית כל כך קשורה אליו.
מתישהו אמא כבר ממש התחילה לדאוג ,איך זה שהילדה לא מתגעגעת ,לא ...עד שהוא חזר ואז
בכית שלושה ימים רצוף.
איה
בטח בכיתי ,כי הוא קנה ברבי אחת לשתינו.
רוני
מה פתאום אחת? הוא קנה לשתינו את אותה ברבי.
איה
שטויות ,הוא קנה אחת.
רוני
אז את לא זוכרת.
איה
טוב ,תשתקי כבר.
רוני
את באה
איה
עוד מעט.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
מגן דוד דרום – פרנקו ואליאן
יוצרים :אופיר לובל ,שראל פיטרמן ,אלעד חן
פנים .רכב אליאן  -יום
פרנקו נכנס לרכב עם תיק בית ספר .מתיישב ונותן לאליאן נשיקה על הלחי
אליאן
היי חמוד ,איך היה?
פרנקו
בית ספר ,איך יהיה? הבאת לי את המדים?
אליאן
כן זה מאחור
פרנקו
יואו אני גווע
אליאן
יש לך שם גם שני סנדוויצ'ים ותפוח.
אליאן
די! את גאונה.
הוא מסתובב ,לוקח סנדוויץ'
אליאן
אתה כל יום עכשיו בתחנה אה?
פרנקו
אני טוחן משמרות על חשבון הזמן שאני אהיה בקורס .למה לא נוסעים?
אליאן
כי אתה אוכל .יש לי סבלנות תאכל לאט לאט .איזה קורס אתה צריך לעבור עכשיו?
פרנקו
תאר"ן
אליאן
וואו! איזה יופי .זה כבוד אם שולחים אותך לא?
פרנקו
כבוד ,בואי .זה נחמד .וזה גם עוד לא בטוח ,יש עוד מישהי שרוצה
אליאן
חבל שהיא רוצה ,כי היא תתאכזב
פרנקו צוחק.
אליאן
אני כל כך שמחה שסיפרת לי .אתה לא מספר לנו כלום.
פרנקו חושב כמה שניות ואז אומר
פרנקו
מצאתי אותו
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אליאן
מה?
פרנקו
מצאתי את התורם.
אליאן (נסערת)
מה? איך לא אמרת לנו דבר כזה? ואם לא הייתי שואלת עכשיו לא היית מספר?
פרנקו
הייתי מספר ,פשוט לא יצא
אליאן
אני לא מאמינה ,בוא נתקשר למאמא שגם היא תשמע
פרנקו
נו ,את רואה למה אני לא מספר לך? כי ישר את עושה מזה סיפור.
אליאן
אוקיי ,סליחה .אני מקשיבה.
פרנקו
זהו ,צלצל מישהו דרך הקבוצה הזאת בפייסבוק והתברר שהוא חצי אח שלי ,כאילו אחאי וזהו
אליאן
מה וזהו? אז הלכת לפגוש חצי אח שלך? מתי כל זה קרה?
פרנקו
לא פגשתי אותו אבל הוא אמר לי מי התורם שלו שהוא גם האבא שלי ,כאילו ,התורם שלי.
אליאן
(נסערת אבל מנסה להישמע חיובית כדי שפרנקו ימשיך לספר) וואו ,איזה יופי ,זה...ממש יופי.
איך קוראים לו?
פרנקו
איתן ברק .הוא רופא.
אליאן
את זה אני יודעת .אז דיברת איתו?
פרנקו
כן.
אליאן
ואיך הוא היה?
פרנקו
סבבה .אני לא מכיר אותו אז זה גם ככה מוזר
אליאן
מה הוא אמר כשאמרת לו שאתה הבן שלו?
פרנקו
(רוצה להעביר נושא) סתם ,שיחה ,לא יודע אני גם לא יודע למה בכלל צלצלתי אליו ,זה לא שאני
רוצה להיפגש איתו או משהו
אליאן
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(מעמידה פנים למרות שבלב היא מאושרת שהוא לא רוצה) אה באמת? אתה לא רוצה? למה?
פרנקו
כי ככה .החיים שלי סבבה בלעדיו ,תודה.
אליאן
ואתה בסדר?
פרנקו
כן
אליאן
טוב ,אני לא אחפור לך עוד
פרנקו
יופי
אליאן
אפשר רק חיבוק?
הם מתחבקים.
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משחק מול מצלמה
מה בכריש  -גבי וטוסיה 1
יוצרים :חנן סביון  ,גיא אמיר.
רקע :גבי הולכת בנחישות ,ממוקדת מטרה .טוסיה נשרך מאחוריה.
טוסיה
(מפוחד) קפטן גבי ,לאן אנחנו הולכים? (גבי לא עונה לו) זה בגלל מה שנצח ואחיהו אמרו? (עדיין
לא עונה) את לא באמת מאמינה להם נכון?...נכון קפטן?
גבי
(עוצרת ומסתובבת לטוסיה)
טוסיה ,מי כמוך יודע כמה אני לא מעריכה את הצוות שלי וכמה אני לא קשובה לכם.
טוסיה
לגמרי...
גבי
אבל הפעם זה חריג.
טוסיה
(נלחץ) חריג? למה הוד קפטניותה חושבת שזה חריג?
גבי
אגדת יורדי ים עתיקה שעוברת מאב לבנו ומאם אליי מספרת שאם שני אחים תאומים חולמים
אותו חלום ,זה סימן שהחלום הזה יתגשם.
טוסיה
(מפוחד) אז...זה אומר ש...שגל גדול...
גבי
זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לבדוק .אם זה נכון ,אני רוצה שתכין לי את סירת ההצלה מייד!
וטוסיה – עם כל הציוד האפשרי ,אל תחסוך!
טוסיה
(נרגש ,מצדיע) קפטן גבי! יש המון דברים נפלאים שאפשר לומר עלייך כקפטן ,אבל הראשון שבהם
הוא הדאגה שלך לצוות!
גבי
צוות? מה קשור הצוות? זו סירה בשבילי
(גבי הולכת במהירות .טוסיה מביט אחריה בהערצה והולך אחריה).
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מה בכריש  -גבי וטוסיה 2
יוצרים :חנן סביון  ,גיא אמיר.
רקע :המנקה בחדר ,לועס סנדווי'ץ ומטאטא ליד הדלת .הדלת נפתחת בסערה ,המנקה עף מחוץ
לפריים .גבי וטוסיה נכנסים ,גבי נעמדת מייד מול המכ"מ ,מביטה בו ,טוסיה לידה מתוח .גבי
שולפת שקית קפה שחור ואוכלת ממנה בכפית.
טוסיה
(מבין שהיא עצבנית) מה?...מה ראית קפטן?
גבי
(מצביעה על כתם גדול ומוזר במכ"מ) בכל השנים שלי בים לא נתקלתי בדבר כזה .זה יכול להיות
זה רק צונאקי.
טוסיה
"צונאקי"?
גבי
כמו צונאמי ,אבל ענק ועם המון אצות .גל עצום מתקרב אלינו טוסיה והוא יגיע לפה בעוד בדיוק
(מסתכלת בשעון) שעתיים.
טוסיה
(בתקווה) אבל קפטן...אנחנו נהיה בסדר נכון? הרי האונייה הזאת לא יכולה לטבוע! (מוציא
ברושור עם תמונת האונייה) זה מה שכתוב בפרסומת" :מה בכריש? ,האונייה שלא יכולה לטבוע!"
גבי
תקרא את האותיות הקטנות
טוסיה
"כל עוד אנחנו עוגנים בנמל וגם זה בלי נדר( "...נלחץ .חוטף ממנה את שקית הקפה השחור ושופך
לתוך פיו)
גבי
טוסיה .רוץ מהר וכנס את כל הצוות לישיבת חירום.
טוסיה
(מחצרץ ,קפה שחור עף דרך החצוצרה) לפקודת הקפטן ,טוסיה המזיע בגבו ירוץ ויכנס את כל
הצוות לישיבת חירום!
(טוסיה רץ החוצה .גבי מביטה בכתם שעל המכ"מ ,נאנחת בעצב ויוצאת מהחדר .המנקה חוזר,
מעביר מטלית על המכשירים .הוא עוצר ליד המכ"מ ,מביט בכתם מקרוב ואז מנקה אותו עם
המטלית).
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מה בכריש  -גבי וטוסיה 3
יוצרים :חנן סביון  ,גיא אמיר.
רקע :גבי מגיעה לסירת ההצלה ,רואה שהיא עדיין מכוסה ברזנט.
גבי
טוסיה! (טוסיה מגיע) למה הסירה שלי לא מוכנה ?
טוסיה
אני מצטער קפטן! אני מתפטר!
גבי
(מחייכת) לרגע היה נדמה לי שאתה אומר שהתפטרת...קדימה ,תרים את ה...
טוסיה
קפטן גבי ,עד היום שירתתי אותך בנאמנות ,כרזתי רק לך .אבל החלום האמיתי שלי תמיד היה
להיות כרוז עצמאי ,להכריז על כל דבר שבא לי ,מתי שבא לי ! ואם לא עכשיו ,אז מתי? (מצדיע
לה) שהאל ישמור אותנו קפטן!
גבי
(עצבנית) אתה תצטער על זה טוסיה
טוסיה
(מסתובב והולך תוך שהוא מכריז) ארטיק! ארטיק! שוקו ,וניל ,שוקו שוקו ,וניל וניל! (מתפייד)
גברת ,מה עם ארטיק לילד?
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מה שנחוץ לרווק – אלונה וארצי
יוצרת :עירית לינור
רקע :ארצי מסיע את אלונה הביתה אחרי ארוחת ערב עם חברים .היא טענה שכואב לה הראש
אבל האמת שפשוט רצתה ללכת .הוא יוצא אחריה מהאוטו.
אלונה
לא ,למה יצאת? זה בסדר ,אתה לא צריך ללוות אותי .אני יכולה להיכנס הביתה לבד.
ארצי
בכל זאת את יודעת ,אמרת שאת לא מרגישה טוב .רק רציתי לוודא שהכל בסדר אצלך .את יודעת
אולי את רוצה כוס תה או משהו.
אלונה
אני בסדר גמור .בסך הכל קצת כאב ראש ,אני לא מבינה למה כולם עשו מזה כזה עניין.
ארצי
אה ,אז כבר לא כואב לך הראש?
אלונה
לא ,לא ,לא ,אני בסדר גמור ,לא כואב לי כלום .הכל תקין.
ארצי
אז אני יכול להכנס?
כן ,זאת אומרת אם לא כואב לך הראש למה לא?
אלונה
מה זאת אומרת למה לא? למה כן?
ארצי
למה כן? לא יודע ,חשבתי שזה ברור .זה היה באוויר לא?
אלונה
מה היה באוויר? למי זה היה ברור?
ארצי
זאת אומרת לא יכול להיות שלא הרגשת שאני ..די דלוק עלייך.
אלונה
אתה די דלוק עליי?
ארצי
כן .כן ,והאמת שזה מוזר גם לי כי ..את יודעת את לא בדיוק הטיפוס שלי ,את ..את גם יותר
מבוגרת ממני וגם יש לך ילדה .אני בחיים שלי לא יצאתי עם גרושה עם ילדה.
וגם המשפחה המוזרה הזאת שלך אבל את יודעת ,כנראה שאתה לא תמיד נדלק על הטיפוס שלך.
וגם שמעתי אותך גם מדברת בטלפון ,אז כשעצרתי לקפה .אמרת ש ..שלא היה לך כבר כמה שנים
סקס .נכון? אז אמרתי לעצמי ..לא יודע ..זאת אומרת יכול ..יכול להיות שיש כאן איזה ..איזה
משהו.
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אלונה
תשמע ,אני בכללי אף פעם לא התעצבנתי על מישהו שהציע לי הצעה כזאת .כי אני גרושה וזקנה
וילדתי ..אז בגלל זה אני מחבבת כל מי שחושב שאני ..אני יודעת ,סקסית?
ארצי
אבל את נורא סקסית .אני ..אני פשוט ..אני פשוט קצת קשה לי עם המילה הזאת ,אבל את ..את
מאוד סקסית ..את ..את מאוד -
אלונה
כן ,כן ,אני נורא סקסית .אבל אתה לא.
ארצי?
מה?
אלונה
אתה חושב שזה סקסי להציע לי סקס כאילו אתה עושה לי איזו טובה? על סמך מה חשבת שזה
ימצא חן בעייני?
ארצי
אני רק אמרתי -
אלונה
ואחרי שאתה מעליב אותי על ימין ועל שמאל אני אמורה להתפשט גם?
ארצי
לא התכוונתי להעליב אותך.
אלונה
נגיד שלא .אז בוא נדבר על אחותי .שגם היא לא היתה מספיק טובה בשביל החבר שלך .ועכשיו
היא יושבת כל הזמן בבית ובוכה כי אתה אמרת לו לעזוב אותה .נראה לך שאני הולכת לעשות
שידור חוזר של זה ועוד איתך?
ארצי
תקשיבי אחותך ובנגל זה סיפור אחר ,את לא מבינה.
אלונה
מה היה דחוף לך להתערב בזה?
ארצי
אני לא התערבתי שם בכלל!
אלונה
אוקיי ,אז זה מאוד יפה מצדך שבמקרה שלי אתה כבר מודיעה לי מראש שאני לא מספיק טובה
בשבילך .באמת ,זה מאוד הגון ומנומס אבל סקסי? לא .לא סקסי( .הולכת)
ארצי
זהו?
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מטומטמת – זוהר ושירי
יוצרת :בת חן סבג.
רקע :שירי מנגבת בעזרת סמרטוט את הקצף ,זוהר נכנס ,היא לא מבחינה בו.
זוהר
יש גם על התקרה.
היא מסתובבת אליו ,הוא נמתח.

שירי
מזל שאמרת לי.
זוהר
מה? משהו נשרף?
שירי
החיים שלי.
זוהר
יש לך עוד סמרטוט?
שירי
אין לך באופנוע?

הוא מחייך נבוך ,היא בוחנת אותו.

שירי
מה אתה רוצה?
זוהר
כלום ,אני ...סתם לעזור לך.

היא מחייכת אליו ומוסרת לו את הסמרטוט .הוא מתחיל לנקות במרץ ,מגניב אליה מבט מדי
פעם.
שירי
אכפת לך שאני אשב קצת?
זוהר
מה פתאום ,חופשי.
היא מתיישבת על השיש ,הוא ממשיך לנקות תוך שהוא בוחן אותה.
זוהר
מה ?...אסף נכנס בך?
שירי
בקטנה.
זוהר
אני עד סוף יוד הייתי בעירוני א' ,היו אצלנו מלא בלגניסטים .היה איזה אחד יהלי שפעם הדליק
סיגריה בשיעור מול הפרצוף של המורה ,איזה גזור הוא היה..
היא משעינה ראשה על הקיר בעייפות.
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זוהר
מה יש לך ,את בסדר?
שירי
פגז.
זוהר
את רוצה לאכול משהו? רוצה שאני אביא לך קפה?
שירי
יש לך מאיפה?
זוהר
האמת ש ..לא ממש ,לא.
שירי
אז בשביל מה אתה מדליק?
זוהר
אני יכול ..אולי החדר מורים עוד פתוח.
שירי
עזוב ,אני לא רוצה לסבך אותך.
זוהר
את רוצה אולי לחתוך הביתה ואני אסיים פה?
שירי
זה מה שאתה רוצה?
זוהר
לא ,כאילו ...כן ,אם זה מה שאת רוצה.
היא בוחנת אותו מחויכת ,הוא נדרך נבוך.
זוהר
מה?
שירי
כלום.
זוהר
אלה אם כן את רוצה לחכות ואז אני אקפיץ אותך הביתה.
שירי
עם האופנוע שלך?
זוהר
יצאתי מפגר ,אה?
שירי
בקטנה .אבל אתה חמוד.
שירי
מה?
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זוהר
חמוד אומרים לכלב.
שירי
אבל מה לעשות שאתה חמוד?
זוהר
טוב ,חלאס עם זה.
שירי
באמת תישאר לנקות פה במקומי?
זוהר
מה לעשות שאת שבורה?
היא צוחקת ,רגע ביניהם .הוא חוזר אל הסמרטוט נבוך.
זוהר
כאילו ..לא בשביל משהו אבל את נראית כאילו חזרת עכשיו ממסיבת טבע.
שירי
אתה הולך למסיבות טבע?
זוהר
בטח ,אני ..כאילו יצא לי להיות כמה פעמים אבל מסיבה כזה ,של לילה .לא פסטיבל.
שירי
מה? דלקות וכאלה?
זוהר
אהה ..כן ,גם.
שירי
רציני?
היא מביטה בו בעיניים פעורות ,הוא מסתובב אליה מבסוט.
זוהר
עשית פעם?
שירי
עשיתי מה?
זוהר
אקסטה.
שירי
לא ,זה ..זה לא מפחיד?
זוהר
איזה מפחיד? זה טריפ של העולמות .כאילו ..אני אכלתי פעמיים ועף לי התחת.
נשבע לך חפרתי ברחבה עשר שעות רצוף.
שירי
וואו.
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זוהר
כאילו ..זה לא משהו שאני עושה בקבוע ,אבל ..אני יכול להגיד לך אם ניסע לעוד מסיבה כזאת.
היא מביטה בו נרגשת וחוששת.
שירי
אבל אנחנו נדלקים יחד ,אתה לא זז ממני.
זוהר
ברור .ואל תדאגי ,נראה לי שזה יבוא לך טוב.
הוא מחייך אליה מבסוט ,רגע ביניהם.
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מלכות – דורי ויעקב
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :רואים תמונה של פלאפון ויד של דורי הופכת אותו ואז רואים תמונה בטלפון של בחורה
ג'ינג'ית שעומדת על רקע קיר חשוף ,מחייכת במבט סקסי למצלמה ,לבושה רק בתחתונים,
עוברים לתמונה נוספת של בחורה בלונדינית ואז הודעת וואטסאפ "זאת או זאת אבא?" ואז
התשובה "תביא את שתיהן"
נחשפת דורי (כבת , 55יפייפיה  ,מטופחת  ,שיער שחור  ,תווי פנים חזקים  ,עיניים שחורות
וחודרות) הופכת את הטלפון בחזרה אחרי שגמרה להביט בו .זועמת מחזיקה את הטלפון ומביטה
בתמונות .זועמת
פנים\ .בית מלכות .סלון יום
יעקב פותח את דלת הכניסה הם נכנסים אל הבית .סלון גדול בתוך הבית  .הסלון מאוד מפואר
נובו רישי אבל לא מגוחך .שיש לבן ,כסאות עור שחורים .על הקיר תמונות .בדיוק כשהם
נכנסים.יעקב ואדם נכנסים הבייתה....דורי יורדת במדרגות עם מזוודה
יעקב
קחי מאמי ,יש פה חמישים אלף ,תוכלי לקנות עוד שלוש שמלות לחתונה לא אחת
דורי
אדם בוא חיים שלי תן למאמא דורי נשיקה
יעקב
(קולט שדורי עם מזוודה) לאן את הולכת?
דורי
אמא שלך תבוא לקחת אותך בערב תמסור לה דרישת שלום .חודה האפס.
יעקב
מה חודה האפס,מה קרה דורי?
דורי
אני נוסעת
יעקב
מה קרה עיניים?
דורי
עיניים תגיד לג'ינג'ית הזונה שמחכה לך ביאכטה.
יעקב
על מה את מדברת
דורי מרימה את הטרולי ומכה את יעקב שמתגונן ,יעקב תופס את דורי ומנסה להשתלט עליה
דורי
(פרסית) שקרן ,חרא.
יעקוב
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דורי אהובה שלי ,די ,הנכד
הוא מחבק אותה מנסה להרגיע .דורי מכה בו בידיים היא עוברת לדבר בפרסית
דורי [בפרסית]
אני לא יכולה להגיד לאבא שלו לא להביא זונות אבל אתה תשאר בבית -
יעקב
השתגעת ,מסיבת רווקים זה מסורת
דורי
[חוזרת לעברית] מסורת מאיפה? מהר סיני? מהרב כדורי? למשה רבינו עשו מסיבת רווקים?
יעקב
איזה שדה סבתא שלך יא אללה ..יפה שלי ,אני נשבע לך בנכדים ,זה הכל בראש שלך ,עושים קצת
בשר דרינקים משחקים קלפים ,תוך שלוש שעות אני בבית ,לפני שיתחיל הבלגן
דורי חוככת בדעתה עם המזוודה ואז מורידה אותה מהיד
דורי
אדמיקו  -אתה רוצה לנסוע ביאכטה?
אדם
היאכטה של אבא?
דורי
כן .תלך עם סבא למסיבה של אבא והוא ישמור עלייך  ,תהיה איתו שלוש שעות ,ואחר כך תחזרו
כשהחגיגה תתחיל .מתאים? [ליעקב] תחזיר אותו לפני שאמא שלו תבוא
יעקב קולט שאכל אותה הוא שותק ואז אומר
יעקב
נעשה חיים אדמיקו.
דורי מתיישבת ליד אדם .יעקב מנסה לחבק אותה
דורי
עכשיו תעלה לי את המזודה
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מלכות – ספיר וקובי
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
ספיר יושבת לצד קובי ,בוהה בחלון .הם נוסעים בכביש כפרי ופסטורלי...הרדיו מנגן.
קובי
איך את?
ספיר
מה יש להגיד
קובי
באסה .יש משהו שצריך לסגור...
ספיר
מה לסגור?
קובי
דודה שלי התחילה כימו
ספיר
שתהיה בריאה
קובי
והקטנה מתחילה גן ,איילי לא שילם לי כבר חודש וחצי.
ספיר
אז לך דבר עם איילי.
קובי מגניב אליה מבט עצבני היא רוצה לרכך אותו
ספיר
די קובי..זה עכשיו גדול עליי...תן לי קצת זמן .נסתדר
ספיר מחייכת במתיקות .שתיקה ברכב .הם ממשיכים לנסוע עוד קצת .קרני השמש חודרות דרך
הגג הנפתח ופוגעות בכפות רגליה של ספיר .מבטו של קובי נמשך לשם ,הוא מגניב לה מבט על
הירך ,ואז מניח עליה כף יד כבדה.
ספיר
מה אתה עושה?....
קובי
מסתדר
ספיר אוחזת בידו ומעיפה אותה
ספיר
תעצור את האוטו ,
קובי
מה את משחקת לי אותה גל גדות ,אני לא יודע מאיפה באת?
ספיר
אם אני אזדיין בשביל כסף אני אבחר לבד את הקליינטים ..עצור את האוטו
קובי עוצר את הרכב
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ספיר
צא .עוף מפה
קובי יוצא מהרכב .היא עצבנית .לפתע הדלת שלידה נפתחת...היא מופתעת...והוא זורק אותה
בכוח מהאוטו.
קובי
את תביאי לי את הכסף או שאני מוכר את האוטו .ותגידי תודה שאני באמת לא שוחט אותך
מאוזן לאוזן כמו חזיר .יא בת זונה.
קובי נכנס לרכב ונוסע משם .ספיר נשארת לבד על אם הדרך .מתחילה לצעוד בסמוך לשדרת
הברושים רגע לאחר מכן הרכב מסתובב בחריקת בלמים ועוצר .ספיר מתחילה לצעוד לעברו ואז
קובי זורק את התיק שלה החוצה וממשיך בנסיעה .ספיר המומה .ואז מתחילה ללכת ואחרי כמה
צעדים מורידה את נעלי העקב והולכת יחפה.
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מלכות – ספיר וגיא
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
לילה .חניון בניין ספיר .ספיר נכנסת לתוך החניון .רואה את הרכב שלה ואת גיא לידו.
גיא
הפתעה
ספיר
מאוחר בלילה
גיא
לא שמחה? מחכה לך עוד הפתעה בבגאג'
הוא פותח את הבאגאג' ...בפנים שוכב קובי חבול מבוהל.
גיא
זה החרמן שהגופה של אייל עוד לא התקררה והוא ניסה לשים עלייך ידיים?
ספיר מסתכלת על קובי שמביט בה מבוהל.
גיא
את רוצה שאני אהרוג אותו?
קובי מביט בה .היא מוציאה את המאסקין טייפ מפיו
קובי
לא לא לא בקשה לא יש לי תינוקת את מכירה אותה..את מכירה את אורטל ...
ספיר
אני רק רוצה את האוטו
גיא
יש לך מזל אתה ...נפלת על מלאך
קובי יוצא מהבאג' בעמל רב .גיא מתחיל להכות את קובי באכזריות .קובי נופל לארץ.
גיא
מה אתה רוצה להגיד?
קובי
סליחה
גיא
ממנה..
קובי
ספיר אני לא התכוונתי .אני חייב כסף..
גיא
באת לבקש סליחה או תמיכה?
קובי
סליחה
גיא
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על הברכיים
ספיר
לא צריך
גיא
צריך .בטח צריך .תנשק לה את הנעל.
קובי יורד על הברכיים מנשק לה את הנעל .גיא מסתכל על הנשיקה בעניין רב.
גיא
סלחת?
ספיר
כן
גיא
יופי אתה יכול ללכת..
קובי מתרומם ומתחיל לזוז בקושי........
גיא
יותר מהר!!
קובי מתחיל לרוץ משם
ספיר
אל תשפיל ככה אנשים לידי זה לא נעים לי
גיא
את נסיכה ואנשים צריכים להתייחס אלייך כמו נסיכה .ומי שלא יתייחס אלייך כמו נסיכה שידע
שגיא פה
ספיר
גיא .אני לא אהיה הנסיכה שלך
גיא
את מתה על הטיזיניג הזה שנתיים את עושה לי את זה
ספיר
נילי יודעת שנסעת אלי באמצע הלילה?
גיא
כבר עשיתי מותק .ויש לך אוטו בחזרה ,מה נשאר לדבר..שמח לעזור לילה טוב
ספיר
אז תודה
הוא מושיט לה יד ללחיצה ,שהופך לחיבוק חביב ,ולפתע הוא מצמיד אותה אליו מנשק אותה
בכוח...ולוחש לה באוזן
גיא
חולה על הריח שלך ,על העור משי הזה
ספיר נאבקת בו עד שלבסוף נושכת אותו מצליחה להתחמק והולכת משם
גיא
איזה חתולה  ...ספירי המפתחות
היא ממשיכה ללכת.
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ספיר
קח את הרכב ,תן אותו לקובי
ספיר הולכת חזרה לכיוון הבית ,מתחילה לדמוע.
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מלכות – ספיר וגיא 2
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
גיא בתחתונים מסתובב בדירה עם הטלפון
גיא
תעשו משלוח של חמישים ורדים ...מה את אומרת הכל אדום או לערבב צבעים? ...שלח ככה ,הכל
לבן ותכתבי בפתק "הורדים האלה היו כולם אדומים עד שראו יופייך והחווירו .אהובתי" מה את
אומרת? היה עובד עלייך?
הדלת נפתחת וספיר עומדת בפתח.
גיא
פי רבנן.
מנתק .גיא ניגש אליה .בוחן אותה.
גיא
אפשר?
ספיר לא מגיבה.
גיא מרים את הרטיה ומעושה פרצוף מזועזע .מחזיר את הרטיה למקום .
גיא
איאיאי ..חולת נפש .מה היא עשתה.
ספיר
לא אהבת?
גיא
את לא יודעת כמה כואב לי לראות את זה.
ספיר
מספיק כואב כדי לתת לי את הבית שלי בחזרה?
גיא בוחן אותה
גיא
בטח .את צריכה עכשיו את המקום שלך בשקט .להרפא  .בשביל זה אני רוצה שתדברי עם נילי
ספיר
שיחה עם נילי תרפא אותי ?
גיא
מת עליך .על ההומור שלך  .הכל .יש בעיה .נילי במצב לא טוב ...היא הלכה לאיזה רב שאמר לה
שהיא חייבת לבקש סליחה ,אחרת היא הולכת לגהנום אנא ערף ,גרוזינים זה פרימיטיבים .היא
ביקשה שאני אביא אותך אמרתי מאמי עזבי את ספיר ,מספיק לה ממך ,כי את רוצה למרק את
המצפון היא צריכה לבוא אלייך אחרי ששרפת לה את הפנים? מה את שרוטה במוח? ואז היא
התהפכה עליי כאילו אני אשם בהכל ולא מכניסה אותי עד שאני לא אביא לה אותך ..
ספיר
טוב
גיא
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מה טוב?
ספיר
אני אפגוש אותה
גיא מסתכל עליה .מעביר לה יד על הפנים בעדינות
גיא
באמת? את תעשי את זה בשבילי?
ספיר
לא .בשבילי .אני רוצה את הדירה.
גיא
את סקסית עם הרטייה הזאת  .כמו של פיראטים.
גיא צוחק
גיא
לא יעזור לה את עדיין יותר יפה ממנה.
גיא מתקרב לספיר
ספיר
אני עוד בטיפולים גיא .אסור לי שום מגע
גיא
אני יחכה בסבלנות יפה שלי ,זה מגרה אותי עוד יותר.
ספיר מחייכת אליו.
ספיר
שימחת אותי
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מלכות – נעמה ושרעבי
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :פנים  .משרד בתחנת משטרה .יום.
חדר מואר פלורוסנט דהוי בתחנת משטרה .סמל שרעבי יושב מול נעמה ואדם .היא נראית
מותשת ,עיניה טרוטות וחולצתה הכפתורים שלה מקומטת .בדיוק שרעבי עושה לאדם קסם פשוט
של העברת מטבע מיד ליד.
שרעבי
ביד הזאת? או ביד הזאת? כאן או כאן? [חושף את המטבע] הופה!
אדם אדיש
שרעבי
אתה לא אוהב קסמים? ילדים מתים על זה
נעמה
אני רוצה שתשקול שוב .מה שקרה עם האישה והילדים במלון זה לא צירוף מיקרים
שרעבי
זה בבדיקה .אגב האישה טופלה בכדורים פסיכיאטרים ,נוגדי דיכאון
נעמה
כמו חצי מדינה....
שרעבי
אני לא אומר שאת מדמיינת אבל אם הוא לא ראה כלום אז תוכנית להגנת עדים מיועדת לעדים.
המשטרה זה לא חברת אבטחה .לצערי.
נעמה
בחלום הוא ראה שהיו לו משקפיים
שרעבי
בחלום .אדם .תנסה להיזכר .מה עשית לפני שהיו היריות?
אדם מהנהן בראש בחוזקה לשלילה
שרעבי
אז אין לי מה לעשות...
נעמה מתקשה לנשום.
שרעבי
את בסדר?
נעמה
לא .אני דפוקה .מי שמשאירה את הילד שלה בידיים של משפחת מלכה ,כנראה מטורפת .הייתי
צעירה ,כל הפוזה הזאת שלהם ,זה עשה עלי רושם .מגיע לי .אני לא אומרת .אבל אדם לא אשם.
אדם
במה אני אשם?
נעמה
אתה לא מתוק שלי .אתה מלאך ואתה לא אשם בכלום.
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שתיקה .נעמה לא מסוגלת להמשיך .היא מנסה לעצור את הדמעות אבל לא מצליחה ..היא אוספת
את עצמה ואת אדם כשהם ליד הדלת .כשרחמיו של שרעבי נכמרים הוא אומר
שרעבי
 ....תחביאי אותו
היא נעצרת .הוא מתקרב אליה ומדבר איתה בשקט
שרעבי
אסור לי להגיד את זה אבל תחביאי .מישהו שאת סומכת עליו אבל לא משפחה .מחוץ לעיר .ואל
תגידי לאף אחד איפה הוא נמצא .לאף אחד
נעמה
עד מתי?
שרעבי
יעבור זמן ,הם יראו שאין עניין ,יהיה אירוע חדש ,מישהו ירצח מישהו .בסוף ישכחו מזה .זה
תמיד ככה .ואם משהו מסתבך תתקשרי אלי לנייד
הוא נותן לה כרטיס ביקור
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מלכות – ליזי ואמויאל
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :משרד פרויקט מגדלי דורי .ליזי נכנסת אל המשרד בו יושב אמויאל הקבלן שקוע בשיחת
טלפון .אמויל (בן  ,55מרשים ושמור ,חולצת ראלף לורן מכופתרת בה שני עטים ,משקפיים
מעודכנים בקצה אפו).
אמויל
(בטלפון) רגע ,תני לי לראות( ...מסתכל במחשב) ,בעשרים אני יוצא לסקי שלושה ימים עד
הרביעי[ ...מסמן לליזי לחכות] אז את יכולה לקבוע לשבוע של העשירי .יופי ,דברי איתי[ .מנתק]
היי....
ליזי
הייתי בטוחה שהשטח עדיין ריק פתאום אני רואה מלא ציוד והתחלתם לעבוד,
אמויל
מי?....
ליזי
ליזי מלכה...הבת של יעקב  .ניסיתי לקבוע פגישה אבל לא חזרת אלי
אמויל
בטח..הבת של יעקב..אני משתתף בצערכם.
ליזי
תודה .מעכשיו תדבר איתי לגבי איך שנתקדם
אמויל
להתקדם לאן?
ליזי
הדירות שלנו
אמויל
למה שתקבלי דירות?
ליזי
למה אבא שלי שותף איתך
אמויל
זה מה שהוא אמר לך?
ליזי
אני הייתי איתו כשלחצתם יד
אמויל
איפה החוזה?
ליזי
איזה חוזה .קראתם לזה מגדלי דורי על שם אמא שלי
אמויל
זה על שם אלוף יעקב דורי ...מחנה דורי מכירה?
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ליזי
אבא שלי הלווה לך כסף ,השיג לך את האישורי בנייה מהעיריה וארגן שישנו את היעוד של
הקרקע..בזכות זה אתה בונה
אמויל
אני הסתדרתי מצוין עם העיריה עד שאבא שלך התחיל להתערב ,הוא פתר בעירייה בעיה שהוא
בעצמו יצר אותה
ליזי
אבא שלי מגיע  30אחוז מהפרוייקט הזה.
אמויל
את יודעת כמה מטר פה שווה?
ליזי
בוא תספר לי
אמויל
טוב הבנתי בסדר.
אמויל שולף פנקס צ'קים רושם לה המחאה .נותן לה .היא מסתכלת על הצ'ק
אמויל
לזכר אבא .שנגמור בהרגשה טובה
ליזי קורעת את הצ'ק
אמויל
את עושה טעות
ליזי
לפעמים קורה שנישרפים בולדוזרים ,שופלים
אמויל
(צוחק) את מאיימת עלי?
ליזי
אני? ברק מהשמיים ישרוף .חורף קשה אומרים שהולך להגיע
אמויל
בובה'לה אני איש עסוק .אולי תלכי למספרה תעשי פן .לפני שאני אקרא לסרגיי שיבעט אותך
בתחת....
ליזי
אבא שלי...
אמויאל
אבא שלך הרס לי את החיים( ,מלא שנאה) כזה חרא הוא היה[ ,מצביע על הדגם] אני יזמתי אני
בניתי אני הבאתי ארכיטקטים אני הבאתי אנשי מקצוע,אבא שלך עשה משהו? הוא עלוקה ,הוא
זבל .המיץ של הזבל 30 ,אחוז הוא רצה ,חזיר! את יודעת מה זה חזיר? זה אבא שלך .ביום שהוא
מת אני חגגתי! שתיתי עד הבוקר ,את יודעת מה עשית לי חשק ...היום אני אחגוג עוד הפעם ...ואם
יישרף לי משהו ,ולא משנה מה ,העוף בתנור של אשתי ,אני אבוא אליך! ואני לא מקנא בך מה
שאני אעשה לך!
ליזי שומרת על קור רוחה ועונה לו בשקט
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ליזי
אני לא עושה פן
ליזי קמה ,מתקדמת אל עבר דלת היציאה ויוצאת.
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מלכות – דורי ואלברט
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
דורי
מה זה אלברט?
אלברט ניגש בזהירות .פותח את הקופסה ,יש שם גור כלבים
אלברט
זה כלב
דורי קמה ניגשת לראות...
דורי
יש שם פתק
אלברט רואה את הפתק מודבק לקופסה ..פותח את המעטפה ומקריא:
אלברט
"דורי היקרה ,היה מאוד מרגש לראותך אתמול .אני מקווה שזה יפצה ולו במעט .שלך תמיד.
הלל"
אלברט בהלם
אלברט
איזה הלל? קדוש? איפה נפגשתם?
דורי
רציתי להפטר ממנו .מכל המשפחה .אבל היה שם ילד קטן לא יכולתי
אלברט
ולמה הוא כתב "היה מרגש לפגוש אותך" היה כותב 'היה בסדר' 'היה טוב' למה לכתוב 'מרגש' ?
דורי
אלברט מה אתה רוצה ממני? לא מספיק רע לי?
אלברט
סליחה .אני רק רוצה שיהיה לך טוב דורי.
דורי
רק נקמה תעשה לי טוב.
דורי מתחילה לבכות .אלברט נבהל.
אלברט
הוא חמוד הכלב .את לא רוצה ללטף אותו?
דורי
הכלב הזה קדוש ,מצחיק אותו לשלוח לי כלבים .מה אכפת לו ,הוא יודע שאף אחד לא יעשה לו
כלום .הילדים שלו אתרוגים
אלברט
דורי את נשמה עדינה ,אל תכנסי למחשבות נקמה .זה טומאה .זה רעל .אלה חשבונות שמיים,
אלוהים יבוא איתו חשבון.
דורי
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מה אלוהים אמר' -עין תחת עין' .איך הולך הפסוק?
אלברט
ונתת נפש תחת נָּפש .עין תחת עין שן תחת שן,
דורי
חזל אמר .אבל מי יבצע? אין גברים יותר....
אלברט
אני איתך
דורי
והם בכלל עמלקים קדוש .איך פעם הייתי דלוקה עליו?
אלברט
על מי?
דורי
אמא שלו היתה שרמוטה בטנג'יר והזדיינה עם מוסלמים ואבא שלו היה לו פוליו ,לא תפקד ,אז
בא איזה מוסטפא ,יעקב סיפר לי .הם בכלל ערבים..
אלברט נכמר ליבו יוצא אליה ואז הגור משתין עליו
אלברט
איאי אי...יא מנחוס ..מה עשית לי ...כזה קטן וממטרה הוא יכול לעבוד מכבי אש.
דורי צוחקת
דורי
סופר טנקר
שניהם צוחקים
אלברט
הנה החיוך ,כזה אני רוצה כל הזמן .ועוד יהיה .עליי
דורי
לא יהיו חיוכים עד שקדוש יקבל מה מגיע לו
אלברט מרצין ומהורהר.
אלברט
דורי אני מבטיח לך .את עוד תחייכי .מילה של אלברט.
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מלכות – ליזי וחמודי
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :חוץ .מטבח מאולתר של חמודי .יום
חמודי וליזי במטבח הבנוי בתוך קבינה חצויה של אוטובוס .הוא מטפל לה בפצעים .מחטא ומורח
פולידין איפה שצריך.
ליזי
אמויאל לחץ יד עם אבא שלי ,אני הייתי שם .עכשיו הוא אומר שהוא פתח בקבוק שמפנייה
כשאבא שלי מת ,שכל העיר חוגגת.
חמודי
יש לך ביצים אבל את לא צריכה לסכן את עצמך ככה
ליזי
ביציות.
חמודי
תורידי את החולצה....
הוא עוזר לה לפשוט את הטרניג שבשל פצעיה כואב לה.היא מסתכלת על משחה שליד .
חמודי
עכשיו הגופייה
ליזי
עדיף שלא...אני...
חמודי
אין פה משהו שלא ראיתי קודם ואת לא רוצה צלקות!
ליזי מתחילה להוריד את החולצה .חמודי מתהפנט ומסתכל .ליזי פתאום רואה ונבוכה.
חמודי
תסתובבי עם הגב אלי ,נתחיל בגב
חמודי מורח בעדינות על גבה של ליזי את המשחה אך היא נאנקת מכאבים)
חמודי
אבא שלך לא היה רוצה שתתלכלכי ככה
ליזי
אבא שלי לא היה רוצה שאני אוותר למאניאק הזה ,זה הכסף של המשפחה שלי.
חמודי
הוא יודע שאת לבד
ליזי
אז תעזור לי
חמודי מסתכל עליה סקרן
ליזי
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הקבלן הזה הוא אזרח ,רק צריך להפחיד אותו...אם הוא ידע שיש לי את הגב של חמולת
ג'ובראן...
חמודי
אני לא בקשר עם אבא שלי .את יודעת את זה,
ליזי
אני יודעת ,אבל אמויאל לא יודע.
חמודי שותק.
ליזי
אתה היחיד שאני סומכת עליו .אני לבד.
חמודי
אני מצטער ליזי .אני לא יכול להשתמש בשם של אבא שלי.
ליזי
מה בדיוק עשית? אף פעם לא סיפרת לי
חמודי
זה לא חשוב .אבל אני לא יכול להשתמש בשם שלו
ליזי
אוקיי .אני מבינה .אני מצטערת שאני ככה נפלתי עליך ...זה לא מתאים...
היא מתחילה להתלבש .חמודי מוציא מעטפה נותן לה
חמודי
קחי ,זה על הבקבוקים...
ליזי
טוב אמא שלי מחכה לי .תודה על טיפול
ליזי מתחילה ללכת .חמודי מסתכל .נושף אויר ,לא יודע מה לעשות .לא יכול לראות אותה הולכת
ככה .קורא לה
חמודי
ליזי .חכי רגע
היא חוזרת
חמודי
פעם אחת .אני לא יכול לעשות את זה יותר מפעם אחת
היא מרוב שמחה מחבקת אותו .ומייד עוזבת .הוא מחייך אליה ,שמח לראות אותה שמחה.
ליזי
פעם אחת .נפחיד אותו ,וישר נחתים על מסמכים ,נעשה את זה חכם .זה מאחורינו.
חמודי(מוטרד)
פעם אחת.
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מלכות – ליזי וחמודי 2
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס

פנים יום חושה .הם מכינים קפה.
חמודי:
אני מבטיח לך שכשיהיה לי משהו חדש אני אגיד לך .ניסיתי לדבר עם אבא שלי אבל הוא לא....
ליזי
לא בגלל זה באתי .עזוב את זה .אני ואמא שלי נפתור את זה .מצאתי את הפנקס של אבא שלי ,כל
החובות שחייבים לו רשומים פה ,הריטיינרים ,אחוזים ,רשימות ,יש פה דברים שגיא לא יודע
עליהם בכלל .עכשיו זה אצלי
חמודי
וואלה
ליזי
רק צריך ללכת ולאסוף את הכסף
חמודי
לא.
ליזי
פיפטי פיפטי על הכל .חמישים חמישים
חמודי
אני יודע מה זה פיפטי פיפטי את לא מבינה בכלל עם מה את מתעסקת .ואני לא אתן לך סתם
להרוג את עצמך .על הנייר יש כסף .את לא יכולה להוציא אותו לבד
ליזי
אז תעזור לי
חמודי
צריך לפחות חמש-עשרה עשרים חיילים בשביל להתחיל לזוז ,רואה חשבון .צריך עורך דין ,רולות,
קופים ,שוטרים ,רכבים ,מסעדות...
ליזי
מה זה מסעדות?
חמודי
חיילים צריכים לאכול.
ליזי
אמא שלי תבשל .ונביא חיילים
חמודי
לא יבואו .זה לא עניין של כסף ,זה עניין של שם
ליזי
מלכא לא שם?
חמודי
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(צריך להיות לו לא נעים שהוא אומר את זה ,הוא צריך להתפתל) ליזי ,הבעייה זה השם הפרטי,
אף אחד לא יסכים לעבוד בשביל בחורה
ליזי
בעצם גם לך לא מתאים לעבוד איתי
חמודי
ליזי את צריכה להבין
ליזי
אתה יודע מה אני לא צריכה אותך ,אני אעשה את זה לבד
חמודי
דפקתי אותך מספיק ,אני לא רוצה שגם יהרגו אותך על המצפון שלי.
ליזי
אני יכלה לקחת אחריות על עצמי ,אני לא ילדה
פאוזה
חמודי
נכון .את צריכה להתחתן ליזי אמא שלך צודקת
ליזי
מה אתה דודה שלי? למה אתה לא מתחתן?
חמודי
עוד לא מצאתי עם מי
ליזי
מה רע בזאת שהיתה פה? נראה לי היא דלוקה עליך
לפתע הטלפון שלה מצלצל.
ליזי
דודה שלי,
היא עונה ושמה על רמקול...
ליזי
הלו?
ציפי
ליזי הם הולכים לרצוח אותי .תבואי מהר.
ציפי ניתקה .ליזי המומה מסתכלת על חמודי.
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משחק מול מצלמה
מלכות – ליזי וחמודי 3
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
חושה חמודי.
ליזי מסתכלת בטלפון ואז על חמודי מאושרת.
ליזי
הם עשו את זה.
חמודי
אפשר לחגוג .תעשני איתי?
ליזי מתלבטת.
ליזי
האמת אף פעם לא....
חמודי
זה כיף  .עכשיו כבר למה להתרכז
ליזי לוקחת שכטה .ועוד אחת היא מסוחררת קצת ומשתעלת. ...
חמודי
איך?
ליזי
נחמד
חמודי
מה תעשי עם הסחורה?
ליזי
אני לא מטומטמת ,אני לא אגע בסמים האלה ,אני אחביא אותם ,ונראה מה גיא יעשה כשהוא
יצטרך להסביר לרוסים שאין לו את הכסף להחזיר להם
חמודי
לא הייתי רוצה להיות אויב שלך
ליזי
אז אל תהייה
הם קרובים אחד לשניה  .היא מסתכלת עליו נראה שהיא רוצה להגיד לו משהו
חמודי
מה?
ליזי
[מהססת]...לא רק סמים לא נגעתי .גם אף פעם לא הייתי עם ...בחור...
חמודי
ובחורה ?
ליזי
עם אף אחד.
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חמודי
את בתולה?...יא וולי
ליזי
אני יודעת פאדיחה .אבל שאלת .אז הנה .אנשים לא רוצים להתקרב לבת של יעקב מלכא.
חמודי
יעקב מת
ליזי
כן אבל עכשיו מי ירצה מישהי מפגרת בתולה בת .32
חמודי
את בת ?32
ליזי
היום .לא יודעת איך הזמן ככה עבר .האמת זה לא רק בגלל אבא שלי ,אני תמיד הידידה הטובה.
כולם היו מספרים על מי הם דלוקים והייתי מייעצת .אבל לא התאהבו בי .אולי אין לי את זה
פשוט .לא כולם צריכים להתאהב .לא משנה שטויות חפרתי לך
ליזי מבוישת .חמודי מתקרב אליה ,שם ידיו על כתפיה ,אולי מלטף שיערה.
חמודי
ליזי..
ליזי
מה?
חמודי תופש אותה ומנשק אותה נשיקה צרפתית מתמשכת ואז עוזב.
חמודי
תלכי ליזי ,אני לא יכול ככה ,כשאת לידי כל היום..
ליזי המומה .ואז היא מתקרבת אליו.
ליזי
לא רוצה ללכת...יש לי יומולדת היום
חמודי
מזל טוב
הוא מלטף את ראשה מפזר את שערה...ואז מנשק אותה...בהתחלה מאוד בעדינות הנשיקה
הופכת סוערת ,וזה ממשיך להתעלסות.
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מלכות – ספיר ואלכס
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :דירת ספיר /סלון\אמבטיה\מטבח .יום
ספיר נכנסת לדירה במצב רוח טוב ,ולפתע שומעת מוזיקה מכיוון חדר האמבטיה ,נדרכת .היא
מתגנבת בזהירות..רואה מים על הרצפה ...פותחת את הדלת ומגלה שם את אחיה אלכס (בן 17
חטוב ,מקועקע ,עיניו ירוקות בוהקות וראשו מגולח) רובץ בתוך האמבטיה\ג'אקוזי שמלאה עד
גדותיו ומכוסה בקצף ,מעשן ג'וינט .מהטלפון שלו בוקעת המוזיקה
אלכס
הבהלת אותי
ספיר
קרה משהו?
אלכס
אסור לבקר את אחותי?
ספיר
ברחת מהפנימיה?
אלכס
לא
ספיר
השופטת אמרה שאם תסתבך עוד פעם אחת ,זה למוסד נעול
אלכס
הסברתי להם מה עובר עלייך ,מה קרה לאייל שאת לבד עכשיו...
ספיר
שקרן
אלכס
נשבע לך ,תתקשרי אליהם .כל דבר 'שקרן'?
ספיר בוחנת אותו ,ולבסוף מתיישבת לידו .הוא מנשק לה את היד
אלכס
איך את מרגישה?
ספיר
שחזרתי להתחלה
אלכס
הוא היה קבבון ,תמצאי מישהו פי אלף ממנו
ספיר
תגיד תודה ששילם לך על העורך דין ,אם לא הוא היית בכלא
אלכס
את חושבת בקטן....את לא מבינה מי את בכלל ,את יפה ברמה של הוליווד...את יכולה להשיג את
מי שאת רוצה בעולם .עכשיו אני אהיה איתך ותראי לאן נגיע...
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ספיר
אז ברחת מהפנימייה
אלכס
הם לא נתנו לי חופש ,לא נתנו לי לצאת לשבעה ,לא ללוויה ,אני עזבתי שם .כולם שם ערסים .אני
בא לגור איתך .הדירה פה לעוד חודשיים ,חודשיים האלה אנחנו מתארגנים ,אני עושה לך בוק ,עם
הסיפור שלך את יכולה להתקבל לאיזה ריאליטי שאת רוצה ...תהיי כוכבת
ספיר
אתה זוכר את ניקול שעבדה איתי? היא פתחה מכון קוסמטיקה בקליפורניה ...היא הציעה לי
להיכנס שותפה .אני צריכה לאסוף קצת כסף ואני עפה מפה
אלכס
ומה איתי?
ספיר
אני יביא אותך ,אני שכחתי אותך פעם בחיים?
אלכס
הוליווד זה בקליפורניה ...אני אמרתי לך שאת תגיעי להוליווד...אני רק מדבר דברים קורים
ספיר מחייכת אליו ...הוא מחבק אותה ומרטיב אותה
אלכס
אף פעם לא הייתי באמריקה
ספיר
(מורידהה את החולצה הרטובה ונשארת בחזייה) אף פעם לא היית בשום מקום .ראיתי את אבא.
אלכס
איפה?
ספיר
באיזה צומת מבקש כסף.
אלכס
מסכן
ספיר
שיהיה מסכן ושיהיה רחוק.
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מלכות – דורי ונאצר
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
פנים סלון נאצר .יום
נאצר ודורי יושבים בסלון .אשתו סווטה מגישה להם תה
דורי
תודה תודה...
סווטה מתרחקת
דורי
אין כמו הרוסיות .מנקות הכי טובות .וגם זונות הכי טובות
נאצר
זאת אשתי...
דורי
אה......יפייפיה .מקסימה ...אנשים יש להם סטיגמות...גם הבית מאוד יפה...בטוב טעם
נאצר
מה רצית גיברת מלכה?
דורי
את מה ששייך לי.
נאצר
זה בעיה...
דורי
כשאתה זרקת את הבן שלך יעקב היחיד שנתן לו ח'יר
נאצר
אמרתי לו לא להתקרב לבן שלי ויעקב לא כיבד אותי
דורי
כי הוא ידע שאתה אוהב את הילדים שלך גם אם אתה כועס .ונכון שהילדים עשו טעות ,אבל הם
ילדים...סליחה רגע
הטלפון שלה מצלצל .היא מסתכלת על המספר( ,אותו מספר שצלצל לנעמה) לא מזהה .מעבירה
לרטט .שמה בתיק
דורי
אני לא אומרת לא מגיע לך כלום .זה השם לך ,מה יש לבן אדם אם לא השם שלו .אבל לא צריך
להיות חזיר .אז אני מציעה לך עשרה אחוז
נאצר
אי אפשר כי...
דורי
חמש עשרה אחוז.
נאצר
מצטער...
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דורי
באתי לבד כי אני מכבדת אותך ,אבל הרבה אנשים היו שמחים לבוא איתי ,אנשים שחושבים
שנאצר ג'וברן מתרחב לאזורים לא שלו .אבל אני מעדיפה בטוב...יש פתגם בערבית 'מה שנשפך אי
אפשר להחזיר אחורה'..
נאצר
פתגם יפה
דורי
אז מה אתה אומר?
נאצר
יש פתגם ביידיש 'על מה העכברים יריבו אם אין גבינה'
דורי
לא מבינה יידיש
נאצר
לא שמעת? סגן ראש העיר החדש עצר את כל הבנייה .שחיתות מירמה ,בלאגן .אין פרוייקט.
אמויל במעצר ..נחקר אצל 433
דורי
[מופתעת] אה
נאצר
אה
דורי מחייכת
נאצר
מה את מרוצה?
דורי
זה יעקב מלמעלה שומר שלא יגנבו אותי
נאצר
זה באמת בגלל יעקב ,הוא זה ששימן את הסגן הקודם...בגלל זה המשטרה חוקרים
דורי
אתה רואה .משמיים.
הטלפון שלה חוזר לרטוט .היא שוב מסתכלת על הטלפון לא מזהה...
דורי
נודניקים .עשרים אחוז ,ואני אפתור את הבעיות בעירייה
נאצר
פיפטי פיפטי אם את מסדרת את זה
דורי
אתה גונב אותי
נאצר
אין מה לגנוב
דורי
ראשי עירייה זה המומחיות שלי....שיבעים שלושים
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משחק מול מצלמה
נאצר
שישים ארבעים .הבן שלי כבר החליף את השם שלו 'חמודי מלכא'?
דורי
גם לא יחליף ..מי שאני אוהבת אצלכם שאתם יודעים לחנך את הילדים שלכם .יש לנו מה ללמוד
מכם .לא להגזים -לא צריך לרצוח על כל שטות ,אבל כבוד להורים יש אצלכם
הטלפון שלה שוב רוטט
דורי
..תסלח לי[ ...עונה] מי זה? [עונה] [נרעשת] אדם! ..מה קרה?...
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – דורי ונאצר
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
בית נאצר .דורי יושבת מול נאצר.
נאצר
מה שלום הבן שלי?
דורי
מאושר ,מסטול מהמשככים ,והבת שלי כל היום משרתת אותו .מי שירה כבר שהיד .ומי ששלח
אותו יטופל
נאצר
...זהארה בואי לפה...
אשתו ניגשת מהפתח בו עמדה
נאצר
נכון מה מרואן אמר ....אבל הוא מתאושש ..מתחזק מטפלים בו יפה ,אין לך מה לדאוג.
דורי מחזיקה לזהארה את היד וכמו שתי אמהות
דורי
אל תדאגי זהארה .מטפלים בו כמו סולטן .הוא היום כבר אכל מרק .הוא מת עליו .והוא כבר קם
על הרגליים .הכל יהיה בסדר
נאצר
שמעת לכי תביאי קפה .היא דואגת ,אימהות הן ככה..
דורי
אני גם קצת דואגת
נאצר
אמרת הכל בסדר ,דיברת בעירייה ,מפשירים את הבניה ,מתקדמים...
דורי
שלא יתקדמו יותר מדי
נאצר
לא הבנתי
דורי
הבת שלי והבן שלך
נאצר
מה?
דורי
יעקב לקח אותי פעם לספארי בקניה ,ושם ראינו איך הג'ירפות והזברות הן מסתובבות ביחד,
בשביל ההגנה ,מסתדרות סבבה אבל...לא תראה מקרה שהזברה והג'ירפה עושים משפחה בדברים
האלה הזברה עם הזברה והג'ירפה עם הג'ירפה...
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משחק מול מצלמה
נאצר
לצערי אין לך מה לדאוג דורי ,חמודי לא יעשה משפחה בחיים .מאז שרצחו את פוטנה הלב שלו
אבן ,סלע צור
דורי
אתה טועה נאצר .בשביל השקט הנפשי של כולנו ,וכדי שנוכל להמשיך להתקדם ,בוא נדאג
שהזברות ישארו עם הזברות והג'ירפות עם הג'ירפות וכדאי להזדרז למה הזברה תכף תוריד את
הפיג'מה
נאצר
הייתי רוצה לעזור אבל אני והוא לא כל כך מדברים ,הוא עקשן מאוד
דורי
אני דאגתי לפרוייקט כמו שהבטחתי לך .אם רוצים דו קיום אתה גם צריך לדאוג לחלק שלך ומהר
נאצר מקשיב מסתכל עליה..
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – אלכס ונינה
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :שוק לוינסקי .נינה מחכה במקום חשוך ,בין סמטאות השוק ,הריק ,מתוחה .אזור לא נעים.
ופתאום מאחת הסמטאות יוצא אלכס מגיע ,עם קפוצ'ון על הראש שמסתיר את פניו.
אלכס
יפה לך הזקט הזה...
נינה
הבהלת אותי
אלכס
מה את עושה פה? איפה אחותי?
נינה
ספיר ביקשה שאני אתן לך את זה .יש פה כסף דרכון וכרטיס לאתונה .היא רוצה שתצא מהארץ.
עוד היום
נינה מעבירה לו מעטפה
אלכס
אולי תבואי איתי? אף פעם לא טסתי
נינה
זה כיף.
אלכס
נו בואי איתי .מה אני יעשה שם לבד?
נינה
אני לא יכולה לברוח יש לי בגרויות ,אני נוסעת ללמוד בבית של אמא שלי
אלכס
מה את צריכה את הבגרויות האלה ..מה זה משנה בכלל?
נינה
יאללה אני זזתי
אלכס
הנסיעה שלנו לים היה היום הכי טוב שלי השנה שתדעי ...חוץ מזה שדקרתי את גיא בתחת .גם
זה היה טוב במקסימום.
נינה
והיא אמרה שתפסיק לדבר על זה
אלכס
רק לך .ואם מישהו יעשה לך משהו רע .גם אותו אני אדקור.
נינה
מעדיפה שלא
אלכס
טוב אז....
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הוא רוכן לתת לה נשיקה בלחי ,ואז עוצר ,מסתכל עליה ,מנסה לנשק אותה בפה ,היא ברגע
האחרון מפנה אליו את הלחי
אלכס
אני אהיה איתך בקשר
נינה
אתה צריך לזרוק את הטלפון
אלכס
אה נכון...
הוא מתחיל ללכת ופתאום עוצר
אלכס
ספיר בסדר נכון? לא קרה לה כלום?
נינה
הכל בסדר.
הוא מסתכל עליה בוחן
נינה
נשבעת
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – אלכס ונינה 2
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
בית נעמה בכפר  .פנים יום .אלכס בדיוק מכניס בגדים אחרונים לתיק שלו ,מוכן לתזוזה,
כשפתאום נינה נכנסת לחדר.
נינה
היי
אלכס
מצטער  ,לא רציתי להעיר אותך,
נינה
לא הערת
אלכס
אני עף .ראית את הג'ינס שלי?
נינה
(בהומור) זרקתי אותו ,הצחין .איפה זחלת איתו בביוב? סתם ,מכבסת אותו
אלכס
מתי זה יהיה מוכן אני רוצה ללכת
נינה
לאן?
אלכס
להמשיך לא בא לי להתקע לך פה.
נינה
כיף לי שאתה פה..אתה חבר שלי  .זה שאני לא רוצה משהו רומנטי לא אומר שאתה צריך ללכת...
אלכס
גם את חבר שלך שיגעת ככה?
נינה
תפסיק להשתגע .בוא אני אביא לך את הג'ינס
אלכס
אני עם תחתונים...
נינה
טוב מאוד נפתח מועדון חשפנות .אבא שלי מאוד התעניין בתחום
הם מגיעים לפתח שמוביל למקלט תת קרקעי-
הם נכנסים למחסן .היא מדליקה אור ניאון .זה חלל גדול ומואר .יש בו מכונת כביסה ומייבש.
שולחן פינג פונג ,כמה משקולות .היא ניגשת למכונה ומוציאה בגדיו
אלכס
אחלה זולה
נינה
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משחק מול מצלמה
זה היה מחסן של אבא שלי .תמיד היה מביא ומוציא מפה ארגזים ,כשהייתי צריכה שקט מאמא
שלי הייתי מתחבאת לה בין הארגזים ,הייתה מחפשת בכל העולם ,ולא קולטת שאני מטר מהבית.
אלכס
אני לא הייתי מתחבא לה .אמא שלך מילפית
נינה
עושה לך את זה?
אלכס
עכשיו שאני יודע שהבת לא רוצה..
נינה זורקת עליו את הבגדים מהמייבש ,הוא תופס
נינה
הבגדים שלך
הוא מתלבש ולובש גינס מעל התחתונים והיא מסתכלת עליו .הוא סקסי .
אלכס
עוד קצת רטוב
נינה
נצא לשמש נתייבש.
אלכס
את אוהבת לייבש אותי
נינה
תפסיק לבכות
היא יוצאת החוצה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – עוז והגר
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :גינה ציבורית  .עוז ואדם מתהלכים בגינה
עוז
אז מי הגיבור על שאתה הכי אוהב?...
הוא עושה תנועה עם פרק היד כמו ספיידרמן .אדם עושה לא ...הוא עושה תנועה של הטחת פטיש
כמו ת'ור .אדם מסתכל עליו תוהה
עוז
ת'ור נו
אדם עושה לא .עוז עושה תנועה כאילו זורק את המגן של קפטיין אמריקה ,אדם מסמן לא .ואז
הוא עצמו מעמיד פרצוף עצבני
עוז
מי זה וולברין? בטמן? יש לך קקי?
אדם עושה פרצוף עצבני ושרירים עם הידיים
עוז
טוב ,אני עוד יעלה על זה .אתה רוצה שאני אלמד אותך להלחם כמו סופר הירו?
עוז מדגים לו סוגי מכות
עוז
תראה זה אפרקאט ...ככה...תעשה
אדם נותן אגרוף לכף ידו הפרושה של עוז
עוז
מעולה אתה .עוד אחד
אדם נותן קצת מהוסס
עוז
זה הוק( ....מדגים) אפרקאט ...קרוס( ..מדגים)בעיטה ...הבנת את הטכניקה?...אבל תתחבר לרגש
שלך ..אתה מפחד? אתה כועס? תראה לי עם האגרוף ....ברוס לי אמר אני לא מרביץ לבן אדם אני
מרביץ למה שנמצא מאחורי הבן אדם ,תן!
אדם פתאום נותן לו מלא אגרופים בטרוף.
עוז נבהל קצת מהזעם שלו.
עוז
כל הכבוד אלוף ...רק תירגע אל תהרוג אותי..אוי שיט
עוז התבאס כי לעברם מתקרבת בחורה צעירה[ .הגר] דוחפת עגלת תינוק
עוז
[לבחורה]הגר...הגר הגר.....איזה הפתעה מה ענינים
הגר
היה טוב עד עכשיו
עוז
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משחק מול מצלמה
שלך?...מזל טוב ,איזה חמוד
הגר
חמודה
עוז
קירחים כולם דומים .מהר הספקת
הגר
מה חשבת שאני אחכה לך ב-וראנסי?
עוז
רציתי להסביר לך אבל נמחקו לי הזכרונות בטלפון
הגר
ברור שנמחקו .אני רואה שאתה בייבי סיטר.
עוז
לא בדיוק .אבטחת אישים  .אני מאבטח ילד שמאיימים על חייו
הגר
אה ...אז איפה הוא?
עוז פתאום קולט שאדם לא שם
עוז
אדם? ...כוסאחתק
הגר
ילד חכם ,תברח אדם...איזה אפס
עוז
השמנת!
הגר
אני אחרי לידה יא דפוק!
עוז מתרחק מתחיל לחפש את אדם...רץ ברחבי הגינה
עוז
אדם ! אדם!
עוז מחפש את אדם בגינה לחוץ.
פתאום מתוך השיחים מזנק עליו אדם ,כמו נינג'ה
עוז
יאבלה!! הנה אתה!!! אתה נינג'ה!!!!
אדם בועט בו
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – עוז ונעמה
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :פארק משחקים .נעמה יושבת על הספסל מעשנת סיגריה ...ומסתכלת על עוז ואדם
שמשחקים ברובי צבע ...הם משתוללים ..היא מדליקה עוד סיגריה .ניכר שהיא מתוחה מהיום
שעברה .באיזה שלב עוז מתיישב לידה .פניו והחולצה שלו מרוחים בצבע....
עוז
כיסח אותי הבן שלך
נעמה
איפה הוא?
עוז
מתגנב בשיחים איפשהו ,הוא כמו חיזבאלון זה.
נעמה
אני לא יודעת אם זה טוב לו לשחק עם אקדחים
עוז
הוא מת על זה
נעמה
אני מתכוונת מבחינה נפשית..
עוז
גם מבחינה נפשית הוא מת על זה..לא ידעתי שאת מעשנת
נעמה
היום חזרתי  .מגיל  15עישנתי שתי קופסאות ,עד שילדתי את נינה.
עוז
מה קרה?
נעמה
קרה שבגדתי באמון של מטופל
עוז
למה?
נעמה
כי אני חרא של מטפלת
עוז
ואם לא היית עושה את זה אז מה היה קורה?
נעמה
לא הייתי יכולה להבריח את אדם לחול
עוז
אז עשית מה שצריך .כי את קודם כל אמא ,וזה מה שאמהות עושות .מצילות את הילדים שלהם.
כל השאר אחר כך .אל תהיי קשה עם עצמך אני לא יודע איך אנשים אחרים היו עומדים בכלל
בסיטואציה שאת נמצאת בה.
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נעמה
כן?
עוז
בטח .את מדהימה...
הוא לפתע תופס אותה מסובב אותה ומכופף אותה לקרקע היא תלויה על ידיו ,ובכך חוטף את
מטח הצבע שאדם עמד לירות עליה .אדם הגיח מהשיחים מאחוריהם.
עוז
אמרתי לך חיזבאלון
נעמה
תודה.
היא עדיין תלויה ככה בזרועותיו לעוד רגע אחד ואז הוא מחזיר אותה למקום
עוז
יש לך פה קצת
הוא מנגב לה את הצבע מהפנים ...ומורח על הפנים שלו .היא מחייכת ,ואז עם הצבע המרוח על
הפנים הוא מסתובב ושואג לעבר אדם...
עוז
גרררררר!!!!!! מה אתה יורה על אמא מה?!! אסור לללכלך אותה!!! גררר!!!!
אדם צוחק ואז יורה על עוז עוד צרור .עוז מעמיד פני נופל על הרצפה מפרכס .נעמה לוקחת עוד
שכטה מהסיגריה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – דורי ואמנון
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
רקע :לשכה אמנון .אמנון נכנס למשרד שלו ומופתע לגלות שם את דורי מחכה לו
אמנון
מה את עושה פה? מי נתן לך להכנס?
דורי
הכנסתי את עצמי...יש לי משהו להראות לך
אמנון
מה את לא מבינה לא הייתי מספיק ברור פעם קודמת?
דורי
זה משהו שאתה תרצה לראות
דורי לוחצת פליי על מכשיר הסלולרי שלה
דורי
איפה פה הפליי? .הנה..
סרטון ויראלי
דורי
לא לא  ,זה אחותי שלחה שלי ,אהבלולה זאת .הנה!
אמנון
אני מבקש שתצאי לפני שאני קורא לביטחון...
הסרטון של אמנון ואיתמר מתנגן...אמנון לפתע קולט מה הוא רואה במכשיר .מחוויר .מסתכל
עליה בבעתה .לפתע שולה נכנסת אל החדר .דורי עוצרת את הסרטון
שולה
איפה את? אמרתי לך לחכות בחוץ! אני מצטערת אמנון
אמנון
זה בסדר ,תשאירי אותנו לבד .ותסגרי את הדלת
שולה מופתעת.
דורי
איזה אלכוהול יש לכם פה?...לופי תמיד היה מחזיק ראקי מעולה מיוון...בא לך לשתות משהו
אמנון?
שולה
הוא לא שותה
אמנון
תביאי
שולה המומה .יוצאת וסוגרת אחריה את הדלת .דורי מחייכת לאמנון.
אמנון
אם אני אפול אני אפיל גם אותך
דורי
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אני לא פה בשביל להפיל אותך אמנון ,אני פה בשביל לקדם אותך .בן אדם עם הכישורים שלך אין
שום סיבה בעולם שיהיה רק סגן ראש עיר ,אתה קורצת מחומר של ראשי עירייה ,שלא לדבר על
הזירה הארצית .השמיים הם הגבול כשיש לבן אדם את החברים הנכונים .והיום אני החברה הכי
טובה שלך...
אמנון
מה את רוצה?..
דורי
יש לי כמה הצעות .הכנתי רשימה
היא מוציאה מהתיק דף מביאה לו לראות ..הוא מעיין..
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מלכות – נעמה ואיתמר
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
פנים.נעמה קליניקה
נעמה מול איתמר בטיפול
איתמר
את גאון .תמיד נראה לי שאת לא קולטת אותי אבל את גאון.
נעמה
אני?
איתמר
אמרתי לו הכל ,כל מה שאני חושב עליו...שהוא מנצל אותי ,שהוא רק רוצה להזדיין איתי ,שהוא
מתבייש בי
נעמה
יופי .אני שמחה ,דאגתי שאולי רק תבלו ולא תצליח להיפרד
איתמר
להיפרד? בחיים לא היינו ככה קרובים .הוא בכה .תמיד הוא האשים אותי ,שאני מטריף אותו
שלא קרה לו ככה ,שהוא סטרייט .ואתמול הוא אמר לי שאני צודק .הוא הודה שהוא הומו .ושהוא
אוהב אותי .את יודעת מה אני חושב?
נעמה
מה?
איתמר
שאני אהבת חייו .אנחנו כמו מקרון ואשתו רק שכאן זה עוד יותר מסובך .כי אנחנו גייז.
נעמה
אז לא נפרדת ממנו בסוף? קצת קוק וכבר אתה מפסיק לחשוב?
איתמר
איך את יודעת שהוא הביא לי קוק?
נעמה
(מתבלבלת) אה ...כי אתה לא חושב ,זה דיבור קוקאיני
איתמר
את כזאת חננה .אבל זה מוצא חן בעיני..
נעמה
מה?
איתמר
שאת כל כך דואגת לי ,כל כך רוצה לשמור עלי .אני חושב שאף אחד אף פעם לא שמר עלי ככה.
בלי לנצל אותי .בלי לרצות משהו.
הטלפון שלו מצפצף לקבל הודעה
איתמר
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חבל שלא דיברנו על מיליון דולר...
איתמר קורא את הסמס ומחוויר.
איתמר
[מקריא] זה נגמר .לא נפגש יותר .אל תתקשר אלי ואל תופיע.
אני לא יכול להסביר יותר .זה סופי.
נעמה מסתכלת עליו מנסה להעמיד פנים רגועות

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
מלכות – נעמה ואיתמר 2
יוצרים :גל זייד ,רותי זייד ,דני רוזנברג ,דרור נובלמן ,לימור נחמיאס
מסדרון קומה חדר אמנון במלון
נעמה רצה במסדרון מגיעה לחדר הרלוונטי ,הדלת פתוחה היא נכנסת .בתוך החדר שוטר במדים
ועובד מלון ....השוטר במצוקה .מנסה להתקדם לעבר איתמר
איתמר
עוד צעד אחד אני קופץ!!!
השוטר מהסס ...רואה את נעמה
שוטר
היי גיברת גיברת לאן
נעמה
אני הפסיכולוגית שלו תן לי לדבר איתו
היא מגיעה אל פתח המרפסת
נעמה
איתמר...
איתמר
אל תתקרבי
נעמה
אני רק רוצה לדבר איתך...
איתמר
כבר החלטתי זה לא יעזור נעמה
איתמר מתקדם כמעט נופל
נעמה
איתמר .בבקשה.
תן לי לדבר איתך אני מבטיחה שאם אחר כך תרצה לקפוץ ,אני לא אמנע ממך
איתמר לא עונה .נעמה מתקרבת אליו.
איתמר
עד כאן
היא יוצאת גם היא מהחלון ונעמדת על האדן .ניכר שהיא מפחדת.
איתמר
את תיפלי
נעמה
פרידה זה דבר מאוד כואב אני יודעת ..ויש רגעים שזה מרגיש כמו סוף העולם .אבל יהיו לך עוד
הרבה רגעים מאושרים .והזמן באמת מרפא ,גם אם כרגע זה כואב נורא
איתמר
החיים זה לא לכל אחד
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נעמה
אתה יודע כמה רגעים כאלו היו לי? שהרגשתי שאני מתה לגמור עם זה? אבל נשמתי עמוק
והרמתי את הראש בשביל האנשים שאוהבים אותי
איתמר
ההורים שלי לא אוהבים אותי .אין לי חברים .אני לא אחסר לאף אחד.
נעמה
אתה תחסר לי
איתמר
יחסרו לך אלף חמש מאות שקל בחודש .הבן האדם היחיד שהכיר אותי באמת ,לא אוהב אותי.
נעמה מהססת .איתמר בא לקפוץ
נעמה
הוא כן אוהב אותך
איתמר
אני אהבתי אותו הוא שנא אותי .והוא צודק
נעמה
בגללי הוא נפרד ממך
איתמר
לא הכל קשור אלייך נעמה
נעמה
אני ארגנתי שיצלמו אותכם ביחד .כדי לסחוט אותו
איתמר
מה?
נעמה
חשבתי שתיפרד ממנו בכל מיקרה אז לא חשבתי שיכאב לך אבל טעיתי
איתמר צוחק
איתמר
מה זה שיטת טיפול חדשה? פסיכולוגיה הפוכה?
נעמה
איתמר זה אומנם לא צריך לעניין אותך אבל המשפחה שלי הסתבכה עם אנשים מאד רעים...
ובשביל להציל את הבן שלי החלטנו לסחוט את אמנון .ואתה במיקרה נקלעת לזה ,זאת האמת
איתמר מסתכל עליה המום
איתמר
את מופרעת
נעמה
אני חיה עם אנשים מופרעים .ברור לי שתכעס זה לא מצב נורמלי .אבל לא חשבתי שתרצה
להתאבד וגם אני לא חושבת שהקשר הזה באמת טוב לך. .
איתמר מסתכל עליה במבט מזועזע
איתמר
בת זונה גם את? אני תמיד אני נופל על פסיכופטים
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נעמה
אתה מכיר את הביטוי מעז יצא מתוק?...אני יודעת שזאת קלישאה אבל אני באמת מאמינה
שניתוק הקשר החולני הזה יעשה לך טוב בלי קשר לאינטרסים שלי .אני מבינה אבל אולי יש פה
הזדמנות טיפולית,
איתמר
הלכתי לקפוץ בגללך
נעמה
תסתכל על הצד החיובי .עכשיו אתה יודע שהוא אוהב אותך ,ואתה ראוי לאהבה .לא יותר קל לך
לעזוב ככה?
איתמר
אני אגיד אותך למשטרה זה הסוף שלך[ .שוטר] שוטר! שוטר!
השוטר מתקרב
נעמה
לא כדאי לךזה יהיה הסוף של אמנון .אהובך
איתמר מזנק עליה מתחיל לחנוק אותה
איתמר
תמותי!! כלבה!!1
שניהם כמעט נופלים ...היא הודפת אותו ..הוא נהדף אחורה ...עיניו נפערות כשהוא נופל .אבל
ברגע האחרון היא מושכת אותו אליה .ומצילה אותו מנפילה .ואז השוטר והאיש המלון מנצלים
את ההזדמנות ומושכים אותם חזרה פנימה.
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מטומטמת – שירי ועמוס
יוצרת :בת חן סבג.
רקע :עמוס מאחורי ההגה ,שירי דרוכה ומפוחדת לידו.
עמוס
נפטרת מהטלפון כמו שביקשתי ממך?
שירי
כן .לאן נוסעים?
עמוס
ברי נעצר.
שירי
מתי?
עמוס
שלשום ,לא ידעת על זה כלום?
שירי
לא.
עמוס
איפה היית כל היום?
שירי
אמרתי לך ,הייתי במרפאה.
עמוס
ביקשתי ממך לצלצל אליי בשנייה שתצאי משם.
שירי
לא הייתי לבד ,המנהל שלח איתי את החברה שלו.
ואז גם הוא חפר לי שעה וחצי ,התכוונתי להתקשר אלייך ,אני נשבעת.
עמוס
ברי יצר אתך קשר מאז שלשום?
שירי
לא.
עמוס
אבל נתת לו את הטלפון שלך ,נכון?
שירי
כי הוא ביקש ולא ..לא יודעת ,לא היה לי נעים להגיד לא.
אבל הוא לא התקשר אליי.
עמוס
ואת הגרם קוקה שהוא נתן לך ,גם לקחת מנימוס?
שירי
עמוס ,אני גמרתי עם זה ..לא משנה מה ברי אמר לך..
עמוס
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ברי מת ,הוא חתך לעצמו את הורידים לפני שהם הספיקו לדבר אתו.
ברי הוא לא הבעיה שלי ,הוא לא יכול לקשר אותם אליי.
אבל את זה כבר משהו אחר.
שירי
אני בחיים לא אפתח את הפה שלי עלייך .ואתה יודע את זה.
עמוס
אני יודע( .עוצר את הרכב) בואי ,אני רוצה להראות לך משהו.
שירי
מה זה?
עמוס
צאי מהרכב ובואי איתי ,עכשיו.
היא מצייתת בפחד ,עמוס מוביל אותה לעבר הבניין ומורה לה לעלות במדרגות.
שירי
עמוס ,אני גמרתי עם השטויות האלה ,אני נשבעת לך.
לא משנה מה אתה חושב שאתה צריך לעשות,
אני מבקשת ממך ...אל תעשה את זה ,תן לי ללכת..
עמוס
לאן? את חושבת שאני מנהל קייטנה?
שירי
אני בהריון .אתה לא יכול להרוג אותי ,לא ככה,
לא עכשיו .אני הולכת להיות אימא..
עמוס
ששש ..אני יודע.
הוא פותח את הדלת המובילה אל הגג ומוביל אותה לשפה.
עמוס
זוהר סיפר לי הכל .הוא חושב שאתם תהיו הורים נפלאים .גם את חושבת ככה?
שירי
אבל ..זה לא מזוהר ,אני בכלל לא שכבתי אתו.
עמוס
אז הוא כנראה ממש אוהב אותך ,מיצי .אני לעומת זאת תוהה
אם תצליחי ליפול על הרגליים .מה את אומרת?
שירי (בוכה היסטרית)
אני מתחננת ..עשיתי הרבה שטויות ,נכון .אבל לא מגיע לי למות .ובטח לא לתינוק שלי.
ואולי זאת הכאפה שהייתי צריכה לחטוף כדי להבין שאני לא רוצה את החיים האלה יותר.
ואני עפה מפה ,אני נוסעת להורים שלי בטוקיו .ואני נשבעת לך ,אם תיתן לי ללכת אני בחיים לא
אפתח את הפה שלי ,כי אני מכבדת אותך .כי אתה היחיד שנתן לי הזדמנות.
ומה שהיה ביננו ,מה שעשינו יחד ,זה לנצח יישאר הסוד שלנו.
אני מתחננת ,עמוס ..אתה לא באמת רוצה להרוג אותי ואתה לא חייב..
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הוא עומד מאחוריה ובוחן אותה בשתיקה.
עמוס
מתי את נוסעת?
שירי
שבועיים גג ,אני רק מחכה לויזה ועפה מפה .אני מתחננת ..מגיע לי דף חדש,
אין לך מושג כמה חרא אני אכלתי בחיים האלה.
שתיקה ,הוא נצמד אליה מאחור ,נשימתה נעתקת מפחד .הוא מרים את חולצתה ומלטף את
בטנה.
עמוס
את הולכת להיות אימא ,מיצי? (שירי שותקת קפואה) אם תפתחי את הפה שלך ,אם תמשיכי
לשחק ברגשות של זוהר ולמכור לו שהוא הולך להיות אבא .אני באופן אישי אדאג לך להפלה.
(שתיקה) עכשיו תפתחי את העיניים ותסתכלי למטה.
היא מצייתת ,הוא נצמד ולוחש באוזנה.
עמוס
אני אתגעגע אלייך ,מיצי .תשאירי את זה ככה.
כי פעם הבאה שאני אראה את הפרצוף שלך,
הוא יהיה מרוח שם ,על המדרכה.
הוא נשאר שם עוד רגע ואז משחרר אחיזתו ומסתלק משם ,שירי מתרחקת באימה משפת הגג
ומקיאה את נשמתה.
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משפחה בהנפקה – מאיה ושאול
יוצרת :שני מלמד ניצן
פנים .סלון  -יום חדש .מאיה ,לבושה חולצת פייטים מוגזמת ,נכנסת לסלון וחולפת על פני
הסגוויי .לוקח לה כמה שניות לקלוט והיא חוזרת על עקבותיה כדי להביט על הסגוויי שעומד
בפינה מסונדל!
מאיה
אני לא מאמינה( ...הפריים נפתח לגלות את שאול יושב על הספה וקורא עיתון .מאיה מתקרבת
אליו) סנדלת אותו? איך אפשר לסנדל סגוויי?
שאול
הכל אפשרי כשיש לך קשרים בעירייה.
מאיה
תתקשר אליהם שיורידו את זה .יש לנו פגישה היום במרכז ואני צריכה לנסוע איתו!
שאול
יש מוניות בעולם.
מאיה
אני לא נוסעת במונית.
שאול
אובר.
מאיה
כולם לוקחים אובר.
שאול
תלווי מאחותך קורקינט אם היא תיתן לך אחרי שדרסת אותה ,לא אכפת לי ,אבל על זה את לא
נוסעת.
מאיה
אז אני אשלם לפורץ שיפרוץ את זה! יודע מה לא ,אני פשוט אקנה עוד סגוויי ...שניים! אחד
לימים הזוגיים ואחד לאי זוגיים!
שאול
את סתם עכשיו...
מאיה
אני לא סתם! אני ה CEOאתה לא מבין?!? אני הפנים של הסטרטאפ ואני המחליטה ואני לא
יכולה לבוא במונית כמו סתם ...ילדה ...אני צריכה לשדר משהו אחר ,אני צריכה להפתיע ,אני
צריכה סטייל ...אני צריכה שיקחו אותי ברצינות!
שאול
מי לא לוקח אותך ברצינות?
מאיה
אתה!
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שאול
אני? (ניגש אליה) אני רוצה לצטט לך משהו שמישהי מאוד חכמה אמרה לי לפני שסנדלתי לה את
הסגוויי .היא אמרה שהיא לא צריכה שום דבר .ואני רוצה להגיד לה שהיא צודקת ושהיא גם לא
צריכה להשתנות( .תופס את המבט שלה) היי ...את הגעת לאן שהגעת בגלל מי שאת ,ואת תהיי
מנהלת מצוינת.
מאיה
אז למה אתה כל הזמן נותן לי את התחושה שכלום לא קרה והכל כרגיל ?...כאילו אתה רוצה להגן
עלי כי אתה בטוח שאני אכשל.
שאול
ממש לא! להפך ...אני פשוט ...קשה לי עם כל השינויים ...זה הכל.
מאיה
לב החזיר את הספה.
שאול
לא השינויים האלה .זה שאת כבר כזאת גדולה ולא ...צריכה אותי.
מאיה
זה דבר טוב לא? אני לא אמורה להצטרך אותך כל החיים.
שאול
לא כל החיים ,אבל כן בגיל  .15זה שאת אישה צעירה לא אומר שאת לא צריכה דברים קבועים
בחיים .ואחד מהם זה שאבא שלך עדיין קבוע( .מאיה עושה פרצוף) מה את עושה פרצוף?
מאיה
אתה יכול לא לקרוא לי "אישה צעירה"? זה הכי ...לא מחמיא.
שאול
גם הנצנצים האלה לא הכי מחמיאים ,אם יורשה לי...
מאיה
זה פייטים .ואני אחליף את זה .אתה יודע מה הכי לא מחמיא לאף אחד בעולם?? (מצביעה על
הסגוויי) סנדלים! אז אתה יכול בקשה להוריד לו את הסנדל המכוער הזה? גם בחיים לא יקבלו
אותו חזרה בחנות ככה.
שאול
(מחייך אל מאיה) ואיך תגיעי לפגישה?
מאיה
אבא שלי יסיע אותי .הכי סטייל! גם בר רפאלי היתה הולכת עם אמא שלה לכל מקום.
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משפחה בהנפקה – מאיה ואדי
יוצרת :שני מלמד ניצן
פנים .פינת עבודה – יום .אדי ומאיה יושבים מול המחשב ומחכים .אדי לוחץ על כפתור הרפרש.
מאיה
די ללחוץ על הרפרש כל שניה .הם אמרו שזה יפורסם בדיוק בשמונה .ועוד לא שמונה( .מציצה
בפלאפון שלה) עכ-שיו שמונה .תלחץ.
אדי
(לוחץ) איזה דייקנים הגיקים האלה! בואי נראה ...העולים לגמר בתחרות הטק-ראנץ'-
מאיה
רד ישר לצעירים .שמה (מצביעה על המסך) השנה נוספה קטגוריה מיוחדת לסטרטאפיסטים
צעירים עד גיל  ,18חמישה צעירים יעלו לשלב הגמר ...בלה בלה ...רד לתמונות.
אדי
(מגולל עוד למטה עד שאת המסך ממלאת תמונה של מאיה) הופה!!! מי זאת?
מאיה
שמו אותי ראשונה? אני לא מאמינה!
אדי
זה סימן ממש טוב!
מאיה
חבל שהתמונה לא ....אבל העיקר שעלינו לגמר!! (כיף לאדי)
אדי
בואי נראה מי ארבעת המסכנים שיפסידו לנו ...עוד פעם הילד כאפות הזה עם האפליקציה
שתבדוק לך את השיעורים ...בורינג ...המועמד הפוליטיקלי קורקט .תמיד בוחרים איזה ערבי
אבל אף פעם לא נותנים לו לנצח ...לא יודע מי זאת ,לא מכיר אותה...
מאיה
זאת קרן מצליח( .אדי עוצר ומהמסך משתקפת דמותה של נערה בגיל של מאיה) היא שכבה
מתחתי בבית ספר .שמעתי שיש לה רעיון לסטארטאפ ,אבל לא חשבתי שהיא בשלב כזה
מתקדם ...מה הרעיון שלה?
אדי
זה נקרא טרנדינג ...שם טוב .אפליקציית חיזוי – מה יהיה הדבר החם הבא בתחום האופנה.
מאיה
מה?
אדי
זה לא טוב לנו.
מאיה
ברור שזה לא טוב .זה חיקוי של הרעיון שלי!
אדי
וזה שם אותנו ואותה באותה משבצת.
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מאיה
אני לא מאמינה ...הקראנו ביחד בטקס שואה לפני שנה ...ואני סיפרתי לה על הרעיון שלי
לאפליקציה ...היא פאקינג גנבה ממני!
אדי
השופטים לא יבחרו בשני סטרטאפים דומים.
מאיה
דומים? אני אומרת לך שהיא פאקינג גנבה ממני! משחקת לי אותה מבינה באופנה ...עד לפני שנה
היא עוד הלכה עם קרוקס! צריך להתקשר לשופטים ולהגיד להם שהיא גנבה ממני .ועוד ביום
השואה!
אדי
(ציני) כן ...זה יעבוד .כמו שהתאומים תבעו את פייסבוק.
מאיה
נו והם ניצחו והרוויחו מיליונים .ראיתי בסרט.
אדי
כשאומרים פייסבוק על מי כולם חושבים? על התאומים? (מאיה שותקת) לא .על מארק צוקרברג.
את רוצה שגם כשידברו על האפליקציה שלך יראו תמונה של קרן מצליח?
מאיה
אני אכין מסמך שמסביר למה הרעיון שלי הרבה יותר מקורי משלה.
אדי
היא גנבה לך רעיון ואת רוצה לכתוב מסמך? זה כמו לדבר אל רוטביילר שאוכל לך את הרגל .את
לא מבינה שזה או את או היא? אין מקום בעולם לשתי אפליקציות על אופנה שחוזות טרנדים!
מאיה
אז מה עושים? אסור לוותר לה.
אדי
יש רק דבר אחד שאפשר לעשות עכשיו – להרוג את קרן מצליח! (מצייר איקס על תמונתה של קרן
במחשב)
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מתים לרגע – ליבי ודרור
יוצרים :גל זייד ,רוני ידור.
רקע :דרור דופק על הדלת של ליבי .פותח לו קובי ,לא אחד שרוצים להתעסק איתו .ליבי רואה
את דרור .היא נבוכה אבל מתקשחת.
גבר
כן?
דרור
באתי לליבי.
גבר
לכמה זמן?
דרור
מה זאת אומרת?
גבר
בלי קונדום עוד  .600שעה 300חצי שעה שלוש מאות .תשלום מראש.
דרור קולט את הסיטואציה ,שהבחור הוא סרסור ,וליבי זונה והוא חושב שדרור לקוח .דרור
מופתע אבל מצליח להתעשת.
דרור
אה...אוקיי ..אה אז חצי שעה.
דרור מסתכל בארנק שלו.
דרור
יש לי רק מאתיים האמת.
גבר
אז יש לך רק עשרים דקות.
קובי לוקח את הכסף והולך.
ליבי
אז מה בא לך לעשות?
דרור
מצטער ..אני רק באתי לדבר איתך ..אני לא ידעתי ..ש..
ליבי
כולם באים לדבר
ליבי מסתכלת עליו בהתרסה.
דרור
דיברתי עם שולמית הברמן המורה למשחק של נעמה..
היא אמרה משהו על איזה סיפור גדול שנעמה רצתה לספר לה?
את יודעת על זה משהו?
ליבי לא מסיטה ממנו את העיניים
ליבי
לא.
דרור קולט בצד החדר ערימה גדולה מאוד של ספרים מונחים אחד על השני .מסתבר שליבי
קוראת.
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דרור
היא אמרה שאת מבריקה ..שהתקבלת לתוכנית מצטיינים באוניברסיטה.
ליבי
ו ?..זה הפתיע אותך ?..חשבת שאני מטומטמת?
דרור
למה לא הלכת?
ליבי
לא התאים..
הוא מסתכל סביב ,היא קמה אליו.
ליבי
בוא יש לך עוד רבע שעה ..חבל על הכסף..
דרור
אני לא מעוניין ,תודה ..אני באמת..
ליבי
למה? אתה לא נמשך אלי? אני די טובה במה שאני עושה ..גם בזה אני בתוכנית מצטיינים..
ליבי מורידה חולצה
ליבי
מצטיינת רקטום שמעת על זה?
דרור
מצטער ,לא הייתי צריך להופיע אצלך ככה.
ליבי
אז אל תעשה את זה יותר.
לפתע דרור מבחין בפצע מוגלתי שיש לה באזור הווריד בגלל השימוש במזרקים.
דרור
מה יש לך פה?
ליבי
שום דבר ..הכל בסדר דוקטור.
דרור
אני מציע לך לטפל בזה .זה הזדהם לך..
ליבי
קובי יטפל בזה .לא צריך לסיים שבע שנים רפואה כדי לחטא פצע.
דרור מבין שאין עם מי לדבר .הולך.
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מתים לרגע – ליבי ודרור 2
יוצרים :גל זייד ,רוני ידור.
רקע :חדר טיפולים בבית חולים ליבי אוכלת בכוח.
ליבי
אני בכלל לא רעבה.
דרור
תאכלי בלי להיות רעבה..
ליבי
קשה כשהאוכל כל כך מגעיל ..מסכן אם זה מה שאתה אוכל כל יום..
ליבי מערבבת פירה עם אפונה ועם כל מה שיש לה בצלחת .דרור חצי מחייך.
ליבי
מה?
דרור
גם אני עושה את זה כשאני מנסה לשפר את הטעם ..לרוב זה לא עובד..
ליבי קולטת שהמבט של דרור התרכך אליה .גם היא טיפה מתרככת ונהיית קצת פתיינית.
ליבי
לא מאמינה לך שלא בא לך לשכב איתי..
דרור
כל מי שדואג לך רוצה לשכב איתך?
ליבי
כן .וגם מי שלא דואג לי.
דרור
כמו הסרסור שלך .למה הוא לא דואג שתאכלי?
ליבי
יש דברים יותר חשובים מאוכל.
דרור
כמו מה? סמים?
ליבי
אל תתנפח עלי .כמו חום..
דרור
רק שבלי אוכל מתים..
ליבי
פעם עשו ניסויים עם קופים תינוקות .שמו אותם בכלוב לבד
והם העדיפו בובת אמא מספוג בלי בקבוק מאשר בובת אמא מתיל עם בקבוק.
דרור
ניסוי אכזרי ..להפריד קופים גורים מהאימהות שלהם.
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ליבי
לא יותר אכזרי מהחיים..
דרור
בדיוק ..החיים מספיק קשים ,למה צריך להוסיף לזה גם ניסויים שלא נותנים שום דב..
ליבי
הניסוי הזה דווקא נתן .זה הסביר למה כל כך הרבה תינוקות בבתי יתומים מתו.
חשבו שנתנו להם הכל .אוכל ..מיטה ..לא קלטו שהם צריכים גם חום אנושי.
דרור
תגידי לא חבל לבזבז את כל השכל הזה?
ליבי שותקת .דרור מסתכל עליה .יש ביניהם איזה רגע יותר קרוב.
ליבי
נעמה כתבה לשולמית מכתב..
דרור
מה?
ליבי
לילה לפני שהיא מתה ..היא כתבה לה כל הלילה ..ובכתה..
דרור
מה היה בו?
ליבי
היא לא הסכימה להגיד לי.
לפתע קובי הסרסור שלה מגיע.
קובי
שעות אני מחכה לך בחוץ ..ואת יושבת ואוכלת?
ליבי
אני באה.
ליבי קמה.
דרור
תגמרי לאכול קודם ,אתה יכול לשבת או לחכות בחוץ
קובי
היא תאכל בבית.
דרור
זהו שלא נראה לי
ליבי
דרור אל תתערב.
קובי
מה הוא רוצה?
ליבי
הוא רופא..
קובי
השגת את מה שביקשתי ממך?
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דרור
אה זה הוא ביקש ממך ..זה החום שהוא נותן לך?
קובי
מה אמרת?
ליבי
בוא נלך קובי ,הכל בסדר[ ..לדרור] תלך מפה.
דרור
היא לא במצב טוב .היא כמעט התעלפה .יש לה פצע זיהומי בגלל המזרקים.
אתה שולח אותה לגנוב סמים? אם אתה לא תדאג לה היא תמות.
קובי מעיף את דרור .נותן לו אגרוף .דרור נופל על הרצפה .נחבל.
ליבי
קובי!
קובי רוצה להמשיך להרביץ לדרור.
ליבי
אם אתה לא עוזב אותו אני הולכת!
קובי מסתכל עליה ונוטש את דרור.
קובי
בואי.
דרור נוגע באף ומגלה שהוא מדמם .ליבי מסתכלת עליו בבהלה ודאגה .קובי לוקח אותה .ליבי
הולכת איתו אבל היא מסובבת את הראש ורואים שהיא קצת דואגת.
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ניו-יורק – אילנית ופרץ
יוצרים :שוקי בן נעים  ,אוהד זקבך ,אלעד חן
רקע :אילנית נכנסת בסערה למסעדה של פרץ ,גוררת אחריה את המזוודה .היא מרכיבה משקפי
שמש ענקיות וכובע על ראשה ובכלל נראית כמו סלב שמנסה להסתתר מהפפרצי .המסעדה ריקה
והיא ניגשת לפרץ המופתע שיושב בשולחן בקצה.
אילנית
אתה פרץ?
פרץ
תלוי מי שואל.
אילנית
אני אילנית ,אחות של לירון ..באתי לקחת את הסחורה.
פרץ
אחות של ..וואלה ,רק מניאק ישלח את אחותו למשימה כזו .בלי להעליב כן?
אילנית
אתה יודע ,ציפיתי למשהו יותר ,איך לומר -מרגש ..אתה יודע כמו בסרטים ,צבעים חזקים,
גברים שריריים ,מוסיקה ברקע ..יותר הוליווד ,פחות אבו גוש.
פרץ מתעצבן וקוטע אותה ,מניח על השולחן את החבילה.
פרץ
את יודעת מה את צריכה לעשות? אני לא יכול להרשות לעצמי פשלות עכשיו.
אילנית
אל תדאג ,אני מביאה את זה כסחורה חדשה לגושן אנטרפרייז-
עדשים אורגניות ,היישר מארץ הקודש תאילנד.
אילנית רואה שפרץ עדיין לא בטוח.
אילנית
איזה רציני אתה יאללה! נשמה ,אני שחקנית ,אין לך מה לדאוג..
אני מתכוונת לעשות את התרגיל של ג'וליה באושן  .12ראית?
פרץ
לא ,לא יצא לי לראות ,לגבי המשלוח..
אילנית (קוטעת אותו)
אל תדאג ,יגיע בשלום ליעדו .עלי.
היא מכניסה את החבילה למזוודה ומתחילה ללכת .היא צועקת לו תוך כדי שהיא הולכת.
אילנית
ותראה את הסרט ..יעשה לך קצת טוב ,ישחרר אותך.
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ניו-יורק – מיה ועמרם
יוצרים :שוקי בן נעים  ,אוהד זקבך ,אלעד חן
רקע :מיה מעיינת במסמך שהגיש לה עמרם.
מיה
מה זה השיט הזה?
עמרם
הסכם קדם נישואים.
מיה
ויוסי יודע מזה?
עמרם
יוסי כבר חתם על זה.
היא מבחינה בחתימה שלו .מיה מסתכלת על אבא שלה
מיה
למה אתה הורס לי ,אבא?
עמרם
הורס לך? אני דואג לך מותק.
והאמת היא שעכשיו אני הרבה יותר רגוע.
יצא גבר יוסי ,שהסכים לחתום.
מיה קורעת את ההסכם.
מיה
על גופתי המתה.
עמרם
מיה ,מה אנחנו באמת יודעים עליו ,אה?
מיה
אתה זה שקיבלת אותו לעבודה ,קידמת אותו.
הכנסת אותו הביתה .למה עשית את זה
אם אתה לא סומך עליו?
עמרם
מיוש .זה לא אותו הדבר.
את הבת שלי .אני לא רוצה שתיפגעי.
מיה
יש לך בעיה ,כי בינתיים אתה רק
פוגע בי .אף אחד לא מספיק טוב בשבילי.
דאג לא היה מספיק טוב כי הוא היה
סוכן שחקנים מניאק שיבגוד בך בהזדמנות הראשונה.
עמרם
נו? וטעיתי?
מיה
אתה שכרת חוקר פרטי!
עמרם
נו ,והאינסטינקטים שלי לא שיקרו?
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מיה
אני ילדה גדולה ,אבא.
תן לי לעשות את הטעויות שלי בעצמי.
עמרם
אוקיי .הבנתי .אבל בכל זאת,
ההסכם הוא רשת הביטחון שלנו.
מיה
רשת ביטחון בשבילך אבא ,לא בשבילי.
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נעלמים – זוהר ואברי
יוצרים :ירון ארזי
רחוב מחוץ לקולנוע או רחוב או גן ציבורי ,לא משנה .לילה
זוהר ואברי יושבים על המדרכה .זוהר תופסת את פניה ,אברי מניח עליה יד מנחמת.
זוהר
אין אין ,אני כזאת סתומה ,זה מה שאני..
אברי
די ,אל תגידי את זה..
זוהר
אבל זאת האמת! איך אני תמיד נופלת על בנים כאלה ..מה ,יש בי משהו שמושך מניאקים?
תסתכל עלי ,מה הבעיה שלי?
אברי
(מביט בה מאוהב) אין לך שום בעיה ..אולי קצת מזל רע ,אבל גם זה יעבור..
זוהר קצת מתעודדת .רגע של שתיקה.
זוהר
לא ,אבל אתה – "לך תטפל בעצמך" – (עושה אגרוף) בום! זה היה מופתי (צוחקת נותנת לו חיבוק
חברי) המושיע שלי ..כל מטומטמת צריכה מושיע בחיים שלה..
אברי מתרגש ,הוא מהסס אם להגיד לזוהר מה הוא מרגיש.
אברי
זוהר סתכלי אליי ..את לא מטומטמת ..ולא כל הגברים מגעילים כמוהו ..את פשוט צריכה מישהו
שיראה אותך באמת ,שיעריץ את הלב שלך במקום ..במקום ..במקום לשחק לך בו.
זוהר מרימה ראש ומביטה בו.
אסטבליש חוץ – הוילה מואפלת כמעט לגמרי ,חדרי השינה חשוכים חוץ מהחדר של בן
זוהר (מבינה משהו)
אתה יודע משהו אברי? אתה כל כך צודק..
אברי
מה?
זוהר
כל מה שאמרת עכשיו ..הכל נכון.
אברי
(פניו מאירות) איך אני שמח שאת אומרת את זה ..זוהר אני ..רוצה להגיד לך משהו-
זוהר קמה בנחישות.
זוהר
למה אני ישר חושבת מה לא בסדר בי? הרי ברור לכל מי שיש לו עיניים שהוא הדפוק! תודה!
(הולכת)
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אברי
מה? לאן?
זוהר
להגיד לו כל מה שאני חושבת עליו בפרצוף! חתיכת אפס ,מי הוא חושב שהוא?
אברי
לא ,זוהר ..לא לזה ההתכוונ-
זוהר (נשיקה בלחי)
תודה ...אתה כזה חבר טוב..
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נעלמים  -עלמה וזהור
יוצרים :ירון ארזי
רקע :אברי (אביב לשעבר) – הידיד של עלמה וזוהר – מאוהב בזוהר – רגיש ,חכם ,שנון למדי,
מקסים בדרכו .אברי בכיתה ,על שולחנו שני סנדוויצי'ם ושתי פחיות ,שקוע באייפון .עלמה נכנסת
נחושה.

עלמה (מורידה לו את הנייד)
תגיד אתה מתכוון לחכות עוד הרבה זמן?
אברי
עד ש?
עלמה
עד שתגיד לזוהר שאתה מאוהב בה בערך מכיתה ז'?
אברי
(מופתע ,מגמגם) מה ..אני ..עלמה סליחה ,אני ממש לא מאוהב בזוה..
עלמה
אברי..
אברי
מה?
עלמה
די.
אברי
מה די ,אני אומר לך שאני לא..
עלמה
אה ,לא? מה אתה עושה בטלפון?
אברי
סתם ,פייסבוק..
עלמה
(מסתכלת לו בטלפון) סתם ,פייסבוק ..סתם עוד שיר צ'יזי שאתה מעלה ומתייג את זוהר ,סתם
התמונות היחידות שלך בפרופיל הן איתה..
אברי
אז מה ,היא ..חברה..
עלמה
לכל החברות שלך אתה קונה סנדוויץ' ושתייה כל בוקר?
אברי
טוב אני לא מבין ,מה את מתערבת?
עלמה
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ככה ,כי גם אני חברה שלך ואני רוצה שתתעורר על עצמך ,ותעיר גם את הסתומה הזאת שבאופן
הזוי היא היחידה שלא רואה את זה..
אברי
תודה על העצה ,עלמה ,את באמת חברה טובה ,עכשיו ביי( .חוזר לטלפון)
עלמה (מורידה לו את הנייד
תכתוב לה מכתב.
אברי
מכתב( .עלמה מהנהנת) אהבה ,כאילו?
עלמה
לא ,ממס הכנסה ,אברי .מפקיד השומה .ברור שמכתב אהבה .אנונימי .שהיא תדע שיש מישהו
שחושב עליה ,שכתב לה מכתב שנכנס לה ישר ללב.
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נעלמים – עלמה ואברי
יוצרים :ירון ארזי
אברי (אביב לשעבר) – הידיד של עלמה וזוהר – מאוהב בזוהר – רגיש ,חכם ,שנון למדי ,מקסים
בדרכו שיעור (ריקה) ,יום אברי בכיתה ,על שולחנו שני סנדוויצי'ם ושתי פחיות ,שקוע באייפון.
עלמה נכנסת נחושה.
עלמה (מורידה לו את הנייד)
תגיד אתה מתכוון לחכות עוד הרבה זמן?
אברי
עד ש?
עלמה
עד שתגיד לזוהר שאתה מאוהב בה בערך מכיתה ז'?
אברי
(מופתע ,מגמגם) מה ..אני ..עלמה סליחה ,אני ממש לא מאוהב בזוה..
עלמה
אברי..
אברי
מה?
עלמה
די.
אברי
מה די ,אני אומר לך שאני לא..
עלמה
אה ,לא? מה אתה עושה בטלפון?
אברי
סתם ,פייסבוק..
עלמה
(מסתכלת לו בטלפון) סתם ,פייסבוק ..סתם עוד שיר צ'יזי שאתה מעלה ומתייג את זוהר ,סתם
התמונות היחידות שלך בפרופיל הן איתה..
אברי
אז מה ,היא ..חברה..
עלמה
לכל החברות שלך אתה קונה סנדוויץ' ושתייה כל בוקר?
אברי
טוב אני לא מבין ,מה את מתערבת?
עלמה
ככה ,כי גם אני חברה שלך ואני רוצה שתתעורר על עצמך ,ותעיר גם את הסתומה הזאת שבאופן
הזוי היא היחידה שלא רואה את זה..
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אברי
תודה על העצה ,עלמה ,את באמת חברה טובה ,עכשיו ביי( .חוזר לטלפון)
עלמה (מורידה לו את הנייד
תכתוב לה מכתב.
אברי
מכתב( .עלמה מהנהנת) אהבה ,כאילו?
עלמה
לא ,ממס הכנסה ,אברי .מפקיד השומה .ברור שמכתב אהבה .אנונימי .שהיא תדע שיש מישהו
שחושב עליה ,שכתב לה מכתב שנכנס לה ישר ללב.
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סיבוב שני – ניצן וישי
רקע :נשמע צלצול בדלת .ניצן ניגשת ,פותחת – בצד השני עומד ישי ,לבוש יפה .ניצן מזהה אותו
מיד ,ומפעילה מיד את מנגנון הפלרטוט שלה.
ניצן
ישי ,לא? המורה לסאפ .איזה שזוף אתה..
ישי
ניצן ,נכון?
ניצן (מתלהבת)
אתה זוכר אותי?!
ישי
בטח שאני זוכר .תגידי ,טליה כאן?
ניצן
לדאבוני כן .בוא כנס ..מה ,היא שכחה משהו במועדון גלישה?
היא מובילה אותו פנימה.
ישי
האמת? אני פה לארוחת צהרים .הקדמתי קצת..
ניצן
ארוחת צהרים? נחמד מצד אמא להזמין אותך אבל תכלס קצת מוזר כי החבר החדש שלה אמור
להגיע ...טוב לא נורא ..נמרוד! שים עוד צלחת!
טליה ונמרוד עומדים שם ובוהים בניצן שעומדת ליד ישי ומלהגת את עצמה למוות.
ניצן
אמא ,למה לא אמרת לי שהזמנת את ישי המדריך סאפ?!
ניצן פתאום קולטת שכולם בוהים בה.
ניצן
מה?
רק אז נופל לה אסימון .היא פוערת פה בתדהמה.
ניצן
אוי .איזה פדחנית את אמא! אני לא מאמינה שעשית לי כזה תרגיל!
טליה
איזה תרגיל?..
ניצן
את סירייסלי מנסה לשדך ביני לבין המדריך סאפ שלך? איזה פדיחות ...אני מתה.
טליה
מה?..
ניצן
אני לא מאמינה זה הדבר הכי מביך שקרה לי בחיים ..היא אמרה לך שאני נואשת,
נכון? את אמרת לו שאני נואשת? כי אני ממש לא נואשת!
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ישי
אני חושש שאת לא לגמרי מבינה את הסיטואציה.
ניצן
אני מבינה בדיוק .אני לא מטומטמת .ורק שתדע לך שאני לגמרי בעניין שלך והכול,
אבל לשתף ככה פעולה עם אמא שלי זה ממש טרן אוף .לא מגניב בכלל.
ישי ,נמרוד וטליה בוהים בה.
ניצן
מה אתם מסתכלים עלי ככה יא קריפים?!
טליה
אני לא ,אה ..מנסה לשדך ביניכם.
ניצן
אז וואט דה פאק ,אמא? מה הוא עושה פה?
איך שהיא אומרת את המשפט הזה פתאום נופל לה האסימון באמת .ישי הוא החבר .היא פוערת
עיניים ופה ופשוט מסתכלת מטליה לישי ובחזרה לטליה .נמרוד המשועשע מרים את הטלפון שלו
ומצלם אותה.
ניצן
פליז אלוהים תדפוק לי כדור בראש עכשיו!
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ספיידרס – דניאל וניקי
יוצרת :מיכל קופר קרן
טומי ,דניאל וניקי נכנסים לחדר הילדים בעיצומו של ויכוח.
דניאל
אני לא מבין אותך ניקי! את זאת שאמרת שלא נדבר על זה איתם! שאסור שהם ידעו שאנחנו
יודעים שהם...
ניקי
סבבה ,נכון .אבל המצב השתנה .אמא ואבא צריכים לדעת שהאיש שהם עוקבים אחריו נפגש
בסוד עם מישהו מאד חשוד .זה דחוף!
דניאל
אבל אז הם יבינו שאנחנו יודעים עליהם ,ואז הם יצטרכו לדווח על זה לבוס שלהם .כמו שהם
דיווחו לו על העכבר שאכל את המחשב .ואז הם לא עבדו חודשיים.
ניקי
זה היה נורא .אמא בקושי חייכה ,ואבא לא אפה עוגות ,ולא סיפר בדיחות ,ולא ניגן ביוקללה.
טומי
טוב ,כשחושבים על זה אולי היו לזה גם צדדים חיוביים...
ניקי
אוקיי ,דניאל .יכול להיות שאתה צודק.
דניאל
רגע ,סליחה ,מה אמרת? לא שמעתי.
ניקי
אמרתי שאולי אתה צודק...
דניאל
שמעתי .פשוט רציתי שתגידי את זה שוב .אפשר את זה גם בכתב ומצולם?...
ניקי
בחלומות שלך ...בכל מקרה ,לא נספר להם שאנחנו יודעים  ,אבל אנחנו כן חייבים למצוא דרך
להעביר להם את הסרטון שצילמנו ברחפן.
דניאל
אני עדיין אומר שאסור לנו להתערב .לפי תורת המשחקים ,הסיכוי שלנו להעביר להם מידע בלי
שהם יחשדו ,נמוך משמעותית מהסיכוי שהם יחשדו במשהו בגלל גורם לא צפוי אשר יכול מבחינה
סטטיסטית לשנות את –
ניקי
(מבינה משהו וקוטעת אותו) דניאל ,זה מעולה!
דניאל
(מבולבל) מה מעולה?
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ניקי
ההסברים המשעממים שלך! זה בדיוק הפתרון לבעיה שלנו!
דניאל
מצוין! (נעצר) רגע ,ההסברים שלי משעממים?
ניקי
אני תכף מסבירה לך הכל .נראה לי יש לי תכנית שיכולה לעבוד( ...טומי) טומי ,תחשוב בינתיים על
דרך להוציא את אבא מהבית.
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ספיידרס – דניאל וניקי 2
יוצרת :מיכל קופר קרן
פנים .בית הנופש ,חדר הילדים/סלון – לילה.
ניקי
שיחקת אותה היום דניאל ,באמת.
דניאל
כולנו שיחקנו אותה! טוב ,בעיקר אני.
ניקי
תגידו רגע אבל ...אתם לא רוצים לדעת מה המכונה הזאת עושה? למה כולם רודפים אחריה?
דניאל
לא ממש.
ניקי
תודה שזה מגניב להיות מרגלים...
דניאל
מגניב מאד,תגידי ניקי ,את זוכרת את השיחה שלנו מהבוקר? את באמת רוצה לסכן את המשימה
של ההורים?
ניקי
זאת יכולה גם להיות המשימה שלנו.
דניאל
אני יודע שאת רוצה להמשיך .אבל אנחנו צריכים לצאת מזה מעכשיו .לפני שנעשה נזק אמיתי.
ניקי
יכול להיות שאתה צודק .אוף ,זה כבר פעם שניה היום! שונאת את זה!
דניאל
בואו נלך לישון .זה היה יום ארוך.
טומי
לילה טוב ספיידרז!
ניקי
זה ממש שם מגניב ,טומי! סליחה ,טומי מהספיידרז!
טומי
לילה טוב ,ניקי מהספיידרז.
ניקי
לילה טוב ,דניאל מהספיידרז.
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סרוגים – הודיה ואברי
יוצרים :חוה דיבון ,לייזי שפירא.
חוץ .מכונית .יום
אברי והודיה נוסעים במכונית בדרך חזרה ,הודיה מהורהרת ,אברי שולח יד מלטף לה את
העורף ,היא מעיפה אליו מבט פזור נפש.
אברי
הכל בסדר?
הודיה מסתובבת אליו.
הודיה
אני דתיה
אברי
מה דתיה?
הודיה
דתיה דתיה
אברי
מה שומרת כשרות ?שומרת שבת?
הודיה
חוץ מהשבת הזאת אז כן ,כל החיים שלי
אברי
ואת בדרך החוצה?
הודיה
אני לא בטוחה ...לא .אני לא בדרך החוצה
אברי
אז בגלל זה אתמול?...
היא לא עונה.
אברי
איזה אידיוט אני
אחרי רגע נוסף של נהיגה אברי מאותת ,מכוון את ההגה הצידה ונוהג את הרכב לשולי הדרך .
הוא עוצר .שניהם יושבים בדממה .אברי זועף.
אברי
למה לא אמרת מילה ?כבר שבועות שאנחנו ביחד ,למה
שיקרת לי ?אני לא מאמין שנתת לי להסיע אותך בשבת
הודיה שותקת ,אשמה.
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אברי
את קולטת שכל זה שקר
הודיה
זה לא נכון ,שום דבר מאיתנו זה לא שקר
אברי
חוץ מזה שאת דתייה
הודיה
כן .חוץ מזה
אברי
למה שיקרת לי?
הודיה
לא יודעת ...לא רציתי לשקר ,באמת שלא ,אבל היה לי כ"כ
טוב ...רציתי להגיד לך אבל פחדתי שזה יקלקל .ואחר כך
רציתי לספר לך ולא מצאתי את הזמן הנכון והכל הסתבך ולא
ידעתי איך לצאת מזה...
הודיה מתחילה לבכות ,אברי מתרכך קצת ,מלטף אותה.
אברי
אוף ,את כזאת מטומטמת
הודיה
א נ י כ ל כ ך מ צ ט ע ר ת  . .ס ל י ח ה. .
אברי
טוב נו ,מספיק כבר
הודיה מרגיעה את עצמה ,מנסה להפסיק לבכות ,מחפשת טישו ,אברי שולח יד אל המושב
האחורי ושולף לה משם מגבת .היא מנגבת את הדמעות.
אברי
תגידי ,לא כתוב בעשרת הדברות שאסור לשקר?
הודיה
טעות נפוצה ...כתוב לא תענה ברעך עד שקר ,לא לא תשקר
הודיה
אתה כועס?
אברי
כן
שותקים.
הודיה
אז מה עכשיו?
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אברי
קודם כל מפסיקים לחלל שבת
אברי מכבה את הרדיו .הודיה מחייכת.
אברי
מה?
הודיה
עכשיו דווקא חיללת שבת...כשכיבית את הרדיו
אברי מחייך אל הודיה ,פותח את הדלת ויוצא מהאוטו .הודיה נשארת לשבת ,לא מבינה מה
קורה ,הוא פותח לה את הדלת.
הודיה
לאן?
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סרוגים  -תהילה ונתי 1
יוצרים :חוה דיבון ,לייזי שפירא.
רקע :תהילה היא חוזרת בתשובה ,היו לה חיים מעט פרועים בעברה החילוני אבל היום היא
חסודה ,גרה בנחלאות ,רוקמת פרוכות לפרנסתה .נתי מתאהב בה והיא מחזירה לו אהבה אבל
מעט מסויגת .נתי גילה שחייה החילוניים היו שונים מאוד מהחיים שלה היום וזה מאוד מטריד
אותו .בסצנה שלפנינו היא מתוודה לפניו .היא לא מתביישת בחייה הקודמים אבל יודעת שזה
עלול להכאיב מאוד לנתי.
תהילה יושבת מול נתי בבית קפה באמצע היום.
תהילה
היה לי חבר הולנדי בתאילנד...
נתי
באיים?
תהילה
נפגשנו בבנגקוק ,אבל בקו צ'אנג התחיל הרומן...הוא היה ממש חמוד .קראו לו מארק...
נתי
לא חשוב איך קראו לו.
תהילה
נכון.
נתי מנסה להסתיר את חוסר שביעות רצונו.
נכנסתי להריון...
(תהילה שמה לב שנתי מאוד מוטרד מהשיחה).
תהילה
נתי?
נתי
כן...תמשיכי.
תהילה
כשגילינו את זה ,הייתי כבר בחודש רביעי...החלטנו לשמור על התינוק...שבועיים וחצי אחר כך
מארק נעלם( ,מסבירה) ההולנדי.
נתי
כן.
תהילה
לא שמעתי ממנו יותר.
(קולטת את מבטו) .אתה כועס...
נתי
לא.
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תהילה
קצת.
נתי
(מנסה לחייך) אני לא כועס.
תהילה
חזרתי לארץ ועברתי הפלה.
(תהילה מבחינה שנתי בתוכו ממש נסער).
הייתי חייבת לספר לך על זה.
(נתי חצי מהנהן ,קשה לו מאוד להסתכל על תהילה .הוא מאוכזב)
אסור שהדברים האלה יהיו בינינו.
נתי
הדברים האלה שקרו לך ,אלה דברים שקורים הרבה לחילוניות?
תהילה
(מתעצבת בשקט) מה הקשר?
(נתי משתתק)
זה סיפור אישי שלי ,אתה צריך להתמודד איתו...או שלא.
(נתי שותה רגע מהקפה שלו מבלי להביט בה .תהילה נשענת לאחור מתכנסת בעצמה .נתי מציץ
בשעונו .היא מביטה בו).
נגמר לך הזמן?
נתי
אני צריך לאסוף את אבינועם לכנס.
(תהילה מביטה בו שקטה ,מרגישה שהכול נגמר .נתי מוציא כסף).
אני אתקשר בערב.
תהילה
אתה לא חייב.
נתי
נראה איך יצא.
תהילה
כן ,נראה.
נתי
ביי.
תהילה
להתראות.
(תהילה מביטה על נתי הולך ,מאוד עצובה).
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סרוגים  -תהילה ונתי 2
יוצרים :חוה דיבון ,לייזי שפירא.
רקע :נתי מתלונן על ההשעיה שלו .תהילה מנסה לדרבן את נתי ,שהושעה מעבודתו ,לעשות משהו
עם עצמו.
נתי
את כל החיים היא דפקה לי השוורצמן הזאת .קודם היא מגיעה לי פעם ביומיים ומנפחת לי את
השכל עם המחושים שלה ,אחר כך היא מתה לי
תהילה
(צינית) הרבה דברים שוורצמן עשתה לך
נתי
(מחמיץ את הציניות) הייתי יכול להציל בני אדם עכשיו! במקום זה אני מבזבז את הזמן
תהילה קצת נעלבת וגם נמאס לה מהקיטור
תהילה
טוב ,די להתבכיין כמו תינוק ,קום ולך
נתי
מה?
תהילה
לך ,לך תעשה משהו עם עצמך.
נתי
אני מדבר איתך
תהילה
חשבתי שאתה מבזבז את הזמן
נתי
נו מה את נעלבת לי עכשיו? אל תעשי לי את זה
תהילה מאבדת סבלנות ,מדברת כמו אל ילד
תהילה
מה אתה רוצה לעשות לך?
נתי
מה?
תהילה
יש לך זמן ,מה אתה רוצה לעשות? מה בא לך? מה ישמח אותך להיות?
נתי
(מופתע מהשאלה) אני לא יודע
תהילה
מה רצית להיות לפני שהיית רופא?
נתי
רופא
תהילה
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לא התלבטת? לא חשבת על דברים אחרים?
נתי
(נזכר) חשבתי פעם ללמוד היסטוריה ,אולי הדרכת טיולים ,נורא אהבתי היסטוריה בתיכון.
תהילה
אז לך לספריה ותקרא חומר בהיסטוריה ,תצטרף לסיור ,תניח לשוורצמן ולהשעיה ותנצל את
הזמן הזה לדברים שאתה אוהב לעשות .בעדה שלך קשה ליהנות אני יודעת אבל תעשה מאמץ.
(נתי לרגע מתמלא בכוח ,קם ממקומו כאילו ללכת לספריה עכשיו)
נתי
צודקת
תהילה
ברור שאני צודקת
(נתי עומד ולא מש ,שוב מסתבך בעצמו .היא מסתכלת עליו במבט מדרבן)
שלוש ארבע ו..
(נתי מחייך ויוצא מהדירה ,היא ממשיכה לרקום)
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עד החתונה  -אייל ואיה 1
יוצרים :אבנר ברנהיימר ,ענת שנהב ויצמן.
רקע :אייל אסולין ,+30 -רב סרן קרבי בחופשת לימודים .לומד מדעי ההתנהגות .יסודי בכפר סבא
ואז אורנית ,התנחלות לייט .גר ביחידה נפרדת אצל ההורים ובעיקר בצבא .איה מדליקה אותו,
נראית לו תל אביבית מוזרה קצת .הוא מתפלא לגלות שגרה אצל אמא שלה .אייל נראה פשוט אבל
מתגלה כטיפוס שדורש הרבה תחזוקה ותשומת לב והתמסרות טוטאלית.
איה -סטודנטית לפסיכולוגיה לתואר שני (תואר ראשון בסוציולוגיה) תל אביבית ,צינית,
פסיכולוגיסטית ,אינטליגנטית ,מבולבלת תמידית עם גברים לא מצליחה לשמור על יציבות
במערכות יחסים .איה הייתה אמורה להתחתן עם רן וביטלו את החתונה שבוע לפני בגלל שהיא
בגדה ברן עם יוחאי.
עכשיו אנחנו חצי שנה אחרי הפרידה המזעזעת מרן.
חוץ .אוניברסיטה – יום
איה עומדת לפגוש את רן ביום הולדת של צמרת .זו פגישה ראשונה מאז שנפרדו והיא חוששת.
היא טוחנת לאייל על זה במוח כבר יומיים ...הם עדיין לא זוג אבל יהיו בסוף הפרק .יש מתח טוב
ביניהם ,אינטימיות והם מרגישים נוח זה עם זה .איה לא מרוכזת.
איה
איפה ראית את זה?
אייל
ביו-טיוב.
איה
ומה היה שם?
אייל
איזה מישהי צילמה הודעה לחבר שלה שבגד בה .היא מקללת אותו" :יש לך זין 'כזה' קטן" .אז
הוא הקליט לה תשובה" .כמה שהוא קטן ,הוא יותר ממה שיש לך" .גדול לא?
איה
כן מגניב( ...פאוזה) נראה לי שעדיף שאני לא אלך .די ,חשבתי על זה ואין לי כוח לדרמות.
אייל
חשבתי שמיצינו את הנושא הזה.
איה
(פאוזה)  .אני מרגישה כל כך אשמה .לא בא לי על זה!
אייל
האיש נשוי! התחתן! המשיך הלאה! זה שלט ניאון "את מאחוריי"( .מרכך) תרגיעי ,לא רצחת אף
אחד.
איה
אחרי חצי שנה להתחתן? לא נשמע לך שמשהו מסריח פה?
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אייל
טוב ,עכשיו נתחיל לטחון גם את היחסים שלהם? (מרצין) איה ,את לא יכולה לדעת כלום .את לא
בחיים שלהם ,ואין לך מושג מה קורה שם .נכון או לא?
איה
נכון אבל עדיין להתחתן אחרי חצי שנה...
אייל
לא שמעתי...
איה מחייכת.
אייל
את עוד לגמרי תקועה עליו ,אה?
איה
הכי לא .מה זה קשור...
אייל
אז די לחפור.
איה
טוב( .מתלבטת אם להמשיך ,הוא מביט בה) טוב די ,די ,אתה צודק .גמרנו.
אייל
אחלה (פאוזה) זה יעזור לך אם אני אבוא איתך למסיבה?
איה
(מופתעת)באמת ,בא לך?
אייל
למה לא.
איה
וואלה .מעולה ,בכיף...
אייל
אבל בתנאי אחד ...שאני אוכל לתפוס לך בטוסיק מדי פעם?
איה
מה ז'תומרת? אתה תהיה חייב .זה חלק מהתפקיד של נער ליווי.
אייל
אז סגרנו .איפה המסיבה?
איה
אצל אחי והבן זוג שלו בתל אביב.
אייל
אה...
איה
מה ,יש איזה בעיה?
אייל
סתם ,לא ידעתי שאח שלך אהה...
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איה
הומו .קוראים לזה :מתרומם ,נשנש...
)אייל מביט בה מעט נבוך ומבולבל(
איה
תזהר ,הטוסיק שלי הולך ומתרחק ...הטוסיק שלך ,לעומת זאת ,חייל קרבי ,מסוקס
ואטרקטיבי...
אייל (מחויך)
שיזהרו ממני .אני לא לוקח שבויים...
איה
מאיפה הביטחון העצמי המטורף הזה תגיד לי?
אייל
החיים חייכו אלי.
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עד החתונה  -אייל ואיה 2
יוצרים :אבנר ברנהיימר ,ענת שנהב ויצמן.
רקע :אייל אסולין +30 -סרן קרבי בחופשת לימודים .לומד מדעי ההתנהגות .יסודי בכפר סבא ואז
אורנית ,התנחלות לייט .גר ביחידה נפרדת אצל ההורים ובעיקר בצבא .איה מדליקה אותו ,נראית
לו תל אביבית מוזרה קצת .הוא מתפלא לגלות שגרה אצל אמא שלה .אייל נראה פשוט אבל מתגלה
כטיפוס שדורש הרבה תחזוקה ותשומת לב והתמסרות טוטאלית.
איה 27 -סטודנטית לתואר שני בפסיכולוגיה ,תל אביבית ,רוצה תמיד לטפל ולנתח כל מצב ,נפרדה
מבעלה המיועד(רן) שנייה לפני החתונה ,לפני כ  5חודשים ,הוא עכשיו נישא למישהי אחרת.
אינטליגנטית ,קצת מסתורית ,שמאלנית מאוד.
א יה ואייל רבו ,ריב ראשון של תחילת יחסים ,איה מרגישה שחלק גדול מהאשמה עליה .בכל אופן
לא מדובר בריב דרמאטי במיוחד .אחרי גירושי הוריה היא מחליטה להתנצל ולהחזיר את אייל
אליה .אייל שנפגע ממנה ,משחק אותה הארד טו גט .היא תופסת אותו בחצר האוניברסיטה.
איה מחכה לאייל מחוץ לאוניברסיטה .היא לא מוותרת עליו מהר כל כך..
אייל
מה זה? אמבוש?
איה
אני רוצה לבקש ממך משהו.
(אייל מקשיב).
איה
אני רוצה עוד הזדמנות.
אייל
למה?
איה
כי אתה מוצא חן בעיניי...
אייל
(ציני) אחלה סיבה .בשבילך.
איה
שנייה ,תן לי לסיים( .אייל שותק) וכי אני מרגישה שאנחנו מפספסים פה משהו טוב (פאוזה) אין לך
מה להפסיד .אלא אם אתה ממש ממש סובל איתי ...אתה סובל איתי?
אייל
(אדיש) לא יודע ,אז מה את מציעה?
איה
אני מציעה ...תן לנו עוד שבוע ביחד .אם אחרי השבוע הזה עדיין תחשוב שאין לנו סיכוי ,אני לא
אטריד אותך יותר .סוג של "על תנאי".
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אייל
ומה אמור לקרות בשבוע הזה?
איה
תכיר אותי יותר לעומק .תבחן ,תתרשם ,תערוך ניסויים.
הוא מתקרב.
אייל
זה יכול לכאוב...
איה
לקחתי את זה בחשבון.
אייל
ומה אם זה לא?
איה
אז תזרוק אותי.
אייל
ככה פשוט?
איה
ככה פשוט.
אייל
ומי יחזיר לי את השבוע שזרקתי לזבל?
איה
זה הסיכון שאתה לוקח .שבוע מהחיים שלך.
אייל
שבוע זה הרבה זמן.
איה לא עונה .אייל חושב .לוקח את הזמן.
איה
(מתוחה ,נבוכה) מה?
אייל
אוקיי .מתי מתחילים?
איה
תחליט אתה .אני שלך.
היא מהוססת ,מחכה שיפעל .הוא ממש קרוב אליה .מותח את הזמן .מביטים זה בזה .היא כמעט
מתפתה לנשק אותו .הוא מתרחק רגע ,חיוך נבזי קצת.
אייל
נתחיל מחר.
איה
(מאבדת ביטחון) אוקיי...
מתרחקת קצת .הוא נותן לה להתבשל.
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אייל
בואי הנה לאן את הולכת?
מושך אותה אליו לנשיקה .הוא מנשק אותה .נושך לה את השפה התחתונה .היא מתנתקת לרגע.
איה
אחח.
היא בודקת את השפה עם האצבע .יש טיפה דם .אייל מביט בה מקרוב ,בוחן אותה .היא מבליגה
וחוזרת להתנשק איתו.
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עד החתונה  -איה ויוחאי
יוצרים :אבנר ברנהיימר ,ענת שנהב ויצמן.
יוחאי
היה לך כל-כך רע איתי?
איה
כן היה לי מאוד מאוד רע איתך.
יוחאי
אז למה את פה?
איה
אתה מכיר את זה שמשהו עוקץ אותך ואתה יודע שאסור לך לגרד ,אז אתה בכל זאת ,כי זה עושה
לך נעים..
יוחאי
אז היה לך נעים?
איה
כן ,אבל גם מאוד מאוד כואב.
יוחאי
אז בואי נדבר על הנעים..
איה
אתה האובססיה שלי יוחאי.
יוחאי
אז מה עושים עם אובססיה?
איה
האמת שאני אף פעם לא ממש ידעתי מה אני בשבילך?
יוחאי
מה זאת אומרת ,אנחנו היינו זוג.
איה
מה ,הארבעה חודשים האלה? שבמהלכם לא ידעתי בבוקר איפה תהיה בערב ולא יכולתי לשאול
אותך בלילה מה התוכניות שלך למחרת? זה מבחינתך שהיינו זוג?
יוחאי
את תמיד יכולת להתקשר ,זה היה בראש שלך.
איה
למי יכולתי להתקשר? למי? שאחרי סוף שבוע אתה מודיע לי שאתה נוסע לניו-יורק לשנה וחצי?
ככה?
יוחאי
את יכולת לבוא איתי..
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איה
לא הצעת לי..
יוחאי
לא הצעתי? אני מצטער.
איה
פעם אחת לא אמרת לי שאתה אוהב אותי!?
יוחאי
את שואלת?
איה
זה כבר לא כל-כך משנה.
יוחאי
חשבתי שזה ברור.
איה
זה לא היה ברור.
יוחאי
למה את מחייכת?
איה
הראל פעם עשה איתי שיחה ,הוא אמר שהנשים במשפחה שלנו מסתפקות במועט.
יוחאי
אבל את לא...
איה
למה אתה אומר את זה?
יוחאי
בחרת ברן.
(איה מנשקת את יוחאי)
איה
אני צריכה לחזור לתל-אביב.
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עד החתונה -איה ורן
יוצרים :אבנר ברנהיימר ,ענת שנהב ויצמן.
איה במטבח .הכל נקי ומסודר .קערות ,מחבתות ,וכלים אחרים שטופים ,עומדים לייבוש על
מגבת .איה רוחצת כמה כלים אחרונים .רן נכנס עם כמה כוסות יין .מניח בכיור .שניהם מפחדים
לדבר על מה שצריך לדבר עליו.
איה
היה בסדר בסוף.
רן
כן ....את רואה?
איה שוטפת את כוסות היין .רן מנגב כלים .שתיקה.
איה
ההורים שלך נהנו?
רן
מאוד .אבא שלי בעננים לא ראית? הוא מאוהב בך לגמרי.
איה
יש לו טעם טוב.
רן מזיז לה את השיער בעדינות.
רן
לפעמים אני מרגיש שהתבנית שלך הייתה אצלי בראש מאז שנולדתי ,ואת פשוט נכנסת לשם.
רן מייבש מכסה של סיר במגבת.
רן
כל סיר נולד עם ה ...מכסה שלו ...זה גנטי
רן חושב שסיים לנגב את המכסה ,מניח אותו ,היא מרימה אותו וממשיכה לנגב בעצמה.
איה
אתה מאמין בזה?
רן
את לא?
איה
מה ,שיש לנו רק מכסה אחד? לא יודעת( .רגע שקט) אתה רוצה להגיד לי ,שאם אני אמות ,אין אף
אחת אחרת בכל העולם?
רן
לא.
איה מגיבה בקטנה ב"אני לא קונה את זה" .יש מתח באוויר .רן מפחד לשאול את אותה שאלה.
מעביר נושא.
רן (ממשיך)
ההורים שלך נהנו?
איה
ההורים שלי הפסיקו ליהנות ביחד.
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רן
אני מרחם על אמא שלך.
איה
באיזשהו אופן מוזר וטרגי ,היא עוד בטוחה שהוא המכסה שלה.
רן
ומה את חושבת?
איה
אני חושבת שפעם הוא היה והיום הוא כבר לא.
שתיקה.
איה
למה לא אמרת לי שיוחאי בארץ?
רן (מושך כתפיים)
לא יודע ,שכחתי .לא חשבתי על זה ....זה חשוב?
איה
לא.
רגע .איה מסתובבת אליו מהכלים.
רן
לא אמרתי לך כי זה לא חשוב .למה זה חשוב?
איה
כי לא סיפרת לי.
רן (מפסיק לנגב כלים)
לא לא סיפרתי ...אין סיפור.
איה
אתה לא סומך עלי?
רן
בטח שכן.
איה
אבל לא מספיק בשביל לספר לי שיוחאי כאן?
רן
אז מה אם יוחאי כאן? מה זה משנה?
איה
זה לא משנה כלום .ובדיוק בגלל זה יכולת לספר לי.
רן
אז הנה את יודעת.
איה (בחמלה)
הנה אני יודעת .ומה? קרה משהו? ( אני עוד פה).
הם מחייכים בסוג של הקלה זה אל זה.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה

עדי וברמן
פנים .חדר שינה בדירה של עודדה – לילה.
דלת החדר נפתחת ועדי ( )32הלבושה בבגדי יציאה מתנשקת עם הברמן מיהושוע בר .הם מגיעים
לפאתי המיטה והיא דוחפת אותו לעבר המיטה.
עדי
תתפשט ותאזוק את עצמך.
הברמן
נוותר על האזיקים?
עדי
אתה רוצה את זה או לא?!
קודם ת'רגליים!
הברמן
יש לך ת'מפתח ,נכון?!
עדי
אני נראית לך חובבנית?!
עכשיו ת'ידיים.
הברמן
אנחנו לא צריכים מילת קוד או משהו?
עדי מרימה את סנטרו ומסתכלת עליו במבט עצבני.
עדי
מילות קוד זה לכוסיות .עכשיו תגיד לי אם אתה גבר או כוסית ,כי אני לא מזדיינת עם כוסיות!
הברמן (בשקט)
גבר
עדי
מה אתה ממלמל שם? ...אני לא שומעת.
הברמן
גבר .אמרתי גבר.
עדי
טוב מאוד.
מכיר את המאמר של טרייר מהסיינס יוניברסל
(הבר מן מניד ראשו בשלילה ,עדי ממשיכה לדבר)
טרייר גילה שבט של ציידות מטריארכאלי בג'ונגל של דרום אמריקה .הן שולטות בכל תחומי
החיים והקהילה .הן המנהיגות ,הציידות ,חלקן אפילו כורתות את השד הימני כדי שהוא לא
מפריע להן לירות בקשת.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
הברמן
הוא נשמע ...בחור ...ממש ...חכם.
עדי מצליפה בו עם השוט על החזה שלו בפתאומיות וצועקת
עדי
טרייר אידיוט! ואתה אל תפריע לי באמצע התזה!
הברמן
זה כאב.
עדי
סתום ת'פה יה כוסית!
הברמן
אל תקראי לי ככה.
עדי
למה מי אתה שתבקש?!
(הבר מן משתתק .עדי ממשיכה בנימה מזלזלת)
מה ...פגעתי לך ברגשות?
הברמן
לא
עדי
אז תסתום ת'פה ותן להמשיך ת'תזה!
(הוא לא עונה .עדי ניגשת לארון ומוציאה ממנו משהו .היא מתעסקת עם החפץ ומורחת עליו
משחה)
רציתי לבדוק אם אפשר ליישם את המודל גם בחברה הפטריארכלית במאה העשרים ואחת.
"האישה המודרנית בעידן הדומינציה הגברית" .שאלת מחקר טובה לא?
(הבר מן לא עונה)
שאלתי אותך משהו.
הבר מן
מה זה דומינציה?
מסתובבת ומתקרבת למיטה .ממצלמת האבטחה ניתן לראות שהיא מחביאה מאחורי גבה דילדו
שחור גדול
עדי
עליונות ...בעידן העליונות הגברית.
הברמן
נראה לי המשחק המקדים כבר מיצה ת'עצמו.
עדי
לנשים בימינו נמאס להתנהג בהכנעה מול גברים אבל אני מנסה להוכיח שהן לא צריכות להתנהג
כמו גברים כדי שיכבדו אותן.
הברמן (בציניות)
טוב אני חושב שזאת שאלה מצוינת .עכשיו את יכולה לשחרר אותי?
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עדי מעיפה לו סטירה עצבנית עם הדילדו
עדי
זה בגלל שאתה מטומטם.
הברמן
מה את עושה?!
עדי תופסת לברמן בגרון ומראה לו את הדילדו
עדי
זאת שאלה טיפשית וילדותית ואם היה לך קצת שכל היית יודע את זה.
הברמן
שחררי אותי אני לא בקטע.
עדי
אם המצב היה הפוך ואישה הייתה קשורה למיטה אחרי שגירתה אותך ואז אומרת שהיא לא
בקטע היית מפסיק?!
עדי לוקחת את הדילדו ודוחפת לו בתחת .הברמן צורח .התמונה נעצרת
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משחק מול מצלמה
על הספקטרום – אשר וזוהר 1
יוצרים :יובל שפרמן ,דנה אידיסיס
אשר:
מה זה מה איך הגעת לכאן? מה את לובשת?
זוהר:
הייתי במועדון ריקודים ים יעלי ואלכס
אני יכולה לישון פה?
אשר:
(נאנח) כן
נכנסים לחדר
זוהר:
אני מתאפקת לא להגיד לך משהו
אשר:
להגיד לי מה?
זוהר:
רקדתי עם בנים ,אתה כועס?
אשר שותק
אשר:
חכי רגע אני אביא לך שמיכה
זוהר מנסה להתקשר למישהו אך לא עונים לה
אשר חוזר ,שמים מצעים
אשר
זוהר את צריכה עוד משהו? יאללה לילה טוב
זוהר:
אשר?
אשר:
מה?
זוהר:
יהיה לי חבר נכון?
אשר:
כן
זוהר:
ואנחנו נשכב יחד במיטה ערומים והוא ילטף אותי ויחבק אותי ויגיד לי שהוא אוהב אותי?
אשר:
כן ,אם את רוצה אותו ואוהבת אתו נכון?
זוהר:
נכון ,ואם אני מכירה אותו יותר משבוע
אשר:
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מה זאת אומרת?
זוהר:
יעלי אמרה שרק אם מכירים מישהו יותר משבוע אפשר
אשר:
לילה טוב
זוהר:
אז אני לא אהיה לבד?
אשר:
אל תדאגי לזה עכשיו טוב? ותעשי את זה שבועיים
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על הספקטרום – אשר וזוהר 2
יוצרים :יובל שפרמן ,דנה אידיסיס
(אשר אוסף את זוהר ממסיבת רווקות)
(שתיקה)
אשר:
מה קרה?
זוהר:
כלום.
אשר:
אוקיי ,מה ,אז למה רצית ללכת?

(זוהר מלטפת את אשר בפנים)

זוהר:
סתם
אשר :מה?

(זוהר נוגעת לאשר בזין)
אשר:
מה את עושה? מה את עושה? מה ,את משוגעת?
זוהר:
מה?

(אשר עוצר את הרכב בצד)

אשר:
מה "מה"? מה "מה"?
אשר:
את אף פעם אל תגעי בי ,את מבינה את זה?

זוהר:
אז אם אתה לא נותן לי לגעת בך ,לפחות תיתן לי לגעת באלכס או בעומאר.
אשר:
זוהר את לא יכולה לגעת ככה באנשים.
זוהר:
ואתה לא אוהב אותי אבל?
אשר:
זוהר ,את אחותי .לכי תמצאי לך חבר ותתנשקי איתו ,בסדר?
זוהר:
אבל אני רוצה להזדיין.
אשר:
תגידי ,מה ,מישהו נגע בך?
זוהר:
לא .לבקש ממישהו?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אשר:
מי זה ,העומאר הזה אמר לך לעשות את זה? אלכס? תעני לי!
זוהר:
למה אתה צועק עליי?
אשר:
כי אסור ,אסור שאף אחד ייגע בך ,את מבינה את זה? זוהר ,תגידי לי שאת מבינה את זה.
זוהר:
אבל אני רוצה שכבר ייגעו בי.
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עממיות – צ'ייני ושני
יוצרים :נאור ציון
שני מתזמנת את ההליכה שלה עם הגב עם הגב של דב צ'ייני היא מחזיקה צלוחית סושי ביד
מסתכלת לאחור וכאילו נתקלת בו מאחור כשהיא מפילה את הסושי
צ'ייני
או מיי גוד איי אממ סו סורייי .....
רואים את סלבית וחן מסתכלות מרחוק ומחייכות אחת לשנייה כששני ממשיכה את התנצלותו
שני
נאטינג טו בי סורי אבוואוט אייי אם סורי גוד איי אמ סו קלמזיי ....
צ'ייני [אנגלית ]
שום דבר בואי אני יעזור לך ...
הוא מרים את צלוחית הסושי ורואים שהסשימי נפל לדשא
צ'ייני[אנגלית ]
בואי אני יזמין לך חדש ...
שני [אנגלית ]
באמת שאין צורך הסשימי גם ככה היה יותר מדי חי בשבילי ....
הוא צוחק ממנה כשהיא באה ללכת ואז הוא עוצר אותה
צ'ייני [אנגלית ]
זהו התנגשת לי ככה ואת פתאום הולכת ?
שני [אנגלית ]
סורי נעים מאוד שני ...
צ'ייני [אנגלית ]
צ'ייני  ...דב צ'ייני ...
היא לוחצת לו את היד והוא עובר לעברית
צ'ייני
רגע את ישראלית ?
שני
בכל רמ"ח איבריי ...
צ'ייני
אז למה אנחנו מדברים באנגלית ?
שני
לא יודעת אתה התחלת ....
הם צוחקים שני משחקת אותה כאילו כמעט מועדת
שני
אני מצטערת אסור לי לשתות על בטן ריקה
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צ'ייני
אותה בעיה בדיוק בואי מגישים אחלה דברים שלא קשורים לעולם הים ליד הבריכה ...
שני
אפטר יו ...
צ'ייני
קצת חלקלק שם באיזור של הבריכה אם תחליקי אני רוצה להיות הראשון שיתפוס....
שני
הופפה זה חדש....
צ'ייני
ווואט ?
צ'ייני
גם דובי וגם ג'נטלמן ...
הוא צוחק והיא מתחילה להתקדם לכיוון הבריכה כשחן וסלבית מחליקות אחת לשנייה
סלבית
אמריקן אפראל … hear we come
מתחיל מעברון זמן קצר על המסיבה ואז מיד מגיעים לשיחה של שני ושל צ'ייני
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עממיות – צ'ייני ושני 2
יוצרים :נאור ציון
דב צ'ייני ושני יושבים ומקשקשים ביניהם
צ'ייני
את יודעת מה הכי מרשים אותי אצלך גברת סווינגר ?
שני
לא מר צ'ייני תגיד לי מה ?
צ'ייני
יש בך משהו כל כך טבעי שלא מתאמץ שזה פשוט הכי כיף בעולם ...
היא מסתכלת עליו ומחייכת
שני
למה להתאמץ כשזה כל כך קל ...
צ'ייני
מה קל ?
שני
לא יודעת זה קורה לפעמים שהזרימה פשוט עובדת מצוין ...
צ'ייני
זה גם די נדיר שבחורה יפה כמוך מגיעה לרני רהב למסיבה ולא שואלת גבר שהיא מכירה מה הוא
עושה בחיים ?
שני
אולי בגלל שאני יודעת כבר? אולי כבר ביררתי ואני רק רוצה לצוד אותך?
צ'ייני
באמת?
שני
תהיי רגוע דביבון פנדה שלי אין לי מושג מי אתה ומה אתה מה גם שאפילו לא סובבת לי ת'גב כדי
שאוכל לעשות עליך גוגל ...
צ'ייני
אוקיי אבל אם היית צריכה עכשיו לנחש מה היית אומרת ?
שני מעמידה פניי שיכורה ואומרת
שני
תן לי לחשוב צ'ייני צ'ייני נשמע לי כמו מישהו שקשור לנפט ...
הוא מניד לשלילה
שני
גז ?
מניד לשלילה
שני
אל תגיד לי נדל"ן ?
צ'ייני
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מדי פעם אבל לא זה לא ה"מיין טינג" ...
היא נותנת לו מכה ואומרת
שני
אמרנו בלי אנגלית ...
הוא מרים ידיים כאילו הוא טעה
שני
לא נפט לא גז לא נדלן  ....טקסטיל ?
צ'ייני
מתקרב ...
שני
נו די יש מלא אפשרויות אני בחיים לא ינחש ...
הוא מחייך אליה
שני
טוב אני עושה גוגל עכשיו סקרנת אותי ....
היא מסתכלת באיי פון ואומרת לו כאילו בפליאה
שני
די ...
הוא מחייך אליה
שני
אני לא מאמינה אתה הבעלים של אמריקן אפראל ?
הוא מתלהב ושואל
צ'ייני
מכירה ?
שני
אל תפגע אבל אלה הבגדים הכי מכוערים בעולם ....
הוא מחייך לעצמו ואומר לה
צ'ייני
אין את מושלמת ....הם עושים לחיים אחד לשני המצלמה עולה למעלה ומיד מתחיל מעברון לילה
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עממיות – רונית וגניאל
יוצר :נאור ציון.
רקע :רונית מביאה לעצמה איזה קוקטייל כשלפתע ניגש אליה איזה בחור צעיר שלבוש גם כמו
"היפסטר" בחור נאה אך קצת מוזר איזור גיל .27
גניאל
היי אני יכול להפריע לך שנייה ?
רונית מסתובבת ורואה את הבחור שנראה כמו "היפסטר".
רונית
כן ...
גניאל
את היית אצלנו אתמול בגוגל נכון ?
רונית
נכון ...
גניאל
אז קודם כל תגידי למר אפל המון תודה זה היה באמת אחד השוקולדים הכי טעימים שאכלתי ...
רונית
אוווווייי איזה יפה מצדך תודה אני אמסור לו
גניאל
אני גניאל דרך אגב ...
רונית
דניאל?
גניאל
גניאל ...
רונית
אהה איזה שם יפה ...
גניאל
תודה ...
רונית
אני רונית ...
הם לוחצים ידיים כשהוא מחייך אליה.
גנאיל
זה מדהים שאני רואה אותך כאן כי אני וחבר שלי לא הפסקנו לדבר עלייך אחרי שיצאת
מהמשרדים שלנו וזה ממש מצחיק שאני פתאום רואה אותך דווקא פה ....
רונית
דיברתם עליי ? באמת מה אמרתם ?
גניאל
לא יודע היה בך משהו כזה מאמי "קוזי" כזה..
היא מביטה בטיפוס והוא ממשיך.
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גניאל
באת אלינו כמו איזה מוכרת גפרורים אבודה.
רונית
מוכרת גפרורים ?
גניאל
במובן החיובי ...
רונית
מה חיובי במוכרת גפרורים ?
גניאל
לא יודע להסביר אבל בכל מקרה קיצרת לי את הדרך
כי אני כמו איזה ילד מחכה ליום שני כדי למצוא תירוץ
לעלות אליכם ולהגיד בשם אבא שלי תודה ...
רונית
באמת ?
גניאל
נשבע ...
רונית
ומי זה אבא שלך ?
גניאל
מנכ"ל גוגל ...
רונית
אההה ...
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משחק מול מצלמה
עממיות – דן ושני
יוצרים :נאור ציון
שני יושבת עם דן ורטהיימר ומנהלת איתו שיחה
דן
אז מה מותק איך עבר לך היום ?
שני
כרגיל אתה יודע לא משהו מיוחד....
היא אוכלת מהצלחת וגם הוא ואז היא אומרת לו
שני
אהה גם נתקלתי היום סוף סוף בעוזרת בית שלך...
דן
מי מרלן ?
שני
כן מרלן ...חמודה ...
דן
באמת ?
שני
כן קצת שכונה בדיבור אבל סך הכול אישה חביבה...
דן
איזה יופי מותק אני שמח ...
שני
שמח שמה ?
דן
שככה התחברת אליה בדרך כלל האקסיות שלי לא  ...לא ממש אהבו אותה ...
שני
האמת שמחתי להתעורר ולראות אותה בסלון הרבה זמן עניין אותי לדעת מי זאת העוזרת הזו
שלך?
דן
אהה באמת למה זה כל כך עניין אותך ?
שני
כי הייתה לי תחושה שהיא כבר לא בעניין ...
דן
לא בעניין של מה ?
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שני
של לנקות ...
דן
את חושבת ?
שני
תן לי לנחש היא הרבה זמן אצלך נכון ?
דן
מילדות היא ניקתה לנו ת'בית עוד שהייתי ילד קטן ...
שני
אין זה היה ברור ...זה היה כל כך ברור ...
היא מחייכת לעצמה והוא שואל
דן
ברור שמה ?
שני
תעזוב לא יפה סך הכול אישה טובה ...
דן
דברי מה ?
שני
עזוב נו דנדן לא נעים לי אני לא רוצה לסכסך
דן
אבל כבר התחלת אז תגידי מה שיש לך זה מסקרן ..
שני
קולטים שהיא מחפפת נותנת כמה "וויאישים" בדוואין דופקת כרטיס והולכת הביתה ...
דן
אני לא יודע מותק אני חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב לחזור הביתה אחרי שהיא מנקה הכול
מצוחצח יופי והיא גם משאירה אחלה קוסקוס במטבח ...
שני
זה לא קוסקוס תאמין לי ...
דן
למה טעמת ?
שני
בוא נגיד שזה הרגיש לי שגם בקוסקוס היה טיפ טיפונת אבק...
דן
תפסיקי די הקוסקוס של מרלן הוא הכי טעים בעולם ...
היא צוחקת לעצמה בציניות והוא שואל
דן
מה ?
שני
זה לא קוסקוס תאמין לי ...
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דן
לא יודע אני לא יכול לדמיין משהו יותר טוב מזה מילדות אני עם הקוסקוס שלה....
שני
אתה יודע מה בשביל הקטע אני יכין לך מחר קוסקוס ואתה תחליט לבד איזה קוסקוס יותר ערב
לחך ...
דן
את יודעת להכין קוסקוס ?
מהנהנת לחיוב
שני
המממממממ....
הוא מתקרב אליה ואומר לה
דן
בואי הנה שדה ....
היא מתקרבת אליו והם מתחילים להתנשק
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עממיות – דורתי ומר אפל
יוצרים :נאור ציון
חוץ .מול הבניין הישן ברוטשילד  15בשדרה  -יום
רואים את מר אפל ליד אשתו דורותי מסתכלים על הבניין הישן בשדרה כשדורתי אומרת לו
דורותי
אני לא מאמינה באמת זה יהיה זה ?
מר אפל
כן זה אהובה שלי זה יהיה הבניין הבא לשימור בת"א ...
דורותי
אבל חשבתי שהם משחררים קודם את זה שבבלפור וזה שבביאליק ...
מר אפל
אבל בגלל זה בעלך נמצא עמוק בתוך העניינים והוא גילה שזה יהיה המבנה הבא ולא רק שהוא
גילה הוא גם סידר לך ולי מיקום מעולה ברשימה האקסלוסיבת של אלה שמועמדים לרכישה ....
דורותי
באמת איזה מיקום ?
מר אפל
זה עוד לא התפרסם אבל המתווך ששכרתי שמתמחה בתחום הבטיח שזה יהיה בין עשרת
הראשונים ...
דורותי
ויש פה אפשרות לחבר שתיי דירות לדירה אחת ?
הוא מוציא תוכניות של המבנה ומראה לה
מר אפל
בוודאי דורתי שלי בוודאי אנחנו לא קונים ככה סתם חתול בשק בואי אני שתכנסי ותראי בפנים
יש שם תקרות גבוהות שחבל על הזמן
היא מסתכלת שהיא נראית בעננים כמשעברון מהיר

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
עממיות – דורתי ומר אפל2
יוצרים :נאור ציון
פנים .דירת מר אפל  -לילה
דורתי אשתו של מר אפל מנסה להרגיעו
דורותי
די שמחה אתה לא יכול להיות נרגן כל היום קח את עצמך בידיים אתה לא יכול לתת לרשימה
מספרית לנהל לך ככה את המצב רוח ....
מר אפל
אני יודע אני יודע דורותי אבל מה אני יכול לעשות זה גומר אותי ...
היא מביאה לו איזה קוקטייל אלכוהולי
דורותי
קח מותק הכנתי לך את הקוקטייל שאתה הכי אוהב ...
מר אפל
תודה ..
הוא שותה מהקוקטייל האלכוהולי וממשיך כשהוא בוהה בטלוויזיה שדלוקה על החדשות
מר אפל
הבעיה פה שהכול פה מאפיה הכול מ"קומבן" ובנוי על קשרים אין שום הגינות בשום דבר כל
קהיליית שוק ההון יודעת שמיתר עשתה השנה את ההישגים הכי מרשימים והבן מכרסמיי כריות
הזה שם אותי אחרי חמישה מנכ"לים אחרים ועוד כמה עשרות מקומות לפני אין הכל אישי פה
אין פה שום דבר שמנוהל בצורה מקצועית
דורותי
בינינו אתה יודע למה המומו הזה עושה לך את זה ואני אמרתי לך כבר אז לא היינו צריכים ללכת
לשם ...
מר אפל
מה רצית שנעשה? חיפשנו בניין להשקעה בברלין וקלאוס ברגמן התעקש שנבוא איתו לסבב
מועדונים ...
דורותי
כן אבל למה למועדון סדו מזו ...
מר אפל
אני יודע? הוא רצה שנכיר את ברלין...
דורותי מסתכת עליו ולא עונה
מר אפל
מאיפה יכולתי בדמיון הכי פרוע שלי לצפות שדווקא במקום הדוחה הזה נראה את הכתב הכלכלי
מומו קולמן עושה תנוחת  69עם גרמני שמנמן שקשור אליו בשרשראות .....
דורותי לא עונה לו והוא מרים את הקול כמו משוגע אחוז טירוף
מר אפל
ולא תגידי פתחתי ת'פה אף אחד חוץ ממני וממך לא יודע על ה 69הזה שמרתי על כבודו ולא
פציתי פה והמומו פקינג הומו הזה שם אותי במקום ה 99ברשימה ...
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דורותי לוקחת את המשקה של בעלה לוגמת לגימה ושואלת
דורותי
לא יודעת יש פה משהו מוזר ...
מר אפל
מה מוזר ?
דורותי
אתה בטוח שלא פיטפטת על זה איפה שהוא
מר אפל
לא פציתי פה אל מה את מדברת ...
דורותי
אתה יודע איך זה לפעמים זורקים נתון כזה למישהו ואז זה מתחיל להתגלגל לך תדע אם מישהו
לא הלשין עליך ...
מר אפל מתעצבן ממה שהיא אומרת
מר אפל
אני אומר לך שלא דיברתי מילה אם כבר מישהו פיטפט זו בטח את והחברות הרכלניות שלך ...
דורותי
סליחה ...
מר אפל
אל תגידי לי סליחה את התחלת ...
היא קולטת שהוא מבואס אז היא משנה כיוון
דורותי
טוב עזוב את זה עכשיו ...
היא מנשקת אותו וממשיכה
דורותי
יש רק מבחן אחד בעולם שאנחנו חיים בו וזה מבחן השורה התחתונה אתה הצעדת את מיתר במו
ידך למקומות שאף אחד לא חלם לקחת אותה ועשית את זה לאורך כל הדרך ביושרה וביחסי
אנוש כל כך נדירים שאני הכי גאה בך בעולם ואתה לא תתן לשום רשימה מטופשת כזאת לתסכל
אותך ככה ....
הוא שותה ומהנהן בראשו לחיוב
דורותי
עכשיו בוא נלך לישון אני רוצה שתתעורר לגיל  60עם המצב רוח הכי טוב שאפשר ...
היא מנשקת אותו ואז אומרת לו
דורותי
בו מלך שלי נלך תצטרך הרבה כוח ליום כיף שאני עושה לך מחר...
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משחק מול מצלמה
עממיות – דורתי ומר אפל 3
יוצרים :מאור ציון
דורתי אשתו של מר אפל מנסה להרגיעו
דורותי
די שמחה אתה לא יכול להיות נרגן כל היום קח את עצמך בידיים אתה לא יכול לתת לרשימה
מספרית לנהל לך ככה את המצב רוח ....
מר אפל
אני יודע אני יודע דורותי אבל מה אני יכול לעשות זה גומר אותי ...
היא מביאה לו איזה קוקטייל אלכוהולי
דורותי
קח מותק הכנתי לך את הקוקטייל שאתה הכי אוהב ...
מר אפל
תודה ..
הוא שותה מהקוקטייל האלכוהולי וממשיך כשהוא בוהה בטלוויזיה שדלוקה על החדשות
מר אפל
הבעיה פה שהכול פה מאפיה הכול מ"קומבן" ובנוי על קשרים אין שום הגינות בשום דבר כל
קהיליית שוק ההון יודעת שמיתר עשתה השנה את ההישגים הכי מרשימים והבן מכרסמיי כריות
הזה שם אותי אחרי חמישה מנכ"לים אחרים ועוד כמה עשרות מקומות לפני אין הכל אישי פה
אין פה שום דבר שמנוהל בצורה מקצועית
דורותי
בינינו אתה יודע למה המומו הזה עושה לך את זה ואני אמרתי לך כבר אז לא היינו צריכים ללכת
לשם ...
מר אפל
מה רצית שנעשה? חיפשנו בניין להשקעה בברלין וקלאוס ברגמן התעקש שנבוא איתו לסבב
מועדונים ...
דורותי
כן אבל למה למועדון סדו מזו ...
מר אפל
אני יודע? הוא רצה שנכיר את ברלין...
דורותי מסתכת עליו ולא עונה
מר אפל
מאיפה יכולתי בדמיון הכי פרוע שלי לצפות שדווקא במקום הדוחה הזה נראה את הכתב הכלכלי
מומו קולמן עושה תנוחת  69עם גרמני שמנמן שקשור אליו בשרשראות .....
דורותי לא עונה לו והוא מרים את הקול כמו משוגע אחוז טירוף
מר אפל
ולא תגידי פתחתי ת'פה אף אחד חוץ ממני וממך לא יודע על ה 69הזה שמרתי על כבודו ולא
פציתי פה והמומו פקינג הומו הזה שם אותי במקום ה 99ברשימה ...
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דורותי לוקחת את המשקה של בעלה לוגמת לגימה ושואלת
דורותי
לא יודעת יש פה משהו מוזר ...
מר אפל
מה מוזר ?
דורותי
אתה בטוח שלא פיטפטת על זה איפה שהוא
מר אפל
לא פציתי פה אל מה את מדברת ...
דורותי
אתה יודע איך זה לפעמים זורקים נתון כזה למישהו ואז זה מתחיל להתגלגל לך תדע אם מישהו
לא הלשין עליך ...
מר אפל מתעצבן ממה שהיא אומרת
מר אפל
אני אומר לך שלא דיברתי מילה אם כבר מישהו פיטפט זו בטח את והחברות הרכלניות שלך ...
דורותי
סליחה ...
מר אפל
אל תגידי לי סליחה את התחלת ...
היא קולטת שהוא מבואס אז היא משנה כיוון
דורותי
טוב עזוב את זה עכשיו ...
היא מנשקת אותו וממשיכה
דורותי
יש רק מבחן אחד בעולם שאנחנו חיים בו וזה מבחן השורה התחתונה אתה הצעדת את מיתר במו
ידך למקומות שאף אחד לא חלם לקחת אותה ועשית את זה לאורך כל הדרך ביושרה וביחסי
אנוש כל כך נדירים שאני הכי גאה בך בעולם ואתה לא תתן לשום רשימה מטופשת כזאת לתסכל
אותך ככה ....
הוא שותה ומהנהן בראשו לחיוב
דורותי
עכשיו בוא נלך לישון אני רוצה שתתעורר לגיל  60עם המצב רוח הכי טוב שאפשר ...
היא מנשקת אותו ואז אומרת לו
דורותי
בו מלך שלי נלך תצטרך הרבה כוח ליום כיף שאני עושה לך מחר...
מתחיל מעברון לילה על תל אביב ואיתו מגיעים לרכב של שני
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עממיות  -חן דני וזיידמן
יוצר :נאור ציון
רואים את חן וזיידמן עושים ג'וגינג על הדאק כשלפתע עובר לידם איזה גבר נאה בטרנינג והוא
מזהה את זיידמן
דני
בןןן זיידמן המלך ...
זיידמן עוצר וקולט אותו
זיידמן
אני לא מאמין דני דנטונה הגדול מכולם ...
דני
ייאוווו כמה זמןןן ....
זיידמן
בואנה תן חיבוק יא אחח ....
הם מתחבקים כשחן מתרשמת מהאיש
זיידמן
אתה נראה מליון דולר דנטונה לה ...
דני
מי שמדבר ...
זיידמן
חן תכירי אחד האנשים המוכשרים שמדינת ישראל יצאה לעולם דניאל קרייז או כפי שהוא מכונה
עלידי חברי הילדות שלו מהרצליה דני דנטונה ...
חן
היי נעים מאוד חן ...
דני
מכיר מכיר ראיתי תצילומים שלכם באינטרנט כבר כמה פעמים ...
זיידמן
עם כל הזמן שאתה מבלה בלב האוקיינוס יש לך זמן עוד לעקוב ?
דני
רק אחרי אנשים מאוד יפים ושאני במקרה גם מאוד אוהב ...
זיידמן מחליק לו ואומר לחן
זיידמן
תעשי כבוד חנצ'וק מיסטר דנילה פה הוא ציד הטונות הכי ידוע במזרח הרחוק ובמיוחד ביפאן ...

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
דני
הנה הוא מתחיל עם היחצנות ...
זיידמן
מה קרה? תן להשוויץ קצת את זוכרת שסיפרתי לך על הסרט הזה שראיתי בנשיונל גאורפיק על
צידי הטונה הכי מצליחים בעולם?
חן
מה זה זוכרת? הוא לא הפסיק להתחנן שאני יראה את הסרט הזה ...
זיידמן
נו ומה זה עזר ראית בסוף ?
חן
הנה או שהוא מיחצן או שהוא עושה בושות
דני צוחק ממנה
דני
זה בסדר גם אני לא הייתי רואה אותו עם הייתי את...
זיידמן
ההפסד כולו שלה דרך אגב ראיתי שזה בין הנצפים של הנשיונל הא ?
דני מחייך במבוכה
זיידמן
דנטונה שלנו הוא הכוכב של הסרט את לא מבינה איזה מסע הם עוברים באוקיינוס האוסטרלי עד
שהם מביאים את הטונות ליפאן
חן
אני בטוחה ...
זיידמן
לא את לא מבינה הם מבריחים כרישים כשהם צוללים במשמרות מסביב לרשת זה מטורף ...
דני
טוב דייי זיידמן די ...
זיידמן
תן להשוויץ בך את יודעת שהם מוכרים ביפאן כל דג ב 50עד  70אלף דולר
חן
דג טונה ב 70אלף דולר אתה צוחק ?
זיידמן
זה הטונה כחול הסנפיר נחשב לטונה הכי יקרה בעולם את לא מבינה כמה היפאנים חולים על זה
בחייאת דני עם כמה דגים אתה חוזר מציד כזה ?
דני
די בן אדם מה נהיית לי כזה נובוריש פתאום?
זיידמן
דבר נו אני חייב שהיא תלמד להעריך תהמלצות שלי על סרטים עם כמה טונות אתם חוזרים ?
דני
במסע האחרון חזרנו עם בין -15ל 20אלף דג
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זיידמן
עכשיו תעשי תחישוב לבד  20.000כפול  70אלף לא יאומן ,את גם חייבת פעם לטעום איתי ת'טונה
הזאת חן זה לא טונה שאת מכירה
דני
אתה יודע מה אולי זאת הזדמנות אני עושה פה כמה טעימות לאוליגרכים שהולכים לעשות איתי
כנראה עיסקה מאוד גדולה ויש לנו כמה טונות "ספאר" שהבאנו לדוגמה
זיידמן
דיי מה כמו הטונה שאכלנו בהונג קונג ?
דני
הרבה יותר טעים באתי לפה עם שלל נדיר מהפעם האחרונה ..
זיידמן
אוקיי שכנעת אותי אני מתקשר אלייך וקובעים
דני
מעולה ...
חן מביטה עליו ודני נפרד ממנה
דני
היה נעים מאוד חן ...
חן
גם לי ..
דני
תשמרי עליו הא ?
חן
משתדלת ...
הוא נפרד מהם
דני
ביי ...
הוא חוזר לריצה כשבן נשאר ליד חן
חן
 100מיליון דולר מדיג של טונה ?
זיידמן
את קולטת ?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
עממיות – רונית ושימי
יוצר :נאור ציון.
רקע :שימי יושב בדלפק הראשי ,כשרונית מתקשרת אליו.
בחורה א'
סליחה כמה זה עולה?
שימי
שקל כפארה שקל.
בחורה א
וכמה זה?
שימי
שקללל אמרתי כבר שקל.
הפלאפון של שימי מצלצל והוא עונה.
רונית
היי שימי מה קורה ?
שימי
מה קורה חיים שלי? איזו הפתעה.
רונית
אתה יכול לדבר?
שימי
שנייה נשמה שלי.
הוא רואה עוד לקוחה.

לקוחה אחרת.

לקוחה ב'
כמה הדובי?
שימי
שקל כפרה שקל.
רונית
אתה איתי?
שימי
לא דיברתי עם לקוחה.
בחורה ב'
וכמה העט הזו?
שימי
גם שקל.
רונית
שימי אתה איתי?
שימי
לגמרי.
רונית
אני חשבתי ונראה לי לא מתאים כל הסיפור הזה..
שימי
על מה את מדברת?
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רונית
הקשר בינינו לא מתקדם לשום מקום
ונראה לי שעדיף לחתוך את זה עכשיו.
שימי
עוד פעם החברות שלך חפרו לך?
רונית
זה לא קשור לחברות זה קשור אליי..
בחורה ג'
סליחה כמה זה עולה?
שימי
שקלל כאפרה אמרתי לך מקודם שקל.
בחורה ג'
מצטערת אבל לי לא אמרת.
שימי
אבל כתוב הכול בשקל נשמה אז למה לשאול שאלות מטומטמות?
בחורה ב'
למה אתה מדבר אליה ככה? היא לקוחה.
שימי
שקל הולך שקל ובא זה היתרון של המקום הזה.
רונית מקשיבה קצת בשוק.
שימי
תחזרי רגע על מה שאמרת כי נראה לי לא שמעתי טוב?
רונית
לא יודעת כל הקטע של השקלים האלה לא בא לי טוב.
שימי
איזה שקלים?
בחורה ד'
סליחה כמה זה עולה?
שימי (ביותר עצבים)
שקל אמרתי לך שקל.
רונית
אני לא יכולה לדבר איתך בטלפון בלי שאתה
משחיל ת'שקל כאפרה שקל הזה,
אתה נותן לי לפעמים להרגיש מה זה זולה..
שימי
איך את אומרת דבר כזה אני נותן לך להרגיש זולה?
רונית
בוא לא נהיה דרמטיים שימי אני בסך הכול
מחפשת גבר עם עבודה יותר רצינית.
שימי
אנחנו עושים פה בוחטות על מה אתה מדברת?
רונית
די שימי אני ממשיכה הלאה זה נגמר.
הוא חוזר לפלאפון שלו.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
שימי
הלו רונית  ...רונית  ...רוניתתתת...
הוא קולט שהיא ניתקה לקוחה ניגשת.
לקוחה א'
כמה זה?
שימי (בעצבים)
שקל כוס עומו שקקקללל..
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עממיות – שני ויונתן
יוצר :נאור ציון.
רקע :שני נמצאת במיטה מתחת לשמחה עם יונתן ברקין מליונר צעיר מתחום ההייטק הם
מתנשקים ומצחקקים.
שני
די יונתן אתה הורג אותי עם הנשיקות הקטנות האלה ...
יונתן
את יודעת מה אני הכי אוהב בך שני ?
שני
מה יונתן מה אתה הכי אוהב ?
יונתן
את החום גוף שלך אני פשוט משוגע על החום גוף שלך ...
הם ממשיכים להתגפף.
שני
ההממממ ...
יונתן
את כמו תנור ספירלה קטן ...
שני
תיזהר לא לקבל כוויה ...
הם מתנשקים שוב.
שני
מוכן לעוד סיבוב ?
יונתן
בטח שאני מוכן שדה שלי בטח ...
היא עולה עליו.

יונתן
אני יכול לבקש ממך משהו שני ?
שני
מה מאמי מה?

הוא משתהה קצת מתלבט אם לשאול אבל בסוף שואל.
יונתן
את יכולה להיות קצת יותר קשוחה איתי?
שני נעצרת בתנועותיה.

שני
סליחה?..
יונתן
אני רוצה שתהיי קצת יותר קשוחה איתי ...
שני
כמה קשוחה ?
יונתן
קשוחה קשוחה ...
שני
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נווו אל תגיד לי שאתה גם מאלה ?
יונתן
מאיזה אלה ?
שני
אל תהרוס מאמי היית כזה מתוק שבועיים תן ליהנות עוד טיפה ...
יונתן
את כנראה לא יודעת מה זאת הנאה אמיתית.
ייאללה שנייקו תני לי קצת בקשיחות.
בטוח מסתתרת בך איזו אישה סוערת מתחת לכל הקליפה היפה ..
שני
מה ?
יונתן
את מדברת תמיד כזה מעודן אני מת לשמוע אותך פעם
משחחרת רסן רוצה פעם אחת לראות משחררת איזו קללה ..
שני
מה זאת אומרת קללה? יונתן לא מתאים לך.
יונתן
שלא תביני לא נכון מאמי הכי כיף לי איתך גם במצב המעודן,
אבל אני מרגיש מספיק פתוח איתך להגיד לך
שאני רוצה מדי פעם קשיחות .בא לי שתקללי לי ת'צורה,
אני רוצה אותך ערסית את יכולה להיות קצת ערסית נשמה?
שני
אני חושבת שאתה מתבלבל יונתן אני מה זה לא הטיפוס..
יונתן
אין אחת שהיא לא הטיפוס אני אומר לך באחריות.
החום גוף שלך לא משקר את מבעבעת מבפנים..
שני
לא יודעת יונתן לא נעים..
יונתן
אין לא נעים אני רוצה שתירקי עליי שאנחנו עושים את זה
אני רוצה שתגידי לי שאני בן זונה מנייאק
ושתשרטי לי את כל הגב קדימה תני לי איזה קללה...
שני
אני לא עושה את זה יונתן ...
יונתן
יייאללה שני היית עדינה מספיק הגיע הזמן שתרדי קצת לעם ...
שני
אין מצב יונתן ...
יונתן
נו יאללה אל תהיי כבדה ...
שני
די ...
יונתן
קדימה קדימה יא זונה ...
שני מסתכלת עליו בעצבים.
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שני
מה אמרת ?
הוא מתגרה בה עוד יותר.
יונתן
אמרתי שאת זונהההה ...
שני
אתה מנסה לחמם אותי ואני לא יירד לרמה הזאת ...
יונתן
אין זה בגלל שאת חננה את חננה למרות שאימא שלך זונה ...
היא מתחילה להתחמם ולאבד איזון.
שני
אימא שלי מה ?
הוא מחייך אליה קולט שהיא מתחילה להידלק.
יונתן
זונננה ...
שני
אחותך זונה למי אתה חושב שאתה מדבר ?
יונתן
הנה הנה שני את רואה זה בתוכך תני לי עוד אחד תני ...
שני
אני לא הולכת לשחק ת'משחק הזה איתך יונתן.
יונתן
את ועוד איך הולכת...
שני
אני לא יונתן ...
פתאום הוא יורק עליה.
שני
וואייי מה זה אתה מריק עליי ?
יונתן
למה יש לך בעיה עם זה ?
היא יורקת עליו חזרה
שני
טפפפווו עליך יא חנאןןן בן כלב חכה אני יראה לך מה זה
יא בן של אלף זונות .מי אתה שתריק עליי?
יא חתיכת נער כאפות אשכנזי בצורת הארי פוטר
עוד לא נולד הגבר שיריק עליי ...
יונתן
טובב שנייי טוב יריק זה חזק יריק זה חזקקק.
שני
יריק אחותך אתה אל תתחיל איתי בקטעים כאלה
למה אני יכנס באם אימא שלך ...
יונתן
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ואני יכנס באימא שלך הזונה ...

שני נותנת לו סטירה.
שני
אימא שלך זונה יא חתיכת מוצץ וואנבי הייטק אתה
תשמור על הפה שלך הבנת אותי סמאל אבוק איל ראש ראש ...
יונתן מחזיר לה סטירה ושני מתחילה לדפוק לו אגרופים.
שני
אתה מרים עליי יד יא חתיכת זבלה חכה חכה יא זבלה חכה ...
היא נותנת לו שניי אגרופים והוא נכנס לטירוף.
יונתן
כן שני כן שני יותר חזק ...
הוא יורק עליה שוב.
שני
בואנה יא מטומטם זה נכנס לי ישר לעין.
שני נותנת לו ראסיה ופותחת לו ת'גבה.
יונתן
אייייייייייייייייי אאאאאאאייייייייי פתחת לי ת'גבה שני פתחת לי תג'גבהה ...
יונתן קולט שמתחיל לרדת לו דם והוא מתחיל להתפתל מכאבים.
יונתן
את לא נורמאלית שני את השתגעת ?מה את נוגחת בי ..
שני
עוד פעם אחת תמריק עליי אני פותחת לך גם את שתיי הגבות יא מטומטם ...
היא רואה שהוא מחזיק את הגבה המדממת ואומרת לו.
שני
יייאלללה לך לך נגב תדם באמבטיה לפני שתלכלך לי פה
את כל הסדינים החדשים שקניתי בכיתן...
הוא מביט עליה מבוהל.
שני
מה אתה מסתכל? רצית ערסית קיבלת ערסית עשיו סעעע ...
יונתן מביט עליה המום.
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עממיות – נדב ושני
יוצר  :נאור ציון
חוץ .בית קפה טרנדי אחר  -יום
רואים את נדב  fatfingerיושב שם באיזה שולחן כשהוא בשיחת טלפון שני נכנסת למקום והוא
בדיוק מסיים את השיחה
נדב
מעולה מעולה בן תודה אני מעריך ומוחמא ביי
שני מגיעה אליו הם מתנשקים היא יושבת והוא אומר לה
נדב
זה היה בן זיידמן ...
שני
שמחה שנהייתם חברים ?
נדב
הוא אחלה גבר הבן אדם הזה הוא נתן לי עכשיו איזה טיפ שחבל על הזמן ...
שני
איזה טיפ ?
נדב
עזבי זה לא יעניין אותך משהו שקשור לחיתולים ופורטוגל ...
שני
איזה כיף ...
הוא קולט שהיא עדיין קצת כועסת
נדב
אל תגידי לי שאת עוד כועסת על אתמול?
שני
לא יודעת זה די מוזר כל הקטע שלך עם הצירייות ...
נדב
אני לא יכול להחליף את הדלת הזאת את לא מבינה מה סבתא שלי הייתה בשבילי ...
שני
אז לפחות תחליף ת'ציריות אין לי שום דרך למנוע את הרעש הזה ואני לא רואה את עצמי
משתינה לך בלילה בתוך המיטה ...
הוא מסתכל עליה והיא ממשיכה
שני
מה אני יגיד לך נדב זה מבאס שהבן אדם שהכי מאמי איתך בעולם ופתאום תוך שנייה הוא נהפך
למפלצת וצועק עלייך כמו משוגע ...
הוא מסתכל עליה משתהה טיפה ואומר
נדב
את יודעת מה את צודקת ...
שני
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באמת ?
נדב
לגמרי את גם לא הראשונה שיש לי את הקטע המפגר הזה שמתלוננת על הקטע שלי עם החריקה...
שני מופתעת מהפתיחות שהוא מגלה
שני
וואללה ...
נדב
בואי נעשה דבר כזה בואי נצא מחר לאיזו ארוחת ערב מוקדמת נחזור הביתה יחסית מוקדם נמלא
את החדר בנרות נעשה אהבה ונתעלם מהציריות ...
היא מסתכלת עליו המומה
נדב
מה את מסתכלת עליי ככה לא מתאים לך ?
שני
להיפך זה מושלם  ...מחר זה יום האהבה ...
נדב
ווואללה ?
שני
וואללה ווואללה ...
היא מחזיקה לו את היד והוא מחזיק לה מתחיל מעברון מוזיקלי שמבוסס גם על "לכל אחד יש
ת'אחת שלו"
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.1יוצר :נאור ציון
פנים .חדר השינה של נדב ברנוב  -לילה
המוזיקה ממשיכה על שוט משוטט שבו רואים את ברנוב קשור ביד אחת למיטה רדום ביחד עם
שני שמחבקת אותו מאחוריו לידם קערת קצפת וקערת תותים והטלוויה דלוקה ב"מיוט" על ערוץ
הכלכלה של  cnnשני מתעוררת לשירותים היא קמה באה לצאת ורואה שהדלת נסגרה היא
מסתכלת על נדב מסתכלת על הדלת ומבינה שאין ברירה היא מזיזה את הדלת ממש לאט אבל
שוב היא מוציאה חריקה "אייייאייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי נדב מתעורר מהשינה
נדב
אינעללל ראבק איתך שני אבל השארנווו אותה פתוחה כמה סתומה את יכולללה להיות ....
שני מסתובבת אליו
שני
סליחה אתה קראת לי סתומה ?
נדב
ועוד איך סתומה הריי אמרתי לך מפורשות להשאיר אותה פתוחה ...
שני
אבל היא עוד פעם נסגרה לבד מה אני אשמה...
נדב
את פשוט לא מבינה מה שמדברים איתך גם כשבאים לך בטוב את עושה ההפך ...
שני
תגיד לי מי אתה חושב שאתה יא חתיכת הומו מלקק תותים שכמוך ...
נדב
מה זה? מה אמרת עכשיו ?
שני
שמעת טוב מאוד מה אמרתי יא חתיכת חתיכת  fat fingerשכמוך ...
נדב
איך קראת לי עכשיו ?
שני
... Fat finger
הוא מסתכל עליה המום כשהיא ממשיכה
שני
מה אתה מסתכל כל שוק ההון מדבר על הפאדיחה שלך עם האצבע ה"דבה" שלך אז אל תקרא לי
סתומה ...
הוא בא לקום אליה אך לא יכול בגלל האזיק
שני
מה תעשה לי מה ? אתה קשור אתה יודע מה אולי אני אפילו ינצל את זה עכשיו כדי להשמיע לך
סרנדה מיוחדת במיוחד ליום האהבה ...
היא נגשת לדלת ומתחילה להזיז אותה כשהיא משמיעה חריקות
"אאאאאאאאאאאאאיייייייייייייייייייייייייייייייייי איייייייייייייייייייייייייייייייי
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שני
הנה היא חורקת מה קרה ? מה ? מה קרה ? קוש על אימא של מי שברא לך תציריות מה ?
נדב
שני תפסיקי עם זה שני ...
שני
בחלומות שלך יא חתיכת זבל אני יראה לך מה זה לקרוא לי סתומה
האיי פון שלו מצלצל הוא רואה שזה זיידמן והוא מנסה להגיע אבל לא יכול
נדב
תעני מהר לפלאפון שלי ....
שני
בחלומות שלך אני יענה יא fat finger fat finger fat funger
נדב
תעני זה זיידמן זה דחוף תעני ...
שני מסתכלת על הפלאפון שלו היא מרימה אותו ורואה שזה באמת זיידמן היא עונה
שני
מה קורה בן ?
קולו של זיידמן
מי זאת ?
שני
זאת שני איך בבלגיה ?
קולו של זיידמן
מעולה מותק נדב נמצא?
שני
כן אבל הוא לא יכול לענות כרגע ...
נדב מנסה במקביל להשתחרר מהאזיקים
קולו של זיידמן
תגידו לו שפורטוגל הרגע הכריזה על פשיטת רגל הוא יכול להתחיל להעיף תחיתולים ...
שני
אני ימסור לו ...
היא סוגרת את הפלאפון שלו כשרואים שהוא שמע מה זיידמן אמר
נדב
שני תשחררי אותי מהחרא הזה שני אני חייב להגיע לחשבון שלי בבורסה שני ...
שני לא מקשיבה לו היא הולכת ומזיזה את הדלת עוד קצת ואז פותחת את המחשב שנמצא לא
רחוק מהטלוויזיה שבה רואים הודועות שפורטוגל מכריזה על פשיטת רגל שני פותחת את המחשב
ונכנסת לבורסה של ניו יורק
נדב
מה את עושה שני ?מה את עושה ?
שני
נכנסת לבורסה של ניו יורק אם זה בסדר מבחינתך ...
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נדב
שני בלי שטויות שני ...
שני
הנה זה החשבון שלך אני ימכור נגיד מיליון מניות של פמפרס בכמה ?
נדב
ב 35תמכרי ב... 35
שני
ב ... 35אבל אופס עשיתי  7אפסים ולא שישה
נדב
ללללאאאאא שני לללאאאאאאא ....
שני מחייכת אליו ושולחת הוראת מכירה
נדב
מה עשית שני מה עשית ?
היא קמה נגשת לקערת הקצפת טובלת את האצבע שלה בקצפת ומוצצת אותה בסקסיות כשהיא
אומרת לו
שני
מצטערת גם לי יש אצבע שמנה ....
היא הולכת משם כשהוא מביט עליה המום
שני
יום אהבה שמח ...
היא יוצאת משם כשהוא צועק
נדב
שני תחזרי שני את לא תשאירי אותי כאן קשור תבטלי תמכירה ...
היא יוצאת מהבית וחוזרת שוב המוזיקה של ליאור נרקיס שמלווה את האירועים
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עממיות – עדי ורפי
יוצר  :נאור ציון
פנים .ספרייה באוניברסיטה – יום.
בתוך מחברת המלאה בכיתוב ,נוסחאות ודיאגרמות .ישנם קטעים בדפים המצולמים המסומנים
במרקר צהוב שמדברים על חרדת נטישה ,הדחקות ופוסט טראומה .יד מציירת את עכבר המעבדה
השמן ואת דגם המבוך .זהו רפי ( .)32לבושו מכובד ומוקפד .את אוזנו מעטרת ידית המשקפיים
שהוא לובש .את ידו מעטר שעון  CASIOישן עם מחשב בתוכו .על השולחן ישנם ספרים רבים
המונחים בסדר מופתי .ספר נופל במרחק .רפי מרים את עיניו ונתקל במבטה של עדי (,)23
המסתכלת עליו ורואה אותו מגניב אליה מבט .רפי מוריד את מבטו בביישנות וקובר את ראשו בין
ספריו .היא מתקרבת.
עדי
היי ,אני עדי ...ואתה מוצא חן בעיניי.
(רפי מרים את ראשו ומחייך)
אני יודעת שאני מתחילה אתך בצורה ישירה אבל אתה נראה לי מהסוג שלא היו עושים כלום אם
היו רואים בחורה חמודה.
(היא מסתכלת עליו כמחכה לתשובה .רפי מחפש מילים)
אתה לא חושב שאני חמודה?
רפי
אני לא מכיר אותך.
עדי
זה מאוד פשוט ,אם אני חמודה אז אתה רוצה להכיר ואם לא...
רפי
את מעניינת...
היא מתיישבת לידו
עדי
לא .לא .רק לא מעניינת .ספר יכול להיות מעניין ,אולי סרט אבל בחורה ...ממש לא .בחורה רוצה
שתחשוב שהיא סקסית .גם אם היא לא תגיד לך את זה בפעם הראשונה.
רפי
אני מצטער ,אני פשוט באמצע...
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עדי
אווץ' ...עכשיו אני מבינה למה גברים לא ניגשים לבחורות ...אוקי אני אעזוב אותך לנפשך.
(היא מסובבת אליו את הגב ומתחילה ללכת .רפי מסתכל עליה .היא נעמדת ומציצה אליו .רפי
מוריד עיניים כאילו הוא לא הסתכל עליה .היא חוזרת)
אתה מכיר את ההרגשה של הייתי צריך להגיד משהו אבל לא אמרתי ועכשיו כבר מאוחר מידי?
(רפי מהנהן בחיוב .עדי מחייכת)
אני יודעת שהסתכלת עלי ...הרגשתי את זה .לא בקטע פסיכי של אני "סייקיק" או משהו .בקטע
טוב.
(רפי מחייך במבוכה)
אני יכולה?
(עדי לוקחת לרפי את העט מבלי לחכות לתשובה וכותבת את מספר הטלפון שלה על ידו .בסוף
מוסיפה לב)
תבוא לאסוף אותי בתשע ...ותתלבש יפה.
היא נותנת לו נשיקה בלחי ,קמה והולכת .רפי נשאר המום .הוא מנסה לחזור לספריו ,אך לא
מסוגל להתרכז .מוציא את הפלאפון מהכיס וכותב לה הודעת טקסט.
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עממיות – רונית ורם
יוצר :נאור ציון
פנים .דירתו של רם  -יום
רואים את רונית נכנסת לדירה מפוארת עם בגדי הג'וגינג כשאיזה בחור שנראה טוב מכין לעצמו
בדיוק עשב חיטה
רונית
היי בייבי ...
רם
הייי ...
היא עוברת לידו ונותנת לו נשיקה
רם
איך היה בווארקאווט ?
רונית
מושלם אין על הפארק הזה ...
הוא קצת אדיש אליה והיא קולטת את זה היא באה אליו ושואלת אותו
רונית
הכל בסדר רמצ'וק? ..
רם
כן הכול בסדר למה ?
רונית
לא יודעת אתה קצת קר ...
רם
נו אל תתחילי עוד פעם רוני ...
רונית
מה אמרתי ?
רם
בפעם האלף אני חזרתי אחרי  8שנים בבוסטון אני לא רגיל לכל החיבוקים והנשיקות האלה כל
שתיי דקות ...
רונית
מה עשיתי כולה נתתי לך נשיקה ?
רם
כן אבל את נותנת לי באנרגיה שלך להבין שמשהו לא בסדר איתי אם אני לא מגיב כמו שבדיוק
רצית ודברים כאלה מלחיצים אותי ...
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רונית
אני לא מבינה אותך רם היה לנו הכי מדהים אתמול בלילה אמרת לי את הדברים הכי מיוחדים
בעולם קמתי עם כזה מצב רוח לג'וגינג חזרתי והמשכתי בדיוק באותו קו ופתאום אתה משתנה לי
ככה זה מבלבל בייבי
רם מתקרב אליה ואומר לה
רם
אני יודע שלפעמים אני יכול להשתנות בלי שזה מובן ואני עובד על זה עם עצמי כל הזמן אבל את
חייבת להבין שאני לפעמים צריך קצת ספייס ...
רונית
ספייס ?
רם
כן ספייס בזוגיות צריך לתת קצת ספייס רוני זה הכי בייסיק בעולם ...
הוא רואה שהיא מתבאסת נותן לה נשיקה קטנה ואומר
רם
את הכי מותק בעולם רונילה ואני כל כך אוהב את איך שאת נראית אבל בייבי אני עובד בתחום
שלפעמים שם אותי קצת על הקצה ואני צריך לפעמים קצת ת'זמן שלי עם עצמי טוב?
היא מהנהנת בעצב כשמתחיל מעברון קצבי
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משחק מול מצלמה
עממיות – מיגל ורונית
יוצר :נאור ציון.
חוץ .איזור אחר במועדון טופ אוף דה רופ ניו יורק  -לילה
רונית עומדת ושותה משקה כשגבר בלוק ספרדי איכותי ניגש אליה ושואל אותה באנגלית במבטא
ספרדי
מיגל [אנגלית ]
אני יכול לשאול אותך משהו ?
רונית מסתכלת עליו ורואה גבר נאה כבן 40
רונית [אנגלית ]
בוודאי ...
מיגל [אנגלית ]
מה שמה של היפה המיוחדת שעומדת לידי ?
רונית[אנגלית ]
רונית
מיגל [אנגלית]
ספרדיה ?
רונית [אנגלית]
ישראלית ...
מיגל [אנגלית ]
את לא שיחקת במקרה בסרט האחרון של אלמודבר?
רונית [אנגלית ]
האמת שלא  ...לצערי עוד לא יצא ...
מיגל [אנגלית ]
את מאוד מאוד דומה לשחקנית מאוד יפה ששיחקה שם בתפקיד קטן ...
רונית [אנגלית ]
תודה רבה ...
מיגל [אנגלית]
אני מיגל דרך אגב ...
רונית [אנגלית ]
נעים מאוד ...
מיגל [אנגלית ]
באת לביזנזס או פלז'ר ?
רונית [אנגלית ]
גם וגם  ...באתי ליו אס אופן ...
מיגל[אנגלית ]
איזו יופי גם אני ...
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רונית [אנגלית ]
מה אתה אומר איזה יופי את מי אתה מעודד?
מיגל[אנגלית]
ברור שאת נאדל ....
רונית עושה לו תנועה של כאילו איזה מטומטמת אני והוא ממשיך
מיגל [אנגלית ]
ואת מי את מעודדת ...
רונית [אנגלית ]
נאדל נאדל באתי בגלל נאדל ...
מיגל [אנגלית ]
האמת שגם אני באתי לביזנס לא רק לפלאז'ר
רונית [אנגלית ]
מה אתה אומר איזה ביזניס?
מיגל [אנגלית ]
אני והשותף שלי המצאנו את ה"הוק איי "
רונית [אנגלית ]
את המה ?
מיגל [אנגלית ]
את ה"הוק איי" של הטניס כשיש ספק אם היה אוואט או לא העין ששיפרה את כל העניין במשחק
הזה ...
רונית [אנגלית ]
מה אתה אומר אתם המצאתם את זה ?
מיגל[אנגלית ]
כן ובאנו להוסיף איזה טכניקת צילום חדשה שאנחנו מנסים אותה פעם ראשונה ביו אס אופן ...
רונית [אנגלית]
מעניין ...
מיגל [אנגלית]
בואי גבירתי ה"אלמודוברית" אני יזמין אותך למשקה נוסף ?
רונית [אנגלית ]
בכיף ...
היא מחייכת אליו משלב את ידו בידה והולך איתה לבר
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עספור  -ג'ולייט ואיציק 1
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :ג'ולייט בשירותים בפאב ,שוטפת ידיים ,רואה במראה את איציק מגיע מאחור.
איציק
בונז'ור..
ג'ולייט מסתכלת עליו הוא מוציא שוב את השיחון ,מתברבר .היא מביטה בו.
איציק
ג'ה פה אסאייה? (אפשר לשבת)
ג'ולייט
(אומרת בצרפתית) תעזוב אותי יא אידיוט אין לי כוח למטומטמים כמוך
איציק
(בעברית) לא הבנתי מילה אבל לא אכפת לי ,אני יכול שעות להסתכל עלייך מקריאה מתכון לקרפ
סוזט פלומבה.
ג'ולייט
(בעברית) נגמרה השיחה שלנו לא?
(איציק מופתע)
איציק
אז את מבינה עברית?
ג'ולייט
עלוקה אתה ,הא?
איציק
משתדל..
(ג'ולייט מסיימת לשטוף ידיים ,ומבחינה שנגמרו מטליות הניגוב).
ג'ולייט
אין פה ניירות ,אתה יכול להביא?
(איציק מוריד את החולצה .היא לא מבינה מה הוא עושה).
איציק
קחי ,תנגבי.
(ג'ולייט מביטה בו המומה).
ג'ולייט
אתה משוגע אמיתי הא?
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עספור  -ג'ולייט ואיציק 2
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :חדר מלון -לילה ,איציק שוכב מזיע ,ג'ולייט מתלבשת במהירות ,איציק מסתכל עליה
מאוהב.
איציק
לאן את רצה? הקוסם הבטיח שהמרכבה לא תהיה דלעת עד .12
(ג'ולייט לא עונה לו).
איציק
רק שתדעי ,פעם הבאה אנחנו ננעלים לסוף שבוע ,ימות העולם.
ג'ולייט
סוף שבוע לא טוב.
איציק
למה לא?
ג'ולייט
נראה לי שבעלי ישים לב אם לא אהיה בבית כל הסופ"ש.
(איציק מזדקף במיטה בהלם).
איציק
מה? מה אמרת? (ג'ולייט מהנהנת) את נשואה?! מתי הספקת?
ג'ולייט
בגיל .20
איציק
( ??20המום) את רצינית?
(שתיקה .איציק מנסה לעכל).
איציק
אז אתם ...בתהליך פרידה?
ג'ולייט
לא ממש ,אנחנו בתהליך פרידה .אני מצטערת ,אני לא יכולה יותר..
(ג'ולייט יוצאת).
איציק
רגע!! ג'ולייט!!
(איציק רץ אחריה כעבור מספר שניות נשמעת מבחוץ צעקת זקנה.
הוא חוזר פנימה בריצה [קלט שהוא ערום]  ,טורק את הדלת ונשען עליה).
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משחק מול מצלמה
עספור  -מוטי ושיר 1
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :חוץ .הודו ,מרפסת צופה לנוף הררי  -יום
פלאש בק .מצית זיפו נפתחת ונסגרת .הפריים נפתח ,נראה מוטי יושב במרפסת ,משחק במצית
זיפו ,המרפסת צופה לנוף ,ברקע נשמעת מוזיקה הודית רגועה .הוא לבוש כטייל ישראלי טיפוסי ,
יחף ,מכנסי דייגים ,בלי חולצה .מוטי מעשן צ'ילום (כלי עישון הודי) .לפתע נכנסת שיר מלאת
התלהבות .גם שיר לבושה כיאה למטיילת במזרח (כולל צמות קטנות).
שיר
אתה לא מבין מה קניתי...
מוטי
איפה נעלמת שעתיים?
שיר
שעתיים יא קוף? כבר ארבע אחר הצהריים.
(נכנס הודי יחף ,סוחב טאבלה [תוף הודי גדול]) .
הודי
היר? יו וונט מי טו פוט איט היר?
שיר
יס ,טנק יו..
(ההודי מוריד את הטאבלה ,שיר נותנת לו שטר  20רופי).
הודי
טנק יו..
ההודי יוצא.
מוטי
טאבלה? כמה עלה?
שיר
הורדתי אותו משבעת אלפים לחמשת אלפים רופי...
מוטי
(צוחק) דפקו אותך...
שיר
בסדר ,בשקל ורבע....בוא בוא ,עכשיו אתה מלמד אותי "עראק עם קרח"..
(שיר מפשקת את רגליה ויושבת על הטאבלה .מוטי צוחק)
שיר
מה אתה צוחק? קוף..
מוטי
מה נראה לך? זה בדם ,אי אפשר להתחפש לזה...
(שיר מנסה לתופף ,המקצב לא נשמע אחיד).
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שיר
נו ,דומה?
מוטי
אה ,יצא לך יותר "פי-נה קו-ל-דה"..
שיר
נו ,אז בוא תראה כבר..
מוטי קם באיטיות..
מוטי
אי אפשר לנוח בבית הזה...
(מוטי מתיישב מאחורי שיר כשהיא בגבה אליו והתוף בין רגליה הוא אוחז בשתי ידיה ומתחיל
לתופף תוך כדי שהוא חוזר על המילים).
מוטי
ע-ראק -עם-ק-רח ,ע-ראק -עם-ק-רח ע-ראק -עם-ק-רח...
(הוא עוזב את ידיה והיא ממשיכה לבד .הפעם היא מצליחה לשמור על המקצב .היא מתלהבת).
שיר
יו...יש לי את זה ...ע-ראק -עם-ק-רח ,ע-ראק -עם-ק-רח ,ע-ראק -עם-ק-רח..
(מוטי מחייך ומתחיל לשלוח יד מתחת לחולצתה .שיר מממשיכה לתופף ומחייכת).
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עספור  -מוטי ושיר 2
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :בבית של עמית ושיר
שיר ,לבושה טרנינג ביתי וגופייה סקסית בלי חזייה ,עורכת שולחן לזוג .דפיקות בדלת .שיר
פותחת בחיוך שנמחק מיד כשהיא רואה מי בפתח.
שיר
מה אתה עושה פה?
(כעת רואים את מוטי בפתח ,עצבני .הוא נכנס לתוך הבית בכעס ,סורק את הבית ,מחפש את
עמית).
מוטי
אין לך בושה אה?
שיר
אתה מדבר על זה שנעלמתי לך לפני שנתיים בלי להגיד מילה? אה ,בעצם זה אתה.
מוטי
תוציאי את הראש מהתחת שלך ,מי מדבר עלינו בכלל? (מביט לעבר פנים הבית) איפה הנזלת
הזאת שאת מסתובבת איתה? (צועק לפנים הבית) הלו! צא לפה רגע ,צא!
שיר
עמית לא פה ותפסיק לצרוח לי בבית!
מוטי
כמה נמוך...לבוא לאבא שלי מאחורה ולהציע לו כסף?
שיר
מה?!
מוטי
מה נהיה ממך?
שיר
אתה מוכן להסביר לי על מה אתה מדבר?
מוטי
אל תנסי לערבב אותי עכשיו( .מתקרב אליה באיום) את אבא שלי תשאירו מחוץ לזה.
שיר (מתעצבנת)
מחוץ למה?
(כעת הם עומדים קרוב מאוד זה לזו)
מוטי
מחוץ ללכלוך שלכם .בטח גם ניסיתם למכור לו ביטוח על הדרך.
שיר
טוב ,אין לי כוח לזה עכשיו...
מוטי
וואלה? אין לך כוח?
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שיר
איך אתה בכלל מרשה לעצמך להתקרב אליי?
מוטי
אל תדאגי ,לא נישאר הרבה .מסריח פה מכסף.
שיר
קוף! עוף מפה!
מוטי
תוציאי אותי.
שיר מביטה בו ,מהססת ואז מנסה לדחוף אותו .מוטי לא זז .היא מנסה לסטור לו ,הוא תופס את
ידה בחוזקה .הם קרובים ,מתנשפים ,מביטים זה לזו בעיניים .לפתע מוטי מוריד את ידו ומכניס
אותה למכנסיה של שיר .היא מופתעת .הם נצמדים לנשיקה סוערת.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
עספור  -מוטי ושיר 3
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :בפתח האוטובוס שיר .מוטי מופתע לראותה.
מוטי
מה את עושה פה?
(שיר מביטה במוטי ,הוא נזכר שהוא בתחתונים וממהר ללבוש מכנסיים שהיו זרוקים על הרצפה)
מוטי
הפתעת אותי...
שיר בוחנת את האוטובוס המבולגן להחריד ,מוטי מנסה לסדר במהירות ולשוות לאוטובוס מראה
אנושי .מזיז מה שיש על המיטה הצידה ,מצביע לשיר על המקום שהתפנה.
מוטי
בואי שבי .להביא לך לשתות?
(שיר נשארת לעמוד .מוטי רואה ששיר מסתכלת על השלט של האוטובוסים שתלוי מעל המיטה -
"אין לעשן ,אין לירוק ,אין לפצח גרעינים")
מוטי
[מחייך] רק בלי סיגריות ליד המיטה ,כל השאר אני אחליק לך...
שיר מישירה אליו מבט.
שיר
למה עזבת אותי?
שיר מביטה במוטי ,ממתינה לתשובתו .מוטי מהסס.
מוטי
את בטוח לא רוצה לשתות? אני אעשה לך קפה? משהו קר?
שיר
תענה לי.
מוטי משפיל מבט ,שיר מתקרבת אליו.
שיר (רכה)
למה עזבת אותי?
מוטי מביט בה בעיניים מלאות אהבה.
מוטי
התגעגעתי אלייך...
שיר
אני רוצה לדעת למה...
(מוטי מתיישב .הוא מסתכל על שיר ומהסס .היא מחכה)
מוטי (בשקט)
לא יכולתי ...זה היה ...אולי זה היה קצת יותר מדי ...
שיר
מה יותר מדי ? אהבה? אהבתי אותך יותר מדי?
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מוטי
לא ..כל ה...הכול...לא יודע ..זה היה מלחיץ...
שיר
מלחיץ?! מה בדיוק הלחיץ אותך? שהשארתי בחדר שלך בגסט האוס את המברשת שיניים שלי?
מוטי לא עונה.
שיר
אתה יודע מה? נגיד ..נגיד שעישנת משהו וקיבלת פרנויות שאני תמנון שהולך להתעלק עליך...
מכתב? זה מה שאני שווה?  4חודשים ואתה חותך את זה כאילו הייתי איזו זונה שהכרת בדרך?
מוטי
לא הייתי מסוגל אחרת...
שיר (מאוכזבת)
זה כל מה שהיינו? סטוץ מסריח של טיול?
מוטי (באינסטינקט)
מה פתאום!
שיר
אז? (מוטי לא עונה) מה זה היה?
מוטי מביט בה ,הוא לא מוצא מילים.
שיר
מה אתה רוצה ממני אה? תגיד לי מה אתה רוצה!!
מוטי ממשיך להביט בה בשתיקתו .שיר דומעת.
שיר
חתיכת אפס ...צא מהפאקינג סרט שלך כבר! (מסתכלת על פנים האוטובוס) תראה אותך ..אין
הודו יותר ,נגמר! תתבגר כבר! ...מה אתה רוצה ממני???
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משחק מול מצלמה
עספור  -עמית ושיר
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
שיר
מוטי היה פה.
עמית
מה אמרת?!
שיר
הוא היה פה.
עמית
מתי?
שיר
אתמול בלילה .התכוונתי לספר לך בדיוק כשהתקשרת מהבית חולים.
עמית
הבני זונות...
(עמית קם מהמיטה ,מתיישב ,נסער ,קם ממקומו ומתחיל ללכת בחדר)
עמית
תכננו את זה כמו מבצע צבאי ,הנערי רפול האלה.
שיר
מה? על מה אתה מדבר?
עמית
בני זונות ...הוא עשה לך משהו?
שיר
מה פתאום? ..למה שיעשה לי משהו?...
(היא מרגישה משהו ,מבטה מחמיר והיא מאבדת סבלנות)
שיר
עמית!
עמית
לא רציתי להדאיג אותך.
שיר
תדאיג.
עמית
בבון אחד הגיע לחפש אותי פה ובבון שני באלדד.
שיר
מה? אני לא מבינה מה אתה אומר.
נושם עמוקות ,נבוך להתחיל.
עמית
לא באמת הפרדתי בין אנשים...אחד מהחבורה של המוטי הזה...איציק  ...הפתיע אותי על הבר...
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(עמית מוזג לעצמו כוסית של ויסקי)
שיר
תמזוג לי גם קצת
מוזג ונותן לה את הכוס .היא מביטה בו ,רואה שהוא מוטרד.
עמית
אני הולך להיכנס בהם עכשיו בכל הכוח...
שיר
עמית ,אתה בטוח שאנחנו צריכים את זה עכשיו? לא מספיק לך מה שהיה?
עמית
אני אזיין אותו ..מה הוא חושב? שהוא יכול לבוא אלי הביתה? מי הוא?
שיר
בגלל שהלכת לאבא שלו...
עמית
מי אמר לך?
שיר
הוא ..בגלל זה הוא בא ...הוא התעצבן שהצעת לאבא שלו כסף ...למה עשית את זה בכלל?
עמית
רגע ,מה? את לצדם עכשיו?
שיר
הם לא מעניינים אותי .אני רואה איך אתה נשאב לזה ...וזה סתם חבל ..עזוב ,רד מזה עמית...
נגמר ..אתה לא רוצה לגרור את החבורה הזאת לתוך החיים שלנו ..אני לא רוצה שום מגע איתם.
עמית
את רצינית? אין מצב שאני מוותר עכשיו ,הם הולכים לאכול חרא עם כפית .אני הולך לדפוק אותם
כל כך חזק שהם לא ידעו מאיפה זה בא ...הם עוד יתחננו שאני אקנה מהם את השטח .את יודעת
מה? זה טוב שזה קרה ...זה מפקס אותי בדיוק מה אני צריך לעשות עכשיו...
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עספור  -ענהאל ואריאל
יוצרים :חנן סביון ,גיא אמיר.
רקע :ענהאל קוראת בספר שלה .לפתע היא רואה לידה בחור (אריאל) עם דמעות בעיניים.
ענהאל
?Are you o.k
אריאל
…Sorry… I didn't mean
הכל טוב..
ענהאל (מופתעת)
הכל טוב?...
אריאל (מופתע)
את ישראלית?
ענהאל
למה? אתה רוצה לשאול אם אני מכירה מישהו שהיה איתך בצבא?
אריאל
מה?
ענהאל
כל ישראלי שפוגש אותך בחו"ל ישר שואל אם אתה מכיר איזה יניב..
אריאל (מחייך)
אה ..לא..
הם שותקים ,אריאל בוהה בכיסא הגלגלים של ענהאל.
ענהאל
אתה תמיד בוהה ככה באנשים או רק בחו"ל?
אריאל (מסיט את מבטו)
מצטער ..לא התכוונתי..
ענהאל
זה בסדר( ..מחווה על הכיסא) הכיסא זה כמו ציצי ,כולם נתקעים עליו..
(אריאל מחייך) אז איך הכיסא שלי? גדול? הגלגלים עומדים?
אריאל צוחק במבוכה.

ענהאל
אני ענהאל .נעים מאוד..
אריאל
ענהאל? זה מהתורה?

ענהאל
בד"כ נהוג להגיד איך קוראים לך לפני ששואלים שאלות..
אריאל
צודקת ..אני ..אה( ..מתלבט אם לומר את שמו)
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ענהאל
אתה ממציא שם עכשיו?
אריאל (מחייך)
אני שאול..
ענהאל
מה ,אתה עובד פה?
אריאל (לא יודע מה להגיד)
אה..
ענהאל
רוצה לקחת כמה דקות להמציא שקר ולחזור אליי?
אריאל
סתם ,אני עושה פה קצת עבודות עד שאני אסע.
ענהאל
הסיפור הרגיל ..מטייל ישראלי שמתחרע על המיני בר ,חושב שזה חינם,
תופסים אותו ובמקום ללכת למשטרה נותנים לו לשטוף כלים..
אריאל
את לא ממש אוהבת ישראלים ,אה?
ענהאל
מי אוהב?
אריאל
תדעי לך שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם..
ענהאל
טוב מאוד .לא הייתה שם גישה לנכים..
אריאל
היו כיסאות גלגלים אז?
ענהאל
אתה לא העיפרון הכי מחודד בקלמר נכון?

אריאל הולך.

אריאל
למה ככה?
ענהאל
היי ..לאן אתה הולך?
אריאל
יש לי עבודה.
ענהאל
אני צחקתי..
אריאל
אותי זה לא מצחיק!
ענהאל
בוא שניה ..שאול..
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אריאל
לא רוצה..

אריאל מתקרב ,פגוע.

ענהאל
אם אתה לא תבוא אני אבוא..
ענהאל
לא התכוונתי להעליב..

אריאל
זה שאת( ..מצביע עליה) ככה ..לא נותן לך זכות לדבר לאנשים איך שבא לך..
ענהאל
אתה צודק ..אני מצטערת..
אריאל
יופי שאת מצטערת..
ענהאל
באמת נפגעת אה?( ..אריאל שותק) אני מצטערת ,נו ..אני רוצה לפצות אותך ..אתה אוהב בירה?
אריאל
מאוד..

אריאל מחייך והולך.

ענהאל
אז לך תביא לשנינו..
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עספור  -סיון ואיציק
יוצרים :חנן סביון ,גיא עמיר.
רקע :איציק וסיון בגרר .הוא נוהג .היא לידו .סיון מורידה נעליים ,שמה רגליים על הדש-בורד.
סיון
לאן נוסעים?
איציק
אני לוקח אותך להורים שלך...
(סיון שמה יד על הירך שלו ומתחילה לעלות לכיוון חלציו)
סיון
ואיפה עוצרים? אתה רוצה שאני כבר אתחיל לקשור את עצמי? [צוחקת]
(איציק מוריד לה את היד)
איציק
סיון...חכי שנייה...
(סיון מחייכת ומתחילה לרדת לכיוון מכנסיו של איציק .איציק נבהל ודופק ברקס .סיון חוטפת
מכה .איציק ממשיך את הנסיעה)
סיון
אי ..אח...למה עצרת?
איציק
סליחה ...את בסדר?
סיון
כן ...מזל שלא היה לי שום דבר בפה..
איציק
תקשיבי סיון ...אני ...איך להגיד לך את זה ...ברור לך שאני לא ידעתי שאת אחות של מוטי ...את
אמרת לי שקוראים לך נועה...
(סיון מחייכת)
סיון
אני זיהיתי אותך דווקא...לא השתנית..
(סיון מגבירה את הרדיו .איציק מנמיך בתנועה חדה)
איציק
אז למה? ...השתגעת? ...מוטי הוא כמו אח שלי...
סיון
אז מה?
איציק
אז צריך לשכוח שזה קרה...
סיון
אתה באמת מסוגל לשכוח אותי?
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איציק
כן ,ועדיף שגם את ...אין ברירה ,אם הייתי יודע שאת אחותו זה לא היה קורה ,לא עושים אצלנו
דברים כאלה ,זה חמור ,אין עתיד לסיפור שלנו ,אין סיפור בכלל....
סיון
תראה מה לבשתי לכבודך...
(סיון מורידה את החולצה לכתף וחושפת את חזייתה)
איציק
את שומעת מה אני אומר לך?
סיון
זה ויקטוריה סיקרט...
איציק
סיון!
סיון
מה?
(איציק עוצר את האוטו .סיון באה לנשק את איציק בשפתיים .הוא זז והיא מנשקת אותו בלחי)
איציק
את הבנת אותי? נכון?
סיון
כן ...אל תדאג ..אין סיפור בינינו...
היא יורדת מהאוטו .איציק נאנח עוקב אחריה במבטו.
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עספור  -תמר ואמיר
יוצרים :חנן סביון ,גיא אמיר.
רקע :אמיר עובד על החוף ,לבוש בגדים של צוות המלון ,אוסף זבל בשקית .הוא רואה על שולחן
בקבוק כמעט ריק .ליד השולחן שוכבת תמר עם משקפי שמש וקוראת בספר עבה באנגלית .אמיר
ניגש לפנות את הבקבוק.
תמר
I 'm still drinking it.
אמיר
Sorry. Not touching. I go clean.
אמיר מתרחק מעט ,מזהה על החול שבר בקבוק ,מתכופף להרים אותו בזהירות ,ונחתך.

תמר צוחקת לעצמה.

אמיר
איי ...בן זונה....
תמר
מה ,אתה ישראלי?
אמיר
Ehhhh….no.
תמר
מה  ? NOאז באיזה שפה זה בן זונה?
אמיר
I….

תמר
אתה עובד כאן במלון? מה ,זה נחשב עבודה מועדפת? (מצחקקת).
אמיר מסתכל לצדדים.

אמיר (לחוץ)
לא...אני לא ממש עובד פה...זה זמני.
תמר
מה זמני? לפי הבגדים אתה עובד של המלון ,לא?...
אמיר (נלחץ)
מה זה ,את חוקרת של השב"כ?
תמר
סליחה ,סתם אני מתעניינת .אתה לא חייב.
אמיר
אני מוזיקאי....באתי לפה לעבוד על המוזיקה שלי,
אני מחפש מוזות לאלבום חדש.
תמר
פה אין מוזות .מקסימום מדוזות.

תמר צוחקת מעצמה בקול .אמיר צוחק.

אמיר לוחץ לה את היד.

תמר
נעים מאוד ,אני תמר...

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה

מתיישב לידה.

אמיר
אמיר...
תמר
מה זה? מה אתה עושה?
אמיר
יושב ...שנדבר קצת...
תמר
אולי לא שמת לב ,אבל אני אורחת ואתה עובד פה.
אמיר
(קם) טוב ,סליחה...

תמר מביטה בו רגע בפרצוף חמור ואז צוחקת.
אמיר
מה?
תמר
אני סתם מתחתי אותך...
אמיר
מתחת אותי?
תמר
אני מתה על מתיחות ...הייתי אלופת התיכון בזה...
אמיר
וואלה .אותי זה לא מצחיק.
תמר
די נו ,מה יש לך?אני התבדחתי...
אמיר
אז אני כנראה לא מבין את הבדיחות שלך...
תמר (פגועה)
טוב( ...ממלמלת) אתה לא צריך להיות כזה רשע...
אמיר מסתכל עליה.

אמיר
מה ,נפגעת?
תמר
עזוב ,לא משנה..
אמיר
נו...
תמר
בסה"כ ניסיתי להיות נחמדה...

השפתיים של תמר רועדות ,נראה כאילו היא כל רגע תפרוץ בבכי.
אמיר
אני מצטער...
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תמר (בקול חנוק מדמעות)
זה בסדר...
אמיר
סליחה ...באמת ...אני פשוט חדש פה ואני לא כ"כ יודע עוד איך לדבר עם...
תמר לא מחזיקה מעמד ,היא מתפוצצת מצחוק .אמיר מביט בה בעצבים.
תמר
אתה כזה פתי מאמין לכל דבר ,לחתול ולעכבר...
אמיר
את עוד פעם מסתלבטת?
תמר (צוחקת)
אתה נופל בכל פח...

אמיר מתחיל ללכת.

אמיר
טוב ,אין לי כוח לזה...
תמר
אמיר? (הוא מסתובב) אתה יכול להביא לי סודה?
אמיר
יופי ,מצחיק ...מה המתיחה עכשיו?
תמר
מתיחה? אתה עובד פה לא?
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פאודה  -גלי ודורון
יוצרים :ליאור רז ,אבי יששכרוף.
רקע :גלי במטבח ההפוך והמטונף ,היא שוטפת כלים ומכניסה למדיח ,דורון נכנס ,היא מעיפה
לעברו מבט.
דורון
לעזור לך?
גלי
לא צריך .תודה..
דורון נשען על השיש ,רוצה לדבר ,מהסס ,אבל אז מחליט ללכת על זה.
דורון
את רוצה שניפרד?
גלי לא מגיבה .ממשיכה לשטוף כלים.
דורון
אה?
גלי
מה?
דורון
שאלתי אם את רוצה להיפרד?
גלי
לא..
דורון
יש לך אהבה חדשה לא ? את מזדיינת עם נאור.
גלי עדין לא מגיבה .זה מעצבן את דורון שניגש וסוגר את הברז.
דורון (עצבני)
תעני.
גלי מסתובבת אל דורון.
גלי
מה אתה רוצה לשמוע?
דורון
רק למה את מזדיינת עם נאור מאחורי הגב שלי? זה רק מה שאני רוצה לשמוע.
גלי לא עונה .חושבת ,מנסה לנסח את עצמה .לדעת מה היא צריכה להגיד.
דורון
אין לך תשובה?
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גלי
יש לי.
דורון
אז בואי נשמע ..אני מת לשמוע
גלי
אני שוכבת איתו כי הוא אוהב אותי .כי הוא אוהב לשכב איתי .כן .אני מצטערת.
דורון
זה הכל .גלי ,כל פועל ערבי ברחוב היה אוהב לזיין אותך.
גלי
על מה אתה נלחם דורון? עלי? עלי אתה נלחם?
דורון
על מה את מדברת?
גלי
עכשיו נזכרת? זה נגמר מזמן אתה יודע שזה נגמר מזמן לא? על מה אתה נלחם?
דורון
מזמן?מתי זה מזמן? מתי? לפני שבוע ?שהזדיינו בדשא בחוץ? זה מזמן?
גלי
זה היה לפני יותר מחודש ..ולא..
דורון
לא מה?..
גלי
לא משנה..
דורון
לא מה??
גלי
דורון לא עמד לך..
גלי משתתקת דורון מחוויר לא מסתכלים אחד על השניה .
גלי
אתה לא נלחמת עליי דורון,
דורון
ואת?
גלי
שנים שנלחמתי עליך  ,אתה פשוט לא היית פה לראות את זה לא ראית אותי פה,
מחכה לך שתחזור בלילה ..לא ישנה ..משקרת לילדים ..משקרת לעצמי.
אוהבת אותך ..אוהבת אותך גם כשאני מפחדת ממך.
דורון
מה היה לפחד ממני ...עזבתי הכל במיוחד בשבילך,
בשביל להגשים את החלומות שלנו.
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גלי (לא עונה)
נכון חזרת ..די ..דורון ..זה לא זה.
דורון זה נגמר ..וזה לא קשור לנאור.
דורון
בת זונה אבל למה איתו ? למה דווקא איתו?
גלי
אם זה לא היה נאור ,היה בא מישהו אחר.
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פאודה – נורית ואביחי
יוצרים :ליאור רז ,אבי יששכרוף.
רקע :נורית ואביחי יושבים ביחד ליד המדורה.
נורית (בקול רועד)
הייתי בטוחה היום שזהו( ..מליטה בידיה על עיניה) .אני לא יוצאת משם חיה .נגמר הספור ..כוס
אמק.
אביחי לא מגיב ,כאילו לא שמע אותה .נורית מביטה בו.
נורית
אני לא מבינה איך אתם עושים את זה.
מה ,אתה לא מפחד? אני לא מבינה.
אביחי לא מגיב .זה מעצבן את נורית המתוחה.
נורית
איך אתה הולך לסיוט כזה עוד פעם ועוד פעם? מה ,אתה כאילו רוצה למות?
אביחי עדיין לא מגיב .הוא מתכופף לעבר המדורה ,מכניס את היד ומסדר את אחד מבולי העץ.
נורית (מתחננת ,דמעות)
בבקשה ,תענה לי .תסביר לי ..איך אתה?..
אביחי חוזר למקומו ומתיישב ,שולח מבט קצר לעבר נורית.
אביחי
ראית פעם כלב תקיפה מקבל פקודה לתקוף?
עכשיו תורה של נורית המופתעת לשתוק.
אביחי
ראית נורית?
נורית
מה? בסרטים ראיתי..
אביחי
אז איך זה נראה בסרטים?
נורית
אומרים לו לתקוף והוא רץ ישר לתקוף.
אביחי
בדיוק" .רץ ישר" .לא מעניין אותו כלום .לא חושב על כלום.
קופץ בשביל להרוג .יחתכו לו את הראש בדרך? אין לו בעיה עם זה.
דבריו של אביחי נותרים תלויים באוויר .משהו עובר על אביחי ,הוא רוצה לפרוק משהו ,כבר לא
אדיש.
אביחי
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אז אנחנו כמו הכלבים האלה .ככה אימנו אותנו .לכלבים נותנים מכות או שמרעיבים אותם.
לנו נתנו מכות .כל ערב .לחסן אותנו .ומהרגע שאנחנו שומעים "פעל" בקשר,
אנחנו כמו הכלבים ,קופצים .אודרוב לצוואר של המבוקש.
נורית מנסה לעכל את הדברים.
נורית (מהוססת)
ואתם לא חושבים? ...על האשה ,הילדים?
אזכור האישה והילדים מדליק את אביחי .כל טון הדיבור שלו משתנה והופך נרגש ותוקפני.
אביחי (בלהט)
אין אשה ואין ילדים ברגעים אלה .ככה אימנו אותנו .לא לחשוב ..את יודעת למה?
נורית שותקת.
אביחי (בתוקפנות)
את יודעת( ?..נורית לא מגיבה) שאלת אותי משהו ,לא? את יודעת למה
נורית קצת חוששת מאביחי .היא לא מביטה לעברו אלא רק עושה בראשה תנועת שלילה .אביחי
כבר בשוונג .מצמיד בכח את אצבעו לרקתו.
אביחי
כי אם נחשוב לשנייה .לחצי שנייה! לשמינית שנייה!! אז מהפחד נהפוך לאבן .לא נוכל לזוז.
פאוזה .אביחי נרגש ,רוצה להמשיך לדבר .הוא מביט בנורית ,רוצה שתגיב .היא מישירה אליו
מבט.
נורית (בשקט)
אני לא רוצה להיות ככה ..זה כמו למות.
אביחי
אז אין לך מה לבוא איתנו יותר .את תסכני אותנו..
נורית שותקת .מביטה באש.
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פאודה  – 3אלעד ויערה
יוצרים :ליאור רז ,אבי יששכרוף.
חוץ ,ואדי קלט – יום .שני צעירים צועדים באפיק נחל יבש ומבודד .תרמילים כבדים ומאובזרים
על הגב ,אלו אלעד ויערה ,צועדים זה לצד זו ,שקועים בשיחה.
אלעד
… לא יודע ,כאילו ,אין לנו שפה משותפת .והוא גם משחק אותה קשוח כאילו הוא איזה מ״כ
בטירונות…
יערה
מי ,נמרוד?? הכי לא ,כאילו ,לא קשוח -מופנם…
אלעד
סבבה אבל שלא ישחק אותה מ״כ בטירונות .כל הקטע של המכינה הזאת זה שאנחנו עוד לא
בצבא ,לא? כאילו ,תנו להינות!
יערה
לא יודעת ,הוא ממש מדריך טוב בעיני .הלוואי עלי להיות מדריכה כזאת טובה.
אלעד
מה? את פי אלף יותר טובה.
יערה
ממש .החניכים שלי שונאים אותי .יודע איך הם קוראים לי? ״מסיר לק״.
הם צוחקים.
אלעד
טוב ,כי מי מביא אצטון לסדרת הישרדות!
יערה
כי לא הספקתי להוריד את ה… אוף ,לא משנה!
בקיצור לא מבינה למה אתה כזה אנטי.
אלעד
ממש בחור מופנם אם הוא סיפר לך את כל הסיפור חיים שלו.
יערה
(צוחקת מהקנאה הגלויה שלו)
נו ,היה את הלילה ההוא של הניווט כוכבים ודיברנו מלא.
אלעד (מריר)
כן ,ראיתי .לא שאכפת לי רק אל תגידי שהוא ״מופנם״…
יערה
תביא רגע את המפה.
אלעד
אנחנו פה ,כן? הפיצול כאן? עוד… שלושה ק״מ?
יערה
יא אוטיסט ,אנחנו פה!
מצביעה על נקודה אחרת .אלעד מביט במפה ,מביט סביב .קולט שהיא צודקת.
אלעד
פאק .טוב זה לא הרבה לחזור ,חצי שעה גג.
הלחש המבוהל שלה קוטע אותו—
יערה
אלעד!
אלעד
מה?
יערה (לוחשת)
אתה רואה אותו?!
עכשיו הוא רואה .מישהו עומד ,חצי מוסתר מאחורי סלע ,במעלה המדרון .צופה עליהם בלי לזוז,
ממש מעל למסלול שהם אמורים לחזור בו.
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אלעד
זה סתם איזה בדואי .בואי נו…
היא מתחילה ממש להילחץ .גם הוא.
יערה
יו ,למה הוא עומד שם??
אלעד
אל תפחדי ,בואי… הוא לא יעשה כלום……
יערה
לא ,בוא נמשיך משם.
אלעד
זה לא הכיוון ,נו ,בואי.
יערה
אלעד!
עכשיו היא מביטה לכיוון ההפוך יש שם דמות נוספת ,גם היא פשוט עומדת ומסתכלת עליהם.
יערה
מה זה??
הם עומדים חסרי אונים ,שתי הדמויות מתחילות לרדת במדרון לכיוונם .אלעד זז אל יערה ,מגונן
עליה .יערה כבר על סף בכי.
יערה
די ,זה לא קורה…
אלעד
ששש .הכל בסדר…
הם עומדים שם ,לא זזים ,מקשיבים לצעדים של הדמויות המתקרבות.
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משחק מול מצלמה
פול מון – אורן וגאיה
יוצרת :שירה אלון.
רקע :אורן יוצא ממעגל הרוקדים ,גאיה אחריו ,לא מבינה מה עובר עליו.
גאיה
מה קרה?
אורן
אני עייף.
גאיה
אתה רציני? טסנו חצי עולם בשביל המסיבה הזאת.
אורן
נכון ,אבל...לא יודע ,הפרוגרסיב טראנס הזה לא בא לי
טוב פתאום.
גאיה
זה עוד מעט יתחלף ,יותר מאוחר הם ישימו פול און.
אורן
אין לי כוח לחכות ,כבד עליי.
גאיה
משהו שאני עשיתי?
אורן
מה פתאום ,מאיפה הבאת?
מסתובב ממנה ללכת .היא הולכת אחריו מסובבת אותו אליה.
גאיה (לא מבינה מה נפל על בעלה)
מה יש לך תגיד?
אורן
לא מתחבר ,מה קרה ,אסור?
גאיה
אני דואגת לך ,אורן.
אורן
הכל רגוע ,אני צריך לנוח קצת.
מתעצבנת כי היא לא מבינה אותו והוא לא נותן יותר מדי הסברים.
גאיה
סבבה.
אורן
מה את מתעצבנת?
גאיה
יש מסיבה כזאת פעם בחודש.
אורן
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לא אמרתי לך ללכת לבונגלו ,אני רוצה ללכת לבונגלו.
גאיה
יופי ,אז כל אחד עושה מה שבא לו?
אורן
כל אחד עושה מה שטוב לו.
גאיה
אז אני הולכת לרקוד .מתה על פרוגרסיב אגב ,יותר
מגואה אפילו.
אורן
מעולה .תהני.
היא מסתובבת .הוא נשאר שם .נושם עמוק .מחזיק את הראש .הוא בוהה פתאום ,רואה במרחק
דמות לא ברורה.
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פול מון – בר ועידן
יוצרים :שירה אלון
חוץ סירה
עידן ובר על הסירה ,בר נוקשה ,היא עם הפרצוף בטלפון שלה ,כאילו מחפשת קליטה ,עידן מנווט
את סירת המנוע הקטנה( .הם כבר אחרי פגישה מביכה במסיבה שבה היא היתה בטוחה שהוא
קרא לה לתאילנד כי הוא רוצה לדבר איתה אבל בעצם הבינה שהוא לא זוכר אותה ושהוא לא
קרא לה ,היא מתוסכלת ,מאוכזבת ,בעיקר רוצה לעוף משם ולא רוצה להיות בנוכחותו אבל הוא
היחיד שיכול לקחת אותה לטיסה שלה כדי שהיא תברח מהתאילנד הארורה הזאת ,שום דבר לא
מקסים בעיניה ,היא רק עצבנית)
עידן
הים כאן הכי יפה בבוקר ,לפני שנכנסות הרוחות.
בר
כן( .צינית) אני מרגישה את הנוף מבפנים ,אני לא צריכה לראות.
עידן
אמרת לקארן שקראתי לך לבוא לפה.
בר
עזוב ,סתם אי הבנה .גם מה זה משנה בכלל ,אם אתה לא זוכר כלום .בטח יש כאלה שלוקחים את
זה קשה .אבל! למזלנו( ,צינית) זה לא המקרה .אני לוקחת את זה בקלילות ,אני קלה.
עידן
אכלת רמבוטן?
בר
מה? לא ואני גם לא רוצה לאכול שום דבר עכשיו בטח לא פרי עם שם מוזר.
הוא מתעקש להגיש לה היא לוקחת בעל כורחה לוקחת ביס.
בר
טעים .אני לא אומרת סתם ,נשבעת לך ,באלוהים ,טעים ,הורס ,אחר ,חוייה חוץ גופית .ולא אני
לא אוהבת מיקס!! אוהבת רק רמבוטן .כשזה זה ,יודעים שזה זה ,אני אוהבת רק אותו .ואני לא
רוצה מיקס כי אני רוצה לנסוע כבר כדי להספיק לטיסת פנים .אתה מפעיל את המנוע או שאני
קופצת ושוחה לאי???
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משחק מול מצלמה
פול מון – אורן וגאיה 2
יוצרת :שירה אלון.
רקע :אורן עושה כאילו הוא ישן במיטה בזמן שגאיה נכנסת בשקט .היא מתיישבת על המיטה,
שמחה שהוא ישן .הוא פוקח עיניים.
אורן
בוקר.
גאיה
כן.
אורן
איך היה?
גאיה (מפהקת כאילו כלום)
מסיבה .אתה יודע.
אורן
האמת שאני לא יודע.
גאיה
פעם הבאה תישאר ,תדע.
אורן
סבבה .פעם הבאה.
גאיה
תעשה מקום.
נכנסת למיטה.
אורן (הוא נטרף מנסה להיות רגוע)
מה ,היית לבד?
גאיה
קצת כן ,קצת לא .היו שם אנשים.
אורן
איזה אנשים?
גאיה
כל מיני .הרוב ילדים ,מפגרים.
אורן
אחלה .היו גם לא מפגרים?
גאיה
מה אתה מתחקר אותי עכשיו?
אורן
לא מתחקר ,מתעניין.
גאיה
מה אתה עשית פה כל הלילה?
אורן
ישנתי.
גאיה
יופי ,אני שמחה שטסנו לתאילנד כדי שתוכל לישון.
אורן
מה יהיה עם היציאות האלה?
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גאיה
מה הקטע ,שניה אחת אנחנו בישראל מהופעה להופעה,
שניה אחר כך אתה עוצר הכל ולוקח אותי לטיול אחרי
צבא.
אורן
זה הטיול שתמיד רצית.
גאיה
נכון ,אז למה אתה מבאס אותו?
אור ן(מנסה לפייס)
כולה הייתי גמור.
גאיה
הפסדת מסיבה בת זונה.
היא נכנסת למיטה ,שמה את הראש ,היא לא ישנה ,הוא לא ישן.
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משחק מול מצלמה
פול מון – אורן ושירלי
יוצרת :שירה אלון.
רקע :שירלי הרגע חשפה את עצמה בפני אורן אחרי שהוא חושב שהוא ראה רוח רפאים של נזיר
קטן אבל היא פונה אליו בעברית כדי להרגיע אותו שהוא לא רדוף אבל היא רוצה לעזור לו.
שירלי [בעברית]
אמרתי לנזיר שאתה לא תבין לבד .אתה לא יכול להבין
שהוא יכול לעזור לך להתרפא .אתה חייב להאמין בו.
אתה מוכרח לרצות לחיות .אל תהיה כל כך המום ,היי,
אני שירלי מנס ציונה.
היא מושיטה לו יד ללחיצה .אורן מביט בה המום.
שירלי
מה קרה ,אף פעם לא ראית בת עם שיער קצוץ? אני
מכירה את כל השאלות ,מה אני עושה פה? ההורים שלי
השאירו אותי פה כי אני לא יכולה לגור בנס ציונה .אני
סובלת ממקרה קיצוני של היפראקוזיס.
אורן מהנהן באופן כזה שברור שאין לו מושג מה זה.
שירלי
רגישות גבוהה לרעש עקבי ,לא כל רעש אבל רעש אורבני
משגע אותי .בשבילי לגור בעיר ,זה כמו בשבילך להיות
כלוא בחדר המנועים של הטיטאניק .הרעש שורף לך את
המוח ואתה יודע שאתה עומד לטבוע ולמה לא קיבוץ?
כי זה עדיין קרוב מדי לאזורים מתועשים.
אורן
וההורים שלך?
שירלי
הם עובדים ,הם לא יכולים להיות איתי פה .אמא שלי
אומרת שעדיף שאני אהיה רחוקה ובריאה מאשר קרובה
ובהתקף .הנזיר שומר עליי ואנחנו דואגים שאף אחד לא
יידע ,אחרת אנשים יתחילו לדבר ,יגידו שנטשו אותי.
עוד יכולים להכריח את אמא שלי להחזיר אותי לארץ.
[מביטה בו] אתה לא תספר לאף אחד ,נכון?
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משחק מול מצלמה
פול מון – אנה וסיימון
יוצרת :שירה אלון.
רקע :איגור לב סיימון ואנה בארוחה .היא משחקת אותה הילדה הכי טובה בעולם.
איגור
אז התוכי אומר לו ..יש לך אומץ יחסית ליצור בלי כנפיים.
כולם צוחקים .איגור מביט בבתו באהבה וגאווה.
אנה
לא משנה כמה פעמים הוא יספר את זה ,אני תמיד יהיה מופתעת מחדש.
סיימון
מה את מתכוונת לעשות אחרי הלימודים?
אנה
להשתלב בעסקים .אולי של אבא .נראה לי מרתק התחום של כריית אבני חן .ועוד במזרח .אקזוטי
כזה.
או שאני אעשה מוסיקה ,או בתחום האופנה .בגדים.
(מתגרה) סיימון מה אתה אומר? בגדים זה משהו שמתאים לי?
כשאתה מסתכל עלי אתה רואה בגדים?
היא נוגעת בסיימון תוך כדי השיחה מתחת לשולחן ,הוא מזיז לה את היד.
סיימון (לא נבוך)
אני לא מבין בזה.
אנה
לא צריך להבין ,זה כישרון מולד.
היא נוגעת שוב בסיימון מתחת לשולחן ,הוא תופס לה את היד ומכאיב לה .היא פולטת צווחה
ומושכת את היד.
אנה
משהו עקץ אותי .אני מתה מעייפות .כנראה מהטיסות .תסלחו לי אבל אני הולכת לנוח.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון – אנה וסיימון 2
יוצרת :שירה אלון.
רקע :סיימון עולה לחדר שלו ,הוא נכנס מביט בחשדנות ואז כמעט שולף על אנה שמחכה לו
בחדר.
סיימון
מי הכניס אותך?
אנה
המנקה ,הוא אפילו לא רצה כסף.
סיימון
את הבת של איגור.
אנה
אתה חריף .גם אתה לא אמרת שאתה אחד הבריונים שלו .מה אמרת שאתה בדיוק עושה אצלו?
(היא צינית כמובן) איש כספים ,לא? חולה על רואי חשבון ,הכי סקסי שיש.
סיימון
שלום.
אנה (תמימה)
אתה מפחד מאבא שלי? הוא כמו טדי בר( .היא קולטת שהוא לא זורם איתה ,היא משנה כיוון)
אתה חושב שאני לא יודעת מי זה אבא שלי ומה הוא עושה? לייק הלו?
עסקים? עסקים של מה? יש לו עסק למגבונים?
אני לא ילדה ואני חושבת שהבהרתי את זה בפעם האחרונה שהייתי פה.
אני לא יודעת בדיוק איך אבא עושה את הכסף שלו שמממן את הלימודים שלי,
והבגדים שלי ,אתה יודע כמה עלתה החולצה הזאת?
אמנם מבד דליק אבל לסטייל יש מחיר ,אולי אני אוריד אותה..
שמת לב לעבודה של המנתח של אירינה שייק? (מראה לו את החזה)
סיימון
עבודה יפה.
אנה
ויקרה! בכל מקרה לא אכפת לי מה הוא עושה כל עוד אני יכולה לחיות טוב.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון  -בר ועידן
יוצרת :שירה אלון.
רקע :עידן ובר על הסירה ,בר נוקשה ,היא עם הפרצוף בטלפון שלה ,כאילו מחפשת קליטה ,עידן
מנווט את סירת המנוע הקטנה( .הם כבר אחרי פגישה מביכה במסיבה שבה היא היתה בטוחה
שהוא קרא לה לתאילנד כי הוא רוצה לדבר איתה אבל בעצם הבינה שהוא לא זוכר אותה ושהוא
לא קרא לה ,היא מתוסכלת ,מאוכזבת ,בעיקר רוצה לעוף משם ולא רוצה להיות בנוכחותו אבל
הוא היחיד שיכול לקחת אותה לטיסה שלה כדי שהיא תברח מהתאילנד הארורה הזאת ,שום דבר
לא מקסים בעיניה ,היא רק עצבנית)
עידן
הים כאן הכי יפה בבוקר ,לפני שנכנסות הרוחות.
בר
כן( .צינית) אני מרגישה את הנוף מבפנים ,אני לא צריכה
לראות.
עידן
אמרת לקארן שקראתי לך לבוא לפה.
בר
עזוב ,סתם אי הבנה .גם מה זה משנה בכלל ,אם אתה
לא זוכר כלום .בטח יש כאלה שלוקחים את זה קשה.
אבל! למזלנו( ,צינית) זה לא המקרה .אני לוקחת את זה
בקלילות ,אני קלה.
עידן
אכלת רמבוטן?
בר
מה? לא ואני גם לא רוצה לאכול שום דבר עכשיו בטח
לא פרי עם שם מוזר.
הוא מתעקש להגיש לה היא לוקחת בעל כורחה לוקחת ביס.
בר
טעים .אני לא אומרת סתם ,נשבעת לך ,באלוהים ,טעים ,הורס ,אחר ,חוייה חוץ גופית .ולא אני
לא אוהבת מיקס!! אוהבת רק רמבוטן .כשזה זה ,יודעים שזה זה ,אני
אוהבת רק אותו .ואני לא רוצה מיקס כי אני רוצה לנסוע כבר כדי להספיק
לטיסת פנים .אתה מפעיל את המנוע או שאני קופצת ושוחה לאי???
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון  -בר ועידן 2
יוצרת :שירה אלון.
רקע :בר יוצאת מהבונגלו שלה ,עידן יושב כבר מחוץ לבונגלו שלה מחייך שמח לקראת יום חדש.
הוא בהיי אחרי שאתמול הם ניגנו בארבע ידיים והוא בכלל לא ידע שהוא יודע לנגן ,משהו
בהיזכרות הזאת מסעיר אותו.
בר (נלחצת)
מישהו פה קם מוקדם.
עידן
לא קמתי בכלל לא ישנתי המוח שלי עף אתמול פתאום
לדעת שאני יכול לעשות משהו שלא זכרתי שאני יודע זה
מפוצץ את המוח ,תגידי  ,מאיפה אנחנו מכירים?
בר
חשבתי שלא מעניין אותך לדעת על העבר.
עידן
לא עניין עכשיו כן .אני הולך עם מה שקורה ,אני זורם
כמו נחל \ אז ידעת שאני יודע לנגן מה עוד אני יודע? אני
יודע לעוף?
בר
אתה לא יודע לעוף.
עידן
אז מה כן? בואי .אני קולט שאת לא מרגישה בנוח לדבר
פה .מה את בלחץ אין לך מה לפחד ,אני מכיר פה הכל.
אז מה ידעתי לעשות פעם?
בר
לצייר תנין.
עידן
אני צייר כאילו? מה עוד?
במה הייתי הכי טוב אני מקצר ת'תהליך .למה את צוחקת?
במקום שתגידי לי מה אני יודע לעשות וזה ייקח שנים ,תגידי במה הייתי הכי טוב,
תגידי מה ואני אחליט לבד אחר כך אם זה בא לי טוב או לא.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון  -בר ועידן 3
יוצרת :שירה אלון.
רקע :כפר  -בר יושבת לבדה ליד הבונגלו כשעידן מגיע עם חבילה שהגיעה בשבילה ,הוא מבהיל
אותה בלי כוונה.
עידן
הפתעה.
בר רואה את החבילה ,היא לא מגיבה.
עידן
זאת תגובה מוזרה את לא פותחת? (היא לא עונה לו)
כל כך רע אצלנו? מה לא מסתדר לך?
בר
מכיר הקפצות? זה משחק טפשי כזה.
עידן
כל הרעיון במשחק זה שהוא טיפשי אחרת לא כיף
בואי ,אני אשחק איתך ואם לא מספיק שניים ,תלמדי
את כולם.
בר
ניסיתי ,הם לא רוצים.
עידן
כי את לא נחמדה .אני חושב שזה חמוד הקוצים שלך
אבל אנשים לא אוהבים להידקר ,בואי נלמד את כולם
לשחק משחק טיפשי בשביל זה הכפר הזה קיים.
הוא קם ,מושיט לה יד שתקום גם ,היא לא מושיטה לו יד חזרה אבל קמה ולוקחת את החבילה
איתה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון – גאיה ורון
יוצרת :שירה אלון.
רקע :המסיבה בפול פאוורגאיה עומדת בצד ,מסתכלת על הרוקדים ,היא זזה לפי הקצב ,קשה
שלא .רון ,חייכן ,מקסים ניגש אליה .פלרטטן הורס.
רון
בעל ,אקס ,חבר ,ידיד ,או אח? הבחור שהגעת איתו,
כי עם הכל אני מסוגל להתמודד .חוץ מאח,
לא רוצה להיכנס בין אחים .זה קדוש בעיני.
גאיה
הוא בעלי.
רון
מכיר בעלים .טוב ,חבל שנפרדתם ככה.
אבל איך אומרים ,היה טוב וטוב שהיה כן? הכל לטובה.
דודים שלי מגן יבנה התגרשו ,כל אחד מצא מישהו
שהרבה יותר מתאים לו .סיפור מקסים.
אם לא תעצרי אותי אני לא אפסיק לעולם .יש לי
מונולוגים מרגשים ,קומיים ,מה שאת רוצה .אביגיל .לא
אמרת שקוראים לך אביגיל? בטוחה? גאיה? באסה
שגאיה ,חשבתי לקרוא לבת הבכורה שלי גאיה.
יאללה ,נמצא שם אחר לילדה,
לא נריב על זה ,את באה לרקוד?
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון – עידן וסמדי
יוצרת :שירה אלון.
רקע :עידן עם סמדי באולם מטונף שהוא הקזינו המקומי.
סמדי (נלחצת)
לאיפה הבאת אותי?
עידן
ביקשת קזינו זה קזינו.
סמדי
לא ,מה זה .זה כבדים פה.
עידן
אמרת שאת יכולה לנצח כל אחד ,לא?
סמדי
אמרתי גם שאני לומדת מהר ובעלת שליטה מלאה באופיס .אומרים הרבה דברים.
עידן
סמדי.
סמדי
מה?
עידן
תאילנד ,אילת ,תיירים ,אין הבדל הכל זה פה (מצביע על הראש) ופה (מצביע על הלב)
סמדי
וואלה? פה (ראש) אני לא מבינה מה אני עושה פה ,ופה (לב) אני רוצה הביתה.
הוא מוציא מהכיס שלו מעטפה עם כסף.
עידן
זה הכסף שיש לי ואני רואה בעיניים שלך שאת יודעת שאת לא הולכת להפסיד אותו
סמדי
אתה משוגע.
עידן
כשצריך.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פול מון – עידן וקארן
יוצרת :שירה אלון.
רקע :עידן וקארן עדיין רטובים מטקס המים שהם ביצעו יחד עם הנזיר .קארן יודעת שהיא עשתה
משהו לא בסדר והביאה נזיר תאילנדי שירגיע את הרוחות בינה לבין עידן.

עידן מהנהן.

קארן
תודה.
עידן
תודה לך.
קארן
אתה סולח לי?

קארן
חשוב לי שתבין למה היה לי כל כך קשה עם בר .אתה
יודע ,פתאום האקסית שלך מגיעה לבית שלנו ומאיימת
על מה שקורה בינינו .זה קשה.
עידן
נכון.
קארן
ואתה בן אדם שיכול להתעלות מעל רגשות כמו קנאה
ופחד .כנראה שאני לא .אבל בחיים ,בחיים ,לא הייתי
פוגעת בה פיזית.
עידן
אני מאמין לך.
קארן מחייכת חיוך קטן ומחבקת את עידן.
עידן
אז מה באמת עשית אצל איגור בריזורט?
קארן (נאנחת)
הייתי פשוט צריכה להגיד לך.
עידן
אז פשוט תגידי.
קארן משתתקת לרגע .עידן לא מדבר ,מחכה שהיא תמשיך.
קארן
הצעתי לו חצי מהכפר כדי שיעזוב אותנו בשקט.
עידן
כבר היינו בסיפור הזה.
קארן
נכון ,אבל אחרי הרימונים שהיו פה וכל הפיצוצים הבנתי
ששווה לנסות שוב לפני שמישהו באמת ייפגע .אני לא
יכולה לאבד אותך עידן ,אני אמות בלעדייך.
עידן
(חושב) תני לי לטפל בזה.

קארן
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טכניקה
משחק מול מצלמה
מה פתאום ,אני עשיתי שטויות אני אתקן.
עידן
קארן ,הייתי עסוק בדברים אחרים במקום להיות פה,
אני פה עכשיו ,תראי לי על מה חתמת ותני לי לסדר את זה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה

פול מון – עידן וקארן 2
יוצרת :שירה אלון.
רקע :קארן שוכבת במיטה חבושה אבל מחויכת יחסית .עידן מתהלך בחדר .הוא מנסה לטפל בה
אבל היא זאת שמרגיעה אותו ונוסכת ביטחון.
עידן
אני אביא לך עוד תה.
קארן
עוד לא סיימתי את הקודם( .מחייכת) ואני לא צריכה
עוד קוקוס ,אני בסדר .הייתי יוצאת לעזור בקבלה אבל
הבטחתי לרון שלא.
עידן
את לא אומרת סתם?
קארן
נשבעת .כולה ירו בי אתה יודע...
אני לא יכולה לראות אותך ככה .לך ,צא החוצה ,יש יום
הנסיכה היום ,מגיעים אורחים .הכפר צריך אותך.
הוא מקשיב למה שהיא אומרת .מסתכל החוצה מהחלון ואז מתיישב ליד הקיר .קארן הופכת
ממטופלת למטפלת.
קארן
הכל התחיל כשפתחת את החלון הזה לעבר שלך .זה
אולי חלק ממך ,ככה אתה מרגיש אבל לא בכל דבר
חייבים לחטט .גם קליפה היא חלק מהקוקוס ,ולא
חייבים לאכול אותה( .מחייכת) זוכר למה באנו לפה?
שנינו? כדי לחיות בהווה .ולא משנה מה התקלקל בדרך,
בוא נתקן.
עידן
אני לא יודע איך.
קארן
אם העבר שלך היה כל כך מוצלח ,המוח שלך לא היה מתאמץ כל כך למחוק אותו .נכון? תסמוך
על המוח שלך שהוא יודע מה הוא עושה .עזוב את העבר שלך בשקט .כמו שזה בא זה ייעלם ,אתה
יותר חזק מזה ,תעיף את זה מהחיים שלנו.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
פייט קלאב – ג'ק ומרלה
יוצרים :ג'ים יולס ,דייוויד פינצ'ר.
ג'ק
היי ,אנחנו צריכים לדבר( .מסתכל לצדדים ,ניגש אליה).
מרלה
אוקיי.
ג'ק (לוקח אותה לצד)
עליתי עלייך .
מרלה
מה ?
ג'ק
את מזויפת ,את לא גוססת.
מרלה
סליחה ?
ג'ק
כן ,אני יודע .לפי הטיבטים ולפי סילביה פלאפס כולנו גוססים .אבל את לא גוססת כמו קלואי.
מרלה
אז ?...
ג'ק
אז את תיירת ,ראיתי אותך .בלנומיה ,בשחפת ,ב ...בסרטן האשכים!?..
מרלה
ראיתי אותך מתאמן על זה.
ג'ק
מתאמן על מה?
מרלה
על איך תנזוף בי .זה הולך לפי התכנית? ( ...מסתכלת על מדבקה עם השם שלו) "רופרט?"...
ג'ק
אני אחשוף אותך.
מרלה
סבבה ,אני אחשוף אותך.
המנחה של הקבוצה
תתכנסו ,תנו לעצמכם לבכות..
היא מחבקת אותו ובוכה בכי מזוייף.
ג'ק
אלוהים ...למה את עושה את זה?
מרלה
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טכניקה
משחק מול מצלמה
כי זה יותר זול מסרט והקפה חינם?...
ג'ק
תראי ,זה חשוב לי .זה הקבוצות שלי ,אני עושה את זה יותר משנה.
מרלה
למה אתה עושה את זה?
ג'ק
אני לא יודע ...כשאנשים חושבים שאני גוסס הם באמת מקשיבים ,במקום...
מרלה
במקום רק לחכות לתור שלהם לדבר?
ג'ק
כן ...
המנחה של הקבוצה
תחלקו הכל
ג'ק מרחיק אותה ממנו.
ג'ק
תראי ,את לא רוצה להיכנס לזה ,זה הופך להתמכרות
מרלה
באמת??
ג'ק
אני לא צוחק .אני לא יכול לבכות כשיש עוד שקרן בחדר .אני צריך את זה .תמצאי מקום אחר.
מרלה
תתנדב במחלקת חולי סרטן ,זאת לא בעיה שלי( .מתחילה ללכת)
ג'ק
לא ,חכי רגע ,שניה ...בואי נתחלק .קחי את ) (youאת סרטן בלוטת הלימפה ושחפת.
מרלה
תיקח אתה שחפת ,אני לא יכולה לעשן שם.
ג'ק
טוב ,סרטן האשכים אין על מה להתווכח ,נכון?
מרלה
טכנית ,לי מגיע להיות שם יותר ממך .לך יש עדיין ביצים ,לא?
ג'ק
את צוחקת?
מרלה
לא יודעת ,אני צוחקת?
ג'ק
מה את רוצה?
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מרלה
אני רוצה טפילים בדם ובמח.
ג'ק
טוב ,קחי את שניהם
מרלה
טוב ,עכשיו לשנינו יש  ,3זה אומר ביחד  .6אז מה עם השביעי?
שבת זה סרטן המעי הגס .אני רוצה את זה .
ג'ק
לא ,אני רוצה את זה ,את לא יכולה לקחת לי את זה .
מרלה
ניסית להעלים את היום השביעי ,הא?
ג'ק
תראי ,נתחלק ,את תקחי את הראשון והשלישי בחודש ואני את השאר.
מרלה
סבבה .אז ...כאן אנחנו נפרדים...
ג'ק
טוב ,בואי לא ניסחף.
מרלה
אז איך זה בתור לא להיסחף? (הולכת)
ג'ק
רגע ,אולי כדאי שנחליף טלפונים?
מרלה
כדאי?
ג'ק
כן ,אם נרצה להחליף ימים
מרלה
טוב.
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פלפלים צהובים  -יעלי ואבישי
יוצרים :קרן מרגלית ,אמנון קוטלר.
רקע :פלפלים צהובים הוא סיפורה של משפחת רוטנברג המורחבת ,משפחה מאושרת שגרה
במושב מבודד וציורי בערבה ומנהלת משק לייצוא פלפלים צהובים.
הסיפור מתחיל עם חזרתו של אבישי ( ,)32בן המשפחה ,מובטל היי טק ,למשק ,יחד עם אשתו
יעלי ( )29רופאת ילדים לפני התמחות ,כשבאמתחתם בגידתה של יעלי עם אחד הרופאים
באיכילוב .בעודה מתמודדת עם קטיעת הקריירה שלה ,הדיכאון מהפרובינציה שאין בה בית קפה
אחד ,והניסיונות לפייס את אבישי ,יעלי חושדת שעומרי ,3 ,הבן של שרי ( ,42אחותו של אבישי)
ויניב אללוף 35 ,בעלה ,הוא לא הגאון המוסיקלי שכולם חושבים שהוא ,אלא אוטיסט.
אבל יעלי יודעת שכולם קוראים לה מאחורי הגב "בת זונה בוגדנית" והיא לא במצב להגיד כלום
לאף אחד.
אבישי רוטנברג ,32 -מבריק ורגיש .סטרטאפיסט .בעל חשיבה יצירתית .טוב בעבודה מול תכניות
אך נתקע בעבודה מול אנשים .חסר את חוכמת הרחוב שיש ליניב.
יעלי רוטנברג ,29 -רופאת ילדים שמאוד אוהבת את העבודה שלה .אמביציוזית ,פרפקציוניסטית,
מאמינה באידיאלים (שנדמה לפעמים כי הם לקוחים מסדרות רופאים אמריקאיות) ,מלאה
בכוונות טובות אך עושה את כל הטעויות האפשריות ביחסי אנוש.
מקום :אמבטיה של יעלי ואבישי ,ערב
יעלי במקלחת ,אבישי מגרד לה את כל הגוף בליפה ,היא סובלת מגירודים נוראיים.
אבישי
עוד מעט הכדור יתחיל להשפיע
יעלי
(על סף בכי)
למעלה ,עוד למעלה ,ימינה ימינה למעלה שמאלה למטה קצת ,זהו .זה המקום .מעולה ,שם ,חזק
(הוא מגרד חזק)
אבישי
בואי נמרח ג'ל
יעלי
עוד גירודים
אבישי
זה רק מגרה את המקום
יעלי
אבל זה מגרד!!!
אבישי
אז בואי נדבר על דברים אחרים ..אני אספר לך מה היה לי היום בעבודה
יעלי
ככככןןןן
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אבישי
אז הייתה לנו פריצת דרך היום באקלימייטר
יעלי
איזה יופי...
אבישי
כן..וטאסאני פצצה ,היא חכמה ומבינה עניין עשתה סדר בכל המשרד ,אז הכול זורם בחממות
ואני יכול לעבוד בשקט על האקלימייטר
יעלי
היא לא אמורה לעזוב?
אבישי
יניב רוצה אבל
יעלי
(קוטעת)
תגיד לו שאתה מנהל וזאת החלטה שלך!
אבישי
בסדר..אני מטפל בזה ...אמרתי לו שהיא תהיי עד שיבוא המחליף אחר כך נגנוב עוד זמן
יעלי
אתה לא צריך לגנוב שום זמן .הם הביאו אותך אז שיתנו לעבוד!
(מגרדת את הגוף חזק)
מגרררדדד!
אבישי
אז בואי נדבר עליך ,זה בטוח ישכיח את זה
יעלי
מצחיק
אבישי
איך היה בשיעור עם אריאלה?
יעלי
היא התחרטה.
אבישי
את צוחקת עליי
יעלי
כן .באתי והיא אמרה שכבר שלושה ימים היא לא ישנה כי זה מלחיץ אותה והיא לא תוכל ללמד
אותי .קוקוריקו
(מתחיל לצחוק .הוא מרים אותה ,עוטף אותה במגבת .היא אומללה)
אבישי
בואי נמרח ג'ל
(מחבק אותה עטופה במגבת ,הם מתחבקים .הטלפון של הבית מצלצל אבישי עונה תוך שהם
חבוקים)
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אבישי
הלו? ..מי זה...רק שנייה
(מעביר ליעלי את הטלפון)
ד"ר דניאל
יעלי
(בתנועות פה ,כועסת)
דיברת איתו?!
(אבישי מהנהן לשלילה ,יעלי מכסה את השפופרת)
תשבע בחיים שלי
אבישי
אני נשבע בחיים שלך
יעלי
בעצם זה לא כזאת ערובה ,תשבע בחיים של הילדים שלנו
אבישי
נשבע בחיים של הילדים שלנו
(יעלי לוקחת את הטלפון ,מתרחקת עם המגבת מאבישי ,מתיישבת על הספה)
יעלי
ד"ר דניאל ....פתאום אני מתאימה להיות אחות? ......אני לא באה עוד פעם כדי שתשפיל אותי....
אבל המרפאה צריכה שלם לא? האחות צריכה להיות ערה לכל הדקויות? .....זה קישקוש
(צוחקת ,שכחה קצת את הגירודים)
כי זה קשקוש ,זה נוח לך אז אתה ממציא אידיאולוגיה....
(אבישי מרגיש איזה מתח ביניהם ,יעלי התעוררה לחיים פתאום ,הוא קם והולך למטבח .פותח
את המקרר ,מוציא את המרק פלפלים צהובים)
יעלי
(ממשיכה) לא אמרתי שזאת לא האמת אבל אתה יצאת קשקשן.
(רואה את אבישי קצת מבואס)
(מרצינה)בסדר ד"ר דניאל .אני אגיע.
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פצועים בראש – דני וזוהר 1
יוצרים :גיא עמיר וחנן סביון
זוהר -בת  ,26-28נשית ,יפה וחזקה כלפי חוץ אך טראומה קשה שעברה לא מזמן הפכה אותה
לפגיעה הרבה יותר ממה שנדמה במבט ראשון .זוהר חכמה ,צינית ומחוספסת .יודעת מה היא
רוצה ורוב הזמן לא עוצרת לחשוב לפני שהיא פועלת כדי להשיג את מטרותיה .היא חשדנית כלפי
גברים והעולם בכלל .נעה כל הזמן בין האינסטינקט שלה לא להאמין באף אחד לבין הצורך העז
שלה לגלות שהאינסטינקט הזה מוטעה.
יודעת להשתמש היטב בסקס אפיל שלה אבל לעולם לא באופן זול .גם כשתהיה בוטה וישירה,
היא תהיה מתוחכמת ,מושכת וקולית.
דני וזוהר בראש התור לשטיפת מכוניות .ציון ,מפעיל השטיפה מקבל אותם .לצורך מזימה ,זוהר
ודני מעמידים פנים שהם זוג עשיר וערסי .במקביל ,יש מתח רומנטי ומיני כבר כמה ימים בין
שניהם.
דני
תגיד אם אני מביא רכבים קבוע אתה עושה לי מחיר?
ציון
מה נראה לך אני בעל בית?
זוהר
[ערסית] אנחנו מאחרים לאימא שלי! מה אתה עושה עסקים עכשיו? אתה תתחיל לדבר על כל
המכוניות שלך לא נגמור שנה...
דני
סתמי את הפה! מה את מצייצת בכלל
זוהר
אל תדבר עלי ככה...לא מתבייש ליד אנשים?
ציון צוחק והולך.
זוהר (חוזרת לרגיל)
בן זונה...איך אתה מסוגל להתאפק ?...אני עוד שנייה מכניסה לו את האנטנה לתוך העין.
דני
בשביל זה אני עושה את זה...
הרכב בשטיפה .סבון מתחיל להשפריץ על האוטו מכל הכיוונים.
זוהר
הנה הרגע שלך...איך אתה אוהב סבון...עומד לך?
דני
תזדייני
זוהר
חשבת פעם על זה?...
דני
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על מה?
זוהר
עלינו?
דני
עזבי את זה...
זוהר
אז גם אתה חשבת?
דני
זה לא יקרה בחיים...
זוהר
[מחייכת] בחיים לא?...ומה עם חד פעמי?
דני
[מחייך] דפוקה...
כל החלונות סבון והמברשות ענק המסתובבות .זוהר עולה על דני.
דני
מה את עושה?
זוהר
בא לי...לא בא לך? רק בשביל לנסות..
דני
שום דבר טוב לא ייצא מזה...
זוהר
יופי ,סגרנו...
זוהר יורדת.
דני
לא הבנתי..
זוהר
סגרנו  ,אבל כמו שצריך ,לא פה 40...שניות זה קצר אפילו לך...תעשה לי את הסמסים שאתה
עושה למופקרות שלך...אולי אפילו היום בערב
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פצועים בראש-דני וזוהר2
יוצרים :גיא עמיר וחנן סביון
דני נוהג ,זוהר לידו .זוהר מאוכזבת מדני ומאד כועסת עליו.
דני
אני מקווה שיובל לא בסרט עלי...
זוהר
זה מה שחשוב? בחורה נרצחה מתה ,היית איתה
כל הלילה ,זה לא מטריד אותך לשנייה?
דני
למה את אומרת את זה?
זוהר
ככה זה נראה...שולף את הזין שלך לכל עבר
ו...דקה אחר כך...כלום
דני
אם זה בגלל...
זוהר
זה לא בגלל כלום ,זה לא מעניין אותי בכלל ,אני
בניגוד אליך לא מתרכזת בעצמי עכשיו...
דני
טוב די...
זוהר
למה שיקרת לי?
דני
למה שיקרתי? הרי את בעצמך אמרת ...
זוהר
לא מדברת עלינו ,סבבה הבנתי אותך ,חד פעמי...
דני
זוהר
זוהר,
אני מדברת על יקי...איכשהו דאגת לספר את
הסיפור על נטלי מאוד מגמתי...
דני
מה זאת אומרת?
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זוהר
הוא לא סתם התאהב לך בבחורה...שכחת לספר
שהוא היה איתה כמה שנים לפני שלקחת לו
אותה....
דני
מה זה לקחתי לו אותה? זוהר תעשי לי טובה ,מה
שאת לא מבינה...
זוהר
מה אני לא מבינה? מה? זה לא נכון?
דני
מה? זה מה שהוא אמר לך? את דיברת איתו על
זה?את מטורפת?
זוהר
אני אעשה מה שבתחת שלי ,דני ,אני לא חייבת לך
דין וחשבון ,אני אדבר עם מי שאני רוצה ,אני
יכולה לדאוג לעצמי יפה מאוד ,בדיוק כמו שאתה
מספר למשפחה שלך סיפורים איפה אתה עובד,
גם אני יכולה..
דני
אבל הוא יכול להפיל אותנו...
זוהר
אתה צודק ,אם באמת זה יהפוך למשהו רציני ,אז
אני אעזוב...
דני
מה?
זוהר
כן...מה אכפת לך? תביא כוסית אחרת...תרוויח
זיון חדש...
דני
זוהר מה יש לך? למה את מדברת אלי ככה?
זוהר
כי גיליתי כמה  ...אני לא מכירה אותך...מה
הסיפור שלך דני?
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פרא אציל – סימה ואלי
במאי :מרקו כרמל
פנים .ביתם של אלי ,יפת וסימה – ערב .דרך דלת סגורה למחצה  -סימה ( )45מזרחית וסקסית
בחדרה  ,בתחתון וחזייה .מאחוריה המיטה מבולגנת .היא מודדת מעל כמה שמלות .ערימת בגדים
פזורה סביבה ,היא עומדת מול המראה  ,נראית לא נינוחה,מי שמביט בה מבעד לדלת המעט
פתוחה הוא אלי ( )16לבוש כמו אלי הבוגר בשחורים ועם נעלי אולסטאר כחולות ,כשהמצלמה
מתקרבת אליו רואים גם את השררת העדינה שלצווארו .אלי מציץ מבעד לדלת ,מפחד שסימה
תראה אותו .היא לא מפנה אליו מבט אבל ברור שלא התאמצה יותר מידי לשמור על פרטיותה.
ואז ,לפתע ,מסתבר שהיא מודעת לנוכחותו המציצנית  -היא קוראת לו בו – אלי  -מבלי להפנות
מבטה או להרים יותר מידי את קולה .הוא נרתע .היא קוראת לו שוב.
סימה
אלי  ,נו ,בוא רגע
אלי לא זז .הטון שלה הוא הכי נורמאלי שאפשר ,כאילו בן שמציץ לסיטואציה אינטימית של אמו
הוא משהו יום יומי
סימה
נו ,בוא
אלי נכנס ,מצוי במבוכה קיצונית שגורמת לו להישמע מעט תוקפני
אלי
מה את רוצה?
סימה
מה יותר סולידי זה או זה?
אלי
השמלה השנייה .מה זה ,לחתונה?
סימה
קפוץ לנחשון תביא את המאתיים שקל ממי
היא מרימה את ידיה בהתפנקות .הוא מביט בה ,מוקסם מגופה אבל משפיל מבט .היא לובשת
את השמלה ,אלי מציץ נבוך .השמלה נראית מצוין עליה
אלי
אם זה חתונה אני לא בא.
סימה
זה לא חתונה .יאללה .קפוץ
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אלי ממשיך להתבונן בה .יש תחושה שהוא מאריך את הרגע כדי להביט
בה עוד ועוד.
אלי
מה ,את לא יכולה? .במילא את שם הערב
סימה
לא .יש לי את הצעד התשיעי
אלי
מה זה?
סימה
לא משנה .קפוץ לקלוב ותביא לי ת'מאתיים שקל.
ואל תאכל שם כלום ..תסתכל על עצמך .מי תיקח
אותך ככה?סימה שוב מסתכלת על עצמה במראה.
אלי מביט בה מאחור
סימה
אוהבים אותך נשמה ,יאללה תחפף..
(הוא צועד לאט לעבר הדלת והיא צועקת אחריו)
ודיר בלאק לאכול שם! אני אבדוק!!!
אלי מציץ לאחורה  -היא שוב מודדת משהו ,נראית סקסית .הוא חוזר
אלי
(מעט בביקורתיות) שמלה יפה סימה..
סימה
נכון?
(הוא לא עונה .היא לא מוותרת)
מה?
אלי רק בוחן אותה.
סימה
(עצבנית) מה אלי?
אלי
יפה ..אבל עדיף תשימי משהו יותר...
סימה
יותר ?
אלי
פחות
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סימה
פחות מה אלי ,אתה משגע אותי
פתאום בשניה אחת היא בקריזה ,בלי פרופורציה לסיטואציה.
אלי
פחות ארוך .זאת אומרת יותר קצר ..תגניבי אותו
היא מסתכלת עליו בלי לענות .אלי מתיישב בסלון .היא עדיין עצבנית .סוקרת את עצמה שוב
בראי ,לפתע כבר לא מרוצה מעצמה .הוא יודע להפעיל אותה.
סימה
טוב יאללה עכשיו גם אתה עף..
אלי קם במהירות בלתי רגילה עבורו.
אלי
אוהבים אותך יווניה( ..יוצא)
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פרשת השבוע  -אליה ואלישע
יוצרים :רני בלייר ,ענת אסולין.
אליה
התגעגעת?
אלישע
רגיל.
אליה
למקצוע שלך ,אני מתכוונת.
אלישע
מאוד.
אליה
איך אפשר להתגעגע למקצוע כל כך מטומטם?
אלישע
עובדה.
אליה
עכשיו אני יכולה להבין למה גמרת בכלא .רק מהשעמום של להיות עורך דין שווה להתחיל
לרמות.
אלישע
דג חריימה מבשלים אותו מקסימום  12דקות על אש קטנה 3 .שעות בישלת אותו?
אליה
הרוסייה שלך מבשלת  12דקות?
אלישע
כבר אין לי רוסייה .חוץ מזה שהיא לא מבדילה בין חריימה ודג גופי.
ולא ,אני לא מתגעגע למקצוע שלי .פשוט זה הדבר היחידי שאני יודע לעשות .עורך דין מקרקעין.
בכל השאר אני אפס .פשוט אפס .אפילו בלנהל שני ויולות וצ'לו נכשלתי .מצאת את ההסמכה?
אליה
(נותנת לו תעודה ממוסגרת)
אלישע
את?
אליה
מה איתי?
אלישע
התגעגעת?
אליה
לזין שלך אני מתגעגעת.
אלישע
וואלה
אליה
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וואלה .שנה 4 ,חודשים ויומיים.
אלישע
וואלה?
אליה
וואלה.
אלישע
וזהו?
אליה
מה זהו?
אלישע
זה הכל? לזין שלי?
אליה
אתה כזה טיפש ,אלישע
אלישע
דברי יפה ,אליה
אליה
תראה איזה בוק נהיה ממך
אלישע
(מגחך)
אליה
מה העניינים איתך באר שבע? שוברט הרג לך את הליבידו? שכחת? זה תמצית החיים ,הגרעין,
האטום...
אלישע
הזין שלי?
אליה
כן .הזין .שנה 4 ,חודשים ויומיים .כל יום אני מתחילה את היום ואני נשבעת לא לחשוב עליך,
ולא מסוגלת .כל יום אני מדמיינת איך אני שוברת לעמי את הקרום הדק הזה שבניתי במשך שנה,
 4חודשים ויומיים .שוברת אותו וחוזרת לחיות איתך.
אלישע
והזעם?
אליה
נמס
אלישע
נמס?
אליה
אין יותר זעם אלישע .רק געגוע.
אלישע
אני לא יודע מה להגיד לך ,אליה .אני לא ערוך לזה.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אליה
לא ערוך למה?
אלישע
כבר היה לי יותר נוח עם הזעם הקדוש הזה שלך .פתאום הגעגוע הזה?
איפה הילדים אמרת?
אליה
ישנים.
אלישע
והחריימה?
אליה
מת.
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צומת מילר  – 2רותם ושחר
יוצר :אדיר מילר
רותם ושחר (בחור נחמד ,חתיך) בתחילתה של ארוחה רומנטית .שניהם מאוהבים .יין על
השולחן.
רותם
יואו כפרפרה איזו אוכל ליגה מה זה ?
שחר
זה קיגל של אימא שלי...היא הכינה לנו במיוחד לרגל זה שאנחנו חוגגים חודש יחד .טעים ?
רותם
מה זה טעים? אגדה...וואו אלופה אימא שלך.
שחר
כן היא באמת אלופה .נו אז מה רצית לשאול אותי ? אמרת יש לך שאלה
רותם
אה כן ...תראה ,אנחנו כבר למעלה מחודש יחד ,ואתה יש לך דירה משלך ואני בונה על אבא שלי
שחר
נו?
רותם
ואתמול הגיעו הבדיקות דם .הבנאדם בריא כמו שור כוסומו .בקיצור חשבתי על זה ,הרי
אני ממילא ישנה אצלך כל יום .אז למה שלא...
שחר
שלא מה ?
רותם
שלא...נו אתה יודע
שחר
מה את רוצה שנעבור לגור יחד?
רותם
וואי גם אתה חשבת על זה? אין זה טלפטיה כפרפרה .
שחר
תראי ,רותם ,אני מאד אוהב אותך ,ואת באמת ישנה פה כל יום ,אבל את יודעת איך זה? בחורה עו
ברת לגור איתך ,מתחילה ישר לשנות לך את הדירה :זה לא יפה ,זה לא מתאים ,זה צריך שדרוג...
רותם
נראה לך ,כפרפרה? הדירה שלך מהממת בעיני.
שחר
באמת?
רותם
ברור .הייתי מזמינה אותך לעצב לי את הדירה מה קרה לך  .נו...אז מה אתה אומר?
שחר
אה...בסדר .אפשר ,למה לא?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
רותם
כן ? אז עוברים לגור יחד? אני לא מאמינה חולה עליך כפרפרה.
הם מתקרבים זה לזה .מתחבקים.
רותם
אז במוצ"ש אנחנו הולכים יחד לאיקיאה ?
שחר
למה לאיקאה?
רותם
לקנות דברים לדירה שלנו .תראה איך היא נראית!?
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צומת מילר  – 2רותם ושחר 2
יוצר :אדיר מילר
פנים ,יום ,איקיאה רותם ושחר באיקיאה ,מחזיקים ידיים ,מאושרים .הם עם
עגלה מלאה דברים
רותם
איזה כייף לעשות ככה קניות לבית שלנו לא ?
שחר
נהדר
רותם
גם אני חשה כך .באימא אני חשה( .הולכים) יה תראה איזה מדליק ? זה קוביות קרח בצורת
לב ? יפה לא ? (באה לשים בעגלה קוביות קרח בצורת לב )
שחר
חמוד...
רותם
מה זה לא אש כפרפרה ? אבל אם אתה לא רוצה אני לא אשים
שחר
לא...שימי מה אני אגיד לך...
רותם
לא אהוב שלי אם אתה לא רוצה אני לא אשים...שלא נריב על זה חס
וחלילה .שלא נהיה כמו שמעון וסוניה
שחר
מי?
רותם
לא חשוב  .אז אני שמה כן ?
שמים מתקדמים קצת
שחר
בסדר שימי .אבל בוא נרגיע קצת עם הלבבות אה ממי ?
רותם
למה? אנחנו בונים בית לאהבה שלנו כפרפרה
שחר
כן אבל אי אפשר שהכול יהיה לבבות .תראי מה לקחת ?
שחר מוציא מה שאומר מהעגלה
שחר
כוסות לבבות ,צלחות לבבות ,פלייסמנטים לבבות ,מלח פלפל לבבות כריות לבבות אנחנו בונים
בית לא צימר לבוגדים בוגדות
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רותם
בסדר כפרפרה עדיף לבבות מגיבורי על לא ? (מרימה) מה זה הווילון אמבטיה בטמן שבחרת ? מה
אתה בן ? 4
שחר
אמרת לי שזה יפה מאוד
רותם
כי אני אוהבת אותך ,אבל בינינו...זה ילדותי אחושרמוטה
שחר
אז למה לי אמרת שזה יפה?
רותם
כי לא רציתי שנריב...ספגתי את זה ...
שחר
בסדר גם אני ספגתי את כל הלבבות שלך .שלא לדבר על כל העציצים ששמת...שזה ממש מיותר.
אנחנו הולכים לגור ביחד לא לפתוח משתלה...
רותם
העציצים מיותר? העציצים? (מתפרצת) אז תקשיב לי טוב ,אם כבר פתחנו ...אז כל מה ששמת
בעגלה אבל כל מה ששמת הוא מיותר דבילי ילדותי ואינפנטילי
שחר
ילדותי ואינפנטילי זה אותו דבר
רותם
אל תתנשא עליי ...אל תתנשא ואל תתפוס עליי תחת
שחר
זה גם אותו דבר
רותם
חלאס .די !!! מספיק...
שחר
שלושתם גם...
רותם
שתוק .סתום .אל תדבר .לא רוצה לשמוע אותך
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צומת מילר  – 2רותם ושחר 3
יוצר :אדיר מילר
פנים ,יום .איקאה – קליניקה .קליניקה שמעוצבת כולה איקאה .נראית כמו דף בקטלוג .על
הקירות :פורטרט של פרויד עם כיתוב -זיגמונד פרויד אבי תורת הפסיכואנליזה לידו תמונה של
שוודי מבוגר" -יורגן איקאה" אבי תורת ה "תרכיב את זה בבית"  ,פוסטרים
עם הכיתובים "אהבה זה כמו שידת סוונסון – תרכיב לפי ההוראות או שזה מתפרק"" ,אל
תישארו עם הבורג האחרון ביד" "מפתח אלן-המפתח לחיים טובים" .רותם ושחר על ספה מול
היועץ .רותם מחזיקה קולב גדול
רותם
ואז הוא אומר לי שאבא שלי סוטה אתה קולט?
שחר
כי היא אמרה לי שהאוכל של אימא מגעיל
רותם
כי הוא באמת מגעיל .אימא שלו מבשלת תחת
יועץ
חברים בוא נעצור שנייה .הטחת העלבות אחת בשניה לא עוזרת לנו נכון? ספרו לי רגע איך הגעתם
בכלל למצב הזה ביניכם? הרי באתם לכאן יחד אוהבים לא ?
רותם
כן אבל אז הוא התחיל להוציא דברים שבחרתי מהעגלה
שחר
כי היא בוחרת דברים ילדותיים
רותם
אני בוחרת דברים ילדותיים ? הוא שם לי שטיח אמבט דיסני .תגיד לי מה אתה אלדין ? בוא תביא
גם מנורה ויאללה שפשף ...
יועץ
רותם שחר ...תעצרו .תראו סה"כ אתם אנשים שונים מרקעים שונים נכון ? אי אפשר להכניס
רצונות שונים ילדות שונה חלומות שונים הכול לעגלה אחת נכון ? זה גורם לחיכוכים
רותם
אז מה עושים? לא לקנות ביחד ?
יועץ
אפשר לקנות יחד אבל לא בעגלה אחת.
רותם
לא הבנתי
יועץ
בוא ננסה משהו קטן ,אני רוצה שכל אחד מכם עכשיו ייצא וימלא עגלה משלו ובעגלה הזו הוא
שם את כל מה שהוא אוהב...לא שואל לא מתייעץ לא מתחשב ...רק מה שהוא אוהב בסדר ?
הם מהנהנים.
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יועץ
אז קדימה ,בואו ונעשה את זה  .למען הזוגיות שלכם...צאו ותמלאו שתי עגלות...
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צומת מילר  – 2רותם ושחר 4
יוצר :אדיר מילר
פנים ,יום ,דירת שחר .רותם ושחר פורקים ארגזים מאיקאה .שחר בדיוק מעמיד שידה על הקיר.
איך שהשידה עומדת רותם שמה שלושה עציצים עליה
שחר
לא ממי אין מצב .זה לא מתאים פה
רותם
למה לא ? זה יושב פה בול כפרפרה
שחר
לא מתאים עציצים על השידה הזו ....
רותם
בטח שכן העציצים האלה נותנים קצת חיים לשידה החיוורת הזו
שחר
אם כבר השידה נותנת חיים לעציצים ...
רותם
האוכל של אימא שלך מגעיל ברמות שגם חתולי רחוב ייגעלו ממנו
שחר
מה? איך הגעת לזה עכשיו?
רותם
כי במילא נגיע לזה בסוף אז אני חוסכת לנו את כל השאר
שחר
טוב רותם אין לי כח אלייך .את ממש ילדותית
רותם
אני ילדותית? אז הכל עובר עליך וקקה בידך סבבה?
שחר
סבבה...אין לי כוח לזה לא לזה ולא לכפרפרה שלך אני הולך...
רותם
לך...
שחר יוצא וטורק את הדלת .שחר נכנס חזרה
שחר
שכחתי שזו הדירה שלי...
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צ'יינה טאון – אוולין וגיטיס
יוצרים :רומן פולנסקי ,רוברט טאון.
רקע :גיטיס נדחף פנימה .אוולין נראית מעט עייפה אבל שמחה לראות אותו ,ממהרת לדלת,
תופסת את גיטיס בזרועו.
אוולין
מה שלומך ? חיפשתי אותך (מסתכלת עליו ,בוחנת את פניו)
גיטיס
כן.
הם נכנסים לסלון .גיטיס בוחן את החדר.
אוולין
הספקת לישון?
גיטיס
בטח.
אוולין
אכלת צהריים? קיו יכין לך משהו.
גיטיס (קוטע אותה בפתאומיות)
איפה הבחורה?
אוולין
למעלה .למה?
גיטיס
אני רוצה לראות אותה.
אוולין
היא מתקלחת .למה אתה רוצה לראות אותה?
גיטיס ממשיך לבחון את הסביבה .הוא רואה בגדים פרוסים לאריזה בחדר שינה ליד הסלון.
גיטיס
את הולכת לאן שהוא?
אוולין
כן .אנחנו צריכות לתפוס את הרכבת של  .16:30למה?
גיטיס לא עונה .הוא ניגש לטלפון ומחייג.
גיטיס
ג'י ג'י גיטיס לפקד אסקובר.
אוולין
מה אתה עושה? מה הבעייה? אמרתי לך שב 16:30 -אנחנו(..גיטיס קוטע אותה).
גיטיס
אתן הולכות לפספס את הרכבת שלכן (ואז לטלפון) לו ,תפגוש אותי באדלייד ,1412
זה מעל קניון סנטה מוניקה...כן ,הכי מהר שאתה יכול.
אוולין
בשביל מה עשית את זה?
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גיטיס (אחרי רגע)
את מכירה איזה עו"ד פלילי טוב?
אוולין (מבולבלת)
לא..
גיטיס
אל תדאגי .אני יכול להמליץ לך על כמה.
הם יקרים אבל את יכולה להרשות את זה לעצמך.
אוולין (בכעס)
מה לעזאזל כל זה צריך להביע?
גיטיס מביט בה ואז מוציא ממחטה מכיס החזה שלו ,פורס אותה על שולחן הקפה ,בתוכה
משקפיים שבורים ,עדשה אחת עדיין שלמה.אוולין מביטה בהם).
גיטיס
מצאתי אותם בחצר האחורית שלך...בבריכת הדגים שלך .הם היו שייכים לבעלך ,לא?..הא?
אוולין
לא יודעת .כלומר ,כן ,כנראה.
גיטיס
כן בוודאות .שם הוא הוטבע..
אוולין
מה אתה מנסה לאמר?
גיטיס
אין לך זמן עכשיו להיות מזועזעת מהאמת ,גברת מולריי.
דו"ח הנתיחה קובע שהוא נהרג במים מלוחים .את יכולה לסמוך על המילה שלי.
עכשיו אני רוצה לדעת איך זה קרה ולמה.
אני רוצה לדעת לפני שאסקובר מגיע הנה כי אני עדיין רוצה לשמור על הרישיון שלי.
אוולין
אין לי מושג על מה אתה מדבר .זה הדבר הכי מטורף ..הכי פסיכי שאי פעם...
(גיטיס נמצא במצב שגובל בטירוף .קם ומנער אותה)
גיטיס
תפסיקי! אני אקל עלייך .את קינאת ,רבתם ,הוא נפל ,נפגע בראש.
זו הייתה תאונה .אבל הבחורה שלו היתה עדה .היית צריכה לשחד אותה.
אין לך ביצים לפגוע בה אבל יש לך כסף בשביל להשתיק אותה .נכון או לא?
אוולין
לא..
גיטיס
מי היא? ואל תנסי למכור לי את הקשקוש הזה שהיא אחותך .אין לך אחות.
אוולין (רועדת)
אני אספר לך את האמת.
גיטיס
(מחייך) טוב מאוד .עכשיו ,מה השם שלה?
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אוולין
קתרין.
גיטיס
קתרין מה?
אוולין
היא הבת שלי.
גיטיס מביט בה .הוא הוא טעון בכעס וכשהיא אומרת את זה ,הוא מתפוצץ .הוא מעיף לה סטירה.
היא מביטה בו .המכה גורמת לה לדמוע אבל היא לא זזה מהמקום אפילו לא כדי להגן על עצמה.
גיטיס
אמרתי את האמת.
אוולין
היא אחותי.
גיטיס סוטר לה שוב.
אוולין
היא הבת שלי.
גיטיס סוטר לה שוב.
אוולין
אחותי.
גיטיס סוטר לה שוב.
אוולין
הבת שלי ,אחותי.
גיטיס נותן לה מכה שמעיפה אותה על אגרטל זול שמתנפץ והיא קורסת על הספה מתייפחת.
גיטיס
אמרתי שאני רוצה לשמוע את האמת.
אוולין (כמעט צורחת)
היא אחותי והבת שלי.
קיו יורד בריצה במדרגות.
אוולין (בסינית לקיו)
קיו ,בבקשה תדאג שהיא תישאר למעלה .תחזור למעלה.
קיו נועץ מבט בגיטיס ואחרי רגע חוזר למעלה.
אוולין
אבא שלי ואני .מבין? או שזה מסובך מדי בשבילך.
גיטיס לא עונה.
אוולין
היתה לו התמוטטות .התמוטטת מזד...אמא שלי מתה ...הוא התחיל להתנהג כמו ילד...אני
הייתי בת חמש עשרה ...הוא היה שאל אותי מה לאכול לארוחת בוקר,
מה ללבוש!...זה קרה...ואז ברחתי.
גיטיס
למקסיקו
אוולין מהנהנת בחיוב.
אוולין
הוליס בא ו...טיפל בי...אחרי שהיא נולדה...הוא אמר...הוא טיפל בה...
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לא יכולתי לראות אותה...רציתי ,אבל לא יכולתי...
אני רק רוצה לראות אותה פעם ב ...לטפל בה...זה הכל...
אבל אני לא רוצה שהיא תדע...אני לא רוצה שהיא תדע.
גיטיס
אז בגלל זה את שונאת אותו..
אוולין (מרימה את מבטה אליו באיטיות)
לא ...בגלל שהוא הפנה לי את הגב אחרי שזה קרה!
הוא לא היה יכול להתמודד (בוכה) אני שונאת אותו.
גיטיס מרגיש צורך לשחרר את העניבה.
גיטיס
אהה ..לאן את לוקחת אותה עכשיו?
אוולין
חזרה למקסיקו.
גיטיס
את לא יכולה לנסוע ברכבת .אסקובר יחפש אותך בכל מקום.
אוולין
מה עם מטוס?
גיטיס
עוד יותר גרוע ...פשוט עופי מפה .צאי מכאן .תעזבי הכל.
אוולין
אני חייבת לעבור דרך הבית לקחת את הדברים שלי.
גיטיס
אני אטפל בזה.
אוולין
לאן אנחנו יכולות ללכת?
גיטיס
איפה קיו גר?
אוולין
איתנו.
גיטיס
ביום החופשי שלו .תשיגי את הכתובת המדוייקת.
אוולין
בסדר (היא נעצרת פתאום) הן לא היו שייכות להוליס
לרגע גיטיס לא מבין על מה היא מדברת אבל אז הוא עוקב אחרי המבט שלה שמופנה כלפי
המשקפיים שעל הממחטה.
גיטיס
איך את יודעת?
אוולין
הוא לא הרכיב משקפיים.
גיטיס מרים את המשקפיים ,בוחן אותם ולרגע הולך בהן לאיבוד.
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קטמנדו  -ימית ואברי
רקע :ימית ואברי הכירו רק היום .היא מחפשת את אחותה האובדת ,והוא נרתם לעזור לה .הם
מגיעים למסיבה שיתכן שבה ימצאו קצה חוט .ימית ליד הגורו והקבוצה שמסביבו הם מביטים על
התמונה של האחות .מנידים ראש לשלילה .אברי מגיע ,מתנצל בפני הגורו ופמלייתו ולוקח את
ימית ביד.
ימית
מה ,זה הגורו הזה שדיברת עליו לא? אברי זה חג שלהם היום ,את לא יכולה להתנפל עליהם עם
מדור נעדרים .ימית לא נראה לי שזה הפריע להם.
אברי
את לא עומדת במה שסיכמנו.
ימית
או קיי סליחה...
(מגיע נפאלי שהיה בקבוצה של הגורו .הוא מבקש לראות את התמונה שוב)
ימית
מה הוא אומר?
אברי
הוא רוצה לראות שוב את התמונה.
(ימית נותנת לו את התמונה הוא מסתכל ואז מפשיל שרוול ומראה קעקוע ומדבר בנפאלית
בהתרגשות .אברי מתרגם)
אברי
הוא היה בחנות קעקועים אתמול ,עשה את הקעקוע הזה ,היא הייתה שם ,מתלמדת של המקעקע.
ימית
הוא בטוח?
(אברי שואל אותו ,הנפאלי מהנהן)
אברי
במאה אחוז.
(אברי מודה לנפאלי .הנפאלי הולך משם)
ימית
איפה זה נמצא? אפשר ללכת לשם?
אברי
זה אמצע הלילה .הם סגורים.
ימית
אולי הם במקרה פתוחים ,תוכל לתת לי את הכתובת?
אברי
היי ,היי ..יש לך קצה חוט .אתמול ראו אותה ,חיה נושמת ,עושה סטאז'...הכול בסדר...
ימית
אני מפחדת לבזבז זמן..
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אברי
אני אקח אותך לשם על הבוקר ....אולי אני יעשה גם קעקוע.
(ימית על סף בכי היא פורשת הצידה ,אברי מביט בה ,לאחר מספר רגעים הוא נגש)
ימית
אני מצטערת ...כבר הרבה זמן החזקתי את זה....
אברי
זה בסדר.
(ימית אוספת את עצמה)
ימית
הרסתי לך את המסיבה?
אברי
הרסת לי אותה לגמרי( ...מגיש לה משקה) אבל את עוד יכולה להציל אותה.
(ימית מחייכת .ושותה מהמשקה)
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קטמנדו – שמוליק ומושקי
יוצרים :אסתר ונדר ,יאיר רוה.
רקע :שמוליק יושב בתא המעצר .בתא הסמוך יושבת מושקי מכסה את פניה ביד.
שמוליק
מושקי ...מושקי ...את שם?
מושקי
אין לי ממש ברירה.
שמוליק
אני כועס על עצמי .זאת הייתה טעות.
מושקי לא עונה.
שמוליק
את שומעת?
מושקי
די שמוליק ,זה לא הזמן.
שמוליק:
אנחנו נצא מכאן והכל יהיה בסדר .עד ליל הסדר לא תזכרי בכלל שהיינו פה ...תאמיני לי.
מושקי
אני ...אני כל כך רעבה ,שאני רק צריכה להתרכז בלא להתעלף.
פאוזה .פתאום נדלק לשמוליק רעיון.
שמוליק
אז בואי נזמין משהו לאכול.
מושקי מחייכת בעייפות .שמוליק קורא לשוטר.
שמוליק
אסקיוז מי.
מושקי
שמוליק מה אתה עושה?
שמוליק
מזמין לאכול.
מושקי
נו באמת ,נראה לך שיש להם אוכל כשר כאן?
שוטר מגיע אל התא.
שוטר
יס.
שמוליק
אי ניד מיי באג פליז.
שוטר
נו פוסיבול.
שמוליק
ג'סט ליטל טינג פור מיי ווייפ .פליס( .בלחש) יו דונט וונט הר טו בי מד אגיין.
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מושקי (כועסת)
שמוליק!
השוטר שומע את הטון שלה ומשתכנע ששמוליק צודק.
שוטר
או קיי ,או קיי.
השוטר הולך.
מושקי
מה בדיוק אמרת לו עלי?
שמוליק
שום דבר.
השוטר חוזר עם התיק.
שמוליק
טנק יו .יו אר א גוד מאן.
שמוליק פותח את התיק ואחרי פשפוש קצר שולף ממנו שקית של במבה אדומה.
שמוליק
מושקי את תופסת?
מושקי
את מה?
שמוליק מוציא את ידו מחוץ לתא וזורק את הבמבה ליד התא של מושקי.
שמוליק
תפסת?
מושקי
(צוחקת ומופתעת) במבה אדומה.
מושקי שולחת יד ארוכה אל מחוץ הסורגים ולוקחת את הבמבה האדומה .היא פותחת אותה,
מברכת במלמול חפוז ומכניסה כמה כדורוני במבה לפה .היא מאושרת.
שמוליק
תיכננתי לשלוף את זה בזמן יותר מתאים.
מושקי (שמחה)
אין זמן מתאים יותר .אני גוועת.
שמוליק
אז בתיאבון.
מושקי
תודה(....ממלמלת ברכה ואוכלת) מה איתך?
שמוליק
אני לא אוהב במבה אדומה .שכחת?
מושקי
קח. ..נו אתה בטח גם גווע.
שמוליק
אבל ממש קצת.
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הוא שולח יד אל מחוץ לסורגים .מושקי מניחה בידו חופן של במבה .הוא מחזיק אבל לא אוכל.
מושקי
אני לא מאמינה שהכל השתבש ככה.
שמוליק
אני לא מרגיש שהכל השתבש .אפילו ההפך .אם היו שואלים אותי לפני שנה מה הסיכוי שאהיה
נשוי למושקי וייס ,יושב איתה במעצר בקצה העולם ,זה היה נראה לי כמו חלום טוב מכדי
להתגשם.
מושקי מפסיקה מלעיסתה ,מובכת ולא יודעת מה לומר.
שמוליק
זה בסדר ,את לא צריכה להגיד כלום .אולי זה לא הזמן באמת לדיבורים..
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קטמנדו – שמוליק ומושקי 2
יוצרים :אסתר ונדר ,יאיר רוה.
רקע :שמוליק אורז דברים לתיק .מושקי מול המחשב.
מושקי
אוף האינטרנט כאן כל איטי..
שמוליק
אני חייב לצאת.
מושקי
תחכה לתומר שילך איתך.
שמוליק
אין זמן לחכות לאף אחד.
מושקי
שניה שמוליק ,שניה אתה לא מאורגן ,אין לך מפות ,תן לי רגע למצוא את האתר הזה.
שמוליק
המשפחה מעכבת את הלוויה ,תחשבי איך היית מרגישה אם חס וחלילה היית מגלה שטיילת
בזמן ש...
מושקי
בסדר ,בסדר .אבל איך תמצא אותם? אתה לא מכיר שם כלום.
שתיקה.
שמוליק
בטוחה שנטע לא אמרה לך לאיזה טראק הם יוצאים?
מושקי
היא בקושי דיברה .כאילו הייתה לה הרגשה שמשהו רע הולך לקרות.
שמוליק
חבל שלא שמת לב יותר .זה חלק מהשליחות שלנו .לדבר עם מי שקשה לו.
מושקי מרימה את עינייה ממסך המחשב.
מושקי:
זה בגלל שאמרתי שאני נוסעת לחתונה של דיני.
שמוליק
אני לא רוצה להכנס לזה עכשיו.
מושקי
זה לא עושה אותי שליחה פחות טובה אם אני נוסעת לחתונה של חברה.
שמוליק
לא אמרתי ,ואם לא היית יוצאת בהכרזות ,אולי הייתי מציע לך בעצמי שתיסעי.
מושקי מזועזעת.
מושקי
אני צריכה לחכות להצעה ממך? באיזה עולם בדיוק אתה חי? מה ,אני הילדה שלך?
רעש אופנוע נשמע .שמוליק מביט בחלון.
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שמוליק
אברי הגיע .אני יבקש ממנו.
מושקי (נחרת בוז)
הוא לא יבוא איתך.
שמוליק
מאיפה את יודעת?
מושקי
אני לא מבינה ,אני גרה כאן לבד? אברי לא פנוי לצרות של אחרים .הוא עסוק בללקק את הפצעים
של עצמו (פאוזה) לא שיש לי מושג מהם – כי אני הרי לא שליחה מספיק עירנית...
שמוליק (עקשן)
אני הולך לשאול אותו.
מושקי
תעשה מה שאתה רוצה
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רמזור  -חפר וליאת
יוצרים :אדיר מילר ,רן שריג.
רקע :ליאת בלוגרית ,יוצאת עם חפר.
חוץ .בית קפה .ערב
חפר בדייט מול ליאת בחורה צפונית פלצנית שיער ורוד שחור משקפיים אדומים היא יושבת עם
לפטופ על השולחן
חפר
נו אולי די אולי חלאס עם הבלוג הזה ,מתחילת הדייט את יושבת וכותבת
ליאת
לא כותבת מעדכנת .שנייה שנייה (מקלידה עוד קצת) הנה סיימתי
חפר
תגידי לי מה זה בדיוק בלוג?
ליאת
זה מין יומן כזה שאני רושמת
חפר
יומן? מה את אנה פראנק
ליאת
אנה פראנק (נקרעת מצחוק) גדול! שנייה( .מקלידה) אני מעדכנת
(ריאקשן חפר מיואש מגיעה מלצרית עם חשבון)
חפר
יש מצב את נותנת יד לחפר עם הטיפ ,נתקעתי בלי
ליאת
בלי טיפ ? (מצחקקת) גדול! (שוב מקלידה במרץ) שנייה שנייה מעדכנת
חפר
נו מה יהיה
פנים .חדר שינה חפר לילה.
חפר שוכב על הגב .הבחורה עירומה שוכבת לידו מלטפת אותו בחזה
ליאת
זה בסדר חפר ,זה קורה .אל תילחץ .זה טבעי לגמרי זה קורה לכל הגברים
חפר
לי לא ...זה אף פעם לא קרה לי ..נשבע לך ליאת.
ליאת
יש משהו שאני יכולה לעשות אולי?
חפר
לא יודע  ..נראה לי זה קשור לזה שבזמן האחרון אני וזורו קצת בתקופה של ..דאון באגו ,אולי
זה שייך
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ליאת
אתה ומי?
חפר
..אני יש לי כינוי כזה ל ..זה שלי ...
ליאת
זורו? אתה קורא לו זורו?
חפר
לאחרונה כן .החברה הקודמת שלי קראה לו ככה ונדלקתי על זה...
ליאת
אז אתה רוצה אולי אני יקרא לו? אולי זה יעזור?
חפר
אה...יש מצב
ליאת (מרימה את השמיכה)
זורו ...יש מצב אתה קם? זורו....
חפר
מה??
ליאת
ישן מת.
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קתרינה ומקס
פנים חדר חקירות  /1קונטרול .לילה.
קתרינה מול מקס .שתיקה .קלוז אפ על אצבעותיו של מקס מתופפות בעצבנות על השולחן.
קתרינה
אני רוצה לבקש ממך סליחה.
מקס
(בחשדנות) על מה?
קתרינה
אתה יודע .כשבאת אלי הביתה וסיפרת לי שעשית עלי דו"ח מעקב .אמרת שאתה לא רוצה לפגוע
בי .זוכר?
מקס
(זורק מבט למצלמות .מבין מה היא עושה) לא ,אני לא זוכר .ואת יודעת למה אני לא זוכר? כי זה
לא קרה .את ממציאה את זה.
קתרינה
הראית לי שאני יותר חשובה לך אפילו מהקורס.
מקס
(ישירות למצלמות) היא משקרת.
קתרינה
אני לא מנסה לסבך אותך .אני רק מתנצלת .מקס ...בוא נתחיל מחדש .בבקשה?
קתרינה שולחת אליו יד לאורך השולחן ,כף היד כלפי מעלה .מקס מהסס .אחרי מלחמה פנימית
קצרה הוא מניח את ידו על כף ידה.
קתרינה
אנחנו לא כל כך שונים אחד מהשני .לשנינו אין לאן לחזור .לשנינו אין בית( .ברכות) אתה מוכן
לסלוח לי ,מקס?
מקס שותק ,מביט באצבעותיה העדינות של קתרינה מערסלות את כף ידו.
קתרינה
הייתה לך פעם חברה ,מקס?
מקס שותק.
קתרינה
(בעדינות) שכבת פעם עם מישהי?
מקס
מה זה השאלות האלה?!
קתרינה
זה לא נורא אם אתה בתול .זה כן נורא אם בגלל זה התחלת לשנוא את כל העולם.
מקס
את משוגעת.
קתרינה
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אין לך בעיה איתי שאני איטלקיה ושזאת לא המדינה שלי וכל מה שאמרת קודם .יש לך בעיה עם
זה שאמרתי לך לשמור ממני מרחק.
מקס שותק.
קתרינה
רואים את זה אצלך בעיניים .אתה מלא קינאה ,ושנאה ,ו...אתה נורא בודד( .נדה בראשה) אני
מרחמת עליך.
מקס מסתער ללא הזהרה .הוא רוכן בבת אחת מעבר לשולחן ואוחז בקתרינה בעורפה .היא
מבוהלת ,מסתכלת על המצלמה .קאט אל המסך בקונטרול – אבל הקונטרול ריק ואין שם אף
איחד שיפקח על המתרחש.
מקס
ארטה! ('מספיק' ,צרפתית*) תרחמי על עצמך ,קתרינה .את יודעת בכלל עם מי יש לך עסק?
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רמזור – חפר וליאת 1
יוצרים :אדיר מילר ,רן שריג.
רקע :חפר יושב מול ליאת הבלוגרית.
חפר
אבל ליאת יקרה ,זה מאוד פוגע בי זה מוציא אותי לא טוב...
ליאת
לא טוב? התגובות עליך מטורפות .אתה יודע כמה כניסות יש מאז שנפגשנו?
חפר
אבל ליאתי אני מסביר לך ובטוב ש.......
ליאת
אתה מעורר דיון חפר .אתה מעניין ,נשים מבינות אותך גברים מזדהים איתך ,אתה יודע שמלא
גברים מדברים פתאום בגלוי שלא עומד להם זה בזכותך חפר.
חפר
מה בזכותי? אבל אני לא רוצה שידברו על זה בגללי .מה זה גבריות במשבר? זה קרה לי פעם
אחת אני אומר לך ,אני אין לי דברים כאלה בחיים ,אני קוראים לי חפר טיל קוראים לו את
רואה אותו? זה אבא אבן
ליאת
אבא אבן?  ..חשבתי זורו
חפר
בוא לא ניכנס לזה ליאת ..אני לא רוצה להסתבך פה באתי פה להסביר לך ביפה שחאלס .לא
מתאים יותר ...סבבה?
ליאת (מדליקה סיגריה)
סבבה...
חפר
סבבה...
ליאת
אהממ...
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רמזור – חפר וליאת 2
יוצרים :אדיר מילר ,רן שריג.
רקע :חפר מטייל ברחוב נתקל בליאת
חפר
תראו את מי רואים פה .מה קורה ליאת?
ליאת
אני בסדר מה איתך חפר?
חפר
מפחד לענות לך ,שלא יופיע בבלוג
ליאת
אל תדאג זה לא יופיע .הבלוג "ליאת מחפשת" הוא היסטוריה .האתר קרס
חפר
קרס? אוי יו יו .איך קרס?
ליאת
לא יודעת .איזה האקר פסיכופט  3פעמים כבר הפיל לי אותו.
חפר
מה את אומרת .נורא עצוב אה?
ליאת
לא .האמת זה יצא לי טוב .זה פינה לי זמן אז פניתי לידיעות והם נותנים לי לכתוב טור יומי
שם .ממחר
חפר
טור בידיעות? על מה?
ליאת
עליי .על החיים שלי ,מאוד דומה למה שהופיע אצלי בבלוג .תקרא מחר אתה גם שם
חפר
מה אני עושה שם?
ליאת (מצחקקת)
תקרא יצא מגניב.
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תאג"ד -עומר ורותם
יוצר :ציון רובין
פנים .תאג"ד – חדר טיפולים .לילה .הרדיו דולק ,מוסיקה שקטה של לילה .עומר לוקח מזרן,
זורק אותו לרצפה ,מתיישב ונשען על הקיר תוך כדי פיהוק .רותם יוצאת מחדר האשפוז.
רותם
קפה?
עומר
את לא צריכה להישאר ,לכי לישון
רותם
אני יודעת ,קפה?
עומר
חצי סוכר.
עומר מוציא סיגריה ושם בפה
עומר
יפריע לך אם אני?...
רותם
לא ,אבל יש כאן הרבה גלאי עשן שיצפצפו ,ואז חיילים יבוא ויגלו שאתה מסתיר נערה מבוקשת
שכולם מחפשים.
עומר
חיבור מהיר בין הסיגריה שלי לגלאי עשן
רותם
כבר היו כמה גלאי עשן שהסגירו אותי.
עומר מחייך ,מוציא את הסיגריה מהפה .רותם נותנת לו קפה ומתיישבת לצדו.
רותם
אני יכולה לראות את התמונות של אבא של דלל ושל אח שלך
עומר נותן לה את התמונה של אבא של דלל ,פותח בנייד את התמונה של אחיו ונותן לה ,רותם
בוחנת את השרשרת בתמונות
רותם
אם זו אותה שרשרת...
עומר
(קוטע אותה) אין פה אם ,זו שרשרת שהכינו במיוחד לאחי
רותם
אח שלך נעדר  11שנים ,נכון?
עומר
כן
רותם
אז איך השרשרת הגיע אליו ?
עומר
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אני מקווה שהבת שלו תספר לי.
רותם
איפה השרשרת?
עומר
נתתי אותה לאחראי ממשרד הביטחון לבדיקה
רותם
ומה הוא אמר כשסיפרת לו?
עומר
ניסה להוריד אותי מזה ,ולרמוז לי לא בעדינות שאח שלי לא חי .ואז הוא שלח אלי את נשק יום
הדין
רותם מביטה בעומר שמביט בה בחזרה יש רגע בניהם
עומר
אמא שלי
רותם
אמא שלך?
עומר
ייפ ,פקין אמא שלי.
רותם
ולמה אמא שלך נשק יום הדין?
עומר
תני לאמא שלי שעה לבד עם פיל והיא משכנעת אותו שהוא ג'ירפה
רותם מחייכת
עומר
זה לא מצחיק בכלל כשהיא אמא שלך
הם שותים מהקפה יש כמה רגעים של שקט
עומר
אמא שלי לא נותן לעובדות ,למציאות לבלבל אותה .היא מחליטה על מציאות שמתאימה לה....
משרתת אותה באותו רגע וזהו! זו המציאות! וכולם חייבים לישר איתה קו .ומי שלא מסכים
איתה
עומר עושה סימן של עריפת ראש
עומר
היא החליטה שנמרוד אח שלי מת וזהו ,לא מתעסקים עם זה יותר ,אבא שלי לא הסכים איתה,
גורש מהבית לגלות.
רותם
סליחה על מה שאני אומרת אבל איך אמא יכולה ...
עומר
להחליט שהבן שלה מת.
רותם מביטה בעומר
עומר
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היא טוענת שהיא עושה את זה למעני ולמען אחותי ...אבל היא לא יכולה למכור לי את השיט
הזה .אמא שלי חושבת רק על עצמה .היא לא הצליחה להתמודד עם חוסר הידיעה לגבי מצבו של
אחי
רותם
נראה לי ...אני אפילו לא מסוגלת להתחיל להבין את זה שיום אחד הילד שלך יוצא מהבית ולא
חוזר ואין לך מושג אם הוא חי או מת ,סובל ,רעב ,קר לו מחכה שיצילו אותו .זה הסיוט הכי גדול
שיש
עומר מביט ברותם
רותם
יותר גדול ממוות של ילד ,כי שהוא מת לפחות יש סוף לא לכאב לסיפור ,אבל חוסר הידיעה...
עומר
היא החליטה שהוא מת והיא לא מבינה למה אני לא מקבל את זה
רותם
ולמה אתה לא מקבל את זה?
עומר
אמן והייתי יכול לקבל את זה אבל הגוף שלי מרגיש שהוא חי ולא מרפה( .פאוזה) אמא שלי
צריכה שאני אסכים איתה אחרת היא מאוכזבת ממני ואז אני לא מתחשב בה ,ובסוף אני אגורש
כמו אבא שלי
רותם
יחסית לאנשים שאמורים לאהוב אותך בלי תנאי ,נראה שלמשפחות יש הרבה תנאים
יש כמה רגעים של שקט
עומר
ומי יודע ...אולי אני כמו אמא שלי ויש מצב שהכל בראש שלי ,ואני מנסה לחבר בכוח נקודות שלא
מתחברות אחת לשנייה כדי לאמין במה שאני רוצה להאמין ,שאח שלי חי.
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משחק מול מצלמה
תאג"ד  -עומר ורותם 2
יוצר :ציון רובין
חוץ .חורשה .יום .רותם ועומר מביטים בגופה שחלקה קבורה באדמה ,וחלקה מבצבצת מחוץ
לאדמה  ,בברור נראית ,יד  ,גב וחולצה ירוקה שמוכרת לעומר .רותם מביטה בגופה ומחייכת חיוך
עצוב.
רותם
ואני חשבתי שהכול בראש שלי
עומר שיורד על הברכיים ומתחיל לפנות אדמה מסביב לגופה.
רותם
מה אתה עושה?
עומר
(חופר) החולצה הזו מוכרת לי
עומר חושף חלק ניכר מהגופה ,נעמד מביט בה במשך כמה שניות
רותם
מי זה?
עומר מביט ברותם בפנים עצובות ועייפות
עומר
(ממלמל) בת זונה ,בת זונה שקרנית
רותם מתקרבת לעומר מניחה עליו יד
רותם
היי מה קרה ?
עומר
היא שיקרה לי
רותם
מי שיקרה ?
עומר
יסמין (פאוזה) זה הסורי שברח לי
רותם
הסורי עם השרשרת של אח שלך?
עומר
כן
רותם
זה אבא של דלל ..זה שקבור כאן ???
עומר
כן
עומר מתיישב על האדמה ,מרגיש מרומה
עומר
פאק  ...איזה תמים אני ...אייך נפלתי איתה....
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רותם מרגישה את הכאב שלו מתכופפת אליו
רותם
היי ,תקשיב אי אפשר לזהות מי זה לפי המצב של הגופה .בוא נזעיק אותו לפה כוחות....
עומר
(קוטע אותה) לא מזעיקים אף אחד ,זה הוא!!! טיפלתי בו אני מזהה את הבגדים שלו ,זה הוא!
רותם
חייבים להודיע אתה לא יכול להשאיר אותו פה.
עומר
אני הודיע אבל קודם אני חייב לדעת מי קבר אותו כאן.
רותם
אייך תדע?
עומר
כול הציר מרושת במצלמות ,צריך לבדוק את הלילה שהוא ברח לי.
עומר מביט ברותם מספר רגעים
עומר
אני צריך שתבטחי בי
רותם
אני בוטחת בך .אבל דלל חייבת לדעת,
עומר לא מגיב
רותם
היא צריכה לדעת את האמת ולהפסיק לחפש את אבא שלה.
עומר
אין לי מושג איפה היא נמצאת ,אייך להגיע אליה.
רותם
יש לה את הנייד שלי
עומר
לא ביטלת את הכרטיס סים
רותם
לא
עומר
היא תדע
עומר נעמד מוציא את הנייד שלו ומסמן בעזרת ג' פי אס את מיקום הגופה ובעזרת רותם הם
קוברים מכסים בחזרה את הגופה.
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טכניקה
משחק מול מצלמה
תאג"ד  -עומר ויסמין
יוצר :ציון רובין
חוץ .גדוד .לילה .עומר יושב במקום שלו ,מעשן ומביט בתנועה על הגדר ,יסמין מגיעה ומתיישבת
ליצדו
יסמין
אתה חייב לבקש מבועז סליחה.
עומר
ביקשתי ממנו
יסמין
באמת ,ואיך הוא הגיב?
עומר
נבח עלי.
יסמין
(לא מרוצה) לא בא לי להיות בינכם
עומר
אז אל תהיי( .פאוזה) הוא אמר לך מי פינה את הסורי?
יסמין
הפלס"ר הצוות של שקדי
עומר
לאן?
יסמין מביטה כמה שניות בעומר.
יסמין
הם החזירו אותו לסוריה
עומר
החזירו אותו לסוריה...
יסמין מהנהנת לחיוב ,רואה את הבאסה של עומר.
יסמין
אולי עדיף ככה
עומר
למה
יסמין
אמא שלך הייתה מתחרפנת מזה שאתה עוד פעם מתעסק באח שלך
עומר לא עונה ,מביט ביסמין שמביטה בו בחזרה .היא מנשקת אותו ,מתיישבת עליו ומתחילה
להפשיט אותו
עומר
את לא מפחדת ,שאיזה צלף סורי מתצפת עלינו עכשיו
יסמין
(מורידה חולצה) שיהנה.
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עומר
הכותרת מחר בעיתון "שני חיילי צה"ל נורו ע"י צלף סורי בזמן שטחנו אהבה"
יסמין
אחלה כיתוב למצבה.

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
תאג"ד – עומר ויסמין 2
יוצר :ציון רובין
חוץ/פנים .גדוד -מגורי קצינים .לילה .עומר הולך מעורער ,עצוב ,חוצה את הגדוד מגיע לחדר שלו
ונכנס .יסמין יושבת על המיטה שלו שמסביבה תלויים בלונים צבעוניים ,שלט מזל טוב ועוגת יום
הולדת .הם מביטים כמה רגעים אחד בשנייה .היא אוחזת ביד רועד את הנייד שלה ושואלת בשקט
יסמין
ממי קבלת את הסרטון הזה?
עומר כואב מגחך על השאלה
עומר
זה מה שחשוב?
יסמין
תקשיב...
עומר
(קוטע אותה) זה באמת מה שחשוב עכשיו ממי קבלתי את הסרטון?
יסמין מבוהלת ומבולבלת ,מתקרבת אליו מנסה לגעת בו ,עומר מעיף לה את היד
עומר
אל תיגעי בי
יסמין עומדת קפואה ,קשה לה לדבר .עומר מרגיש שהגוף שלו שוקל טון מתיישב על המיטה
עומר
עם בועז...
יסמין
אין לי מושג....
עומר נושך שפתיים מנסה לשלוט בכאב שלו שלא יפרוץ החוצה.
עומר
אין לך מושג ...על מה אין לך מושג???
יסמין
אין לי מושג איך זה קרה  ...אני מנסה לשחזר את מסיבת פורים  ...ואני...
עומר
(קוטע אותה) אני לא מסוגל לשמוע אותך
יסמין
עומר...
עומר
אני רוצה להיות לבד את יכולה ללכת
יסמין
לא
יסמין מרגישה שעומר מביט בה כאילו היא הדבר הכי עלוב בעולם ,היא מנסה ולא מצליחה לעצור
את הבכי שלה
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יסמין
בבקשה דבר איתי
עומר
על מה את רוצה לדבר?
יסמין
(במצוקה) אני לא זוכרת שזה קרה.
עומר
וואלה ערוץ החיים הקלים – לא זוכרת.
יסמין מחבקת את עומר חזק ,עומר מנסה להשתחרר לא מצליח ,הוא תופס בחוזקה את פניה של
יסמין מסיט מהם את השער ,מנגב לה את הדמעות ומנסה לדבר באיפוק
עומר
אני זורם איתך את לא זוכרת .בואי נחשוב על זה ,עם כל כמה שבועז איש קטן ,לא נראה לי שסם
אונס זה הסגנון שלו .או שאני טועה?
יש רגע ארוך של שקט ,הכעס בוער בעומר שמהדק את האחיזה בפניה של יסמין.
עומר
תעזרי לי ..אני טועה? בועז שם לך סם אונס?
יסמין
אתה מכאיב לי
עומר
בואי נלך למצ"ח שיחקרו למה את לא זוכרת.
עומר מהדק את האחיזה שלו בפניה של יסמין
יסמין
עומר אתה מכאיב לי
עומר
נלך למצ"ח עם הסרטון?
יסמין מסמנת לשלילה .עומר ממשיך לאחוז בפניה עוד כמה רגעים ומשחרר.
עומר
(מגחך)אני מכאיב לך
עומר מרים מהשולחן את עוגת יום הולדת שיסמין הכינה לו וזורק אותה על הקיר.
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תא גורדין – אייל ודיאנה
יוצרים :רון לשם ,עמית כהן ,דני סירקין ,גיורא יהלום
פנים בית גורדין .ערב
דיאנה עומדת מול דלת חדרו של אייל .היא מהססת ,ואז נוקשת .כשלא נשמעת תשובה ,היא
פותחת בזהירות את הדלת .אייל עסוק באריזת תיק .הוא מפנה אליה מבט .דיאנה לא נכנסת
פנימה ,היא נשארת לעמוד בסמוך למשקוף.
דיאנה
אייל ,מתי אתה חוזר הערב?

לא חוזר הערב.

אייל

דיאנה
חשבתי שנוכל לשבת לדבר בנחת.
אייל

נדבר מחר.

דיאנה

איפה תישן?

אייל

אצל חברים.

דיאנה
מי אלה החברים האלה שאתה ישן אצלם כל
הזמן?
אייל
חברים .די עם השאלות.

אני דואגת לך ,אלכס.

דיאנה

אייל
אני יודע שאת דואגת לי .אבל זה לא נותן לך את
הזכות לרגל אחרי.
אייל לא מסתכל על אימו .הוא מתקשה לקפל את החולצה הצבאית .דיאנה נכנסת לתוך החדר.
דיאנה

תן לי.
אייל מניח לדיאנה לקפל לו את החולצה.
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דיאנה
אני מתנצלת אם פגעתי בך.
אייל שותק.
דיאנה
אני מנסה להגן עליך ,זה הכול.
אייל
אני לא זקוק להגנה שלך.

דיאנה מוסרת לו את החולצה המקופלת .הוא מכניס אותה לתיק.
דיאנה
אלכס ,לפני פחות משנה הייתי בטוחה שאיבדתי
אותך לתמיד.
דיאנה בסערת רגשות .דמעות בעיניה.
אייל

אמא...

אל תרחיק אותי.

דיאנה

אייל
אף אחד לא מרחיק אותך.
דיאנה מתיישבת לידו על המיטה .מוחה דמעה .שניהם שותקים ,מסתכלים קדימה.
דיאנה
מה עובר עליך? תספר לי.
אייל נד בראשו ,מיוסר.
דיאנה
חשוב שתדבר עם מישהו .אם אתה מרגיש ...לא
בנוח לדבר איתי אני יכולה להפנות אותך לחבר.
פסיכולוג .איש מקצוע מצוין...

שום פסיכולוג.

אייל

דיאנה
ועם החברים האלה שלך ,שאתה הולך לישון
אצלם ,אתה מדבר? הם יודעים מה עובר עליך?
מישהו יודע?
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אייל
(אחרי התלבטות ,משחרר) אני לא הולך לישון אצל
חברים .אני הולך לתמר.
דיאנה

איזו תמר?

את יודעת איזה תמר.

החברה של יונתן?!

אייל

דיאנה

אייל קם ,לוקח את התיק שלו.
אלכסנדר.

דיאנה

אייל
רצית את האמת ,זאת האמת.
דיאנה
הבחורה הזאת לא טובה לך.
אייל
זה לא עניינך .וחוץ מזה ,את לא מכירה אותה
בכלל.
דיאנה
בני אדם זה המקצוע שלי אלכסנדר .ואני הכרתי
אותה מספיק 10 .חודשים באשפוז .ליד המיטה של
יונתן( .שתיקה( .הוא יודע על זה?

לא.

אייל

דיאנה
בחורה שמסוגלת לבגוד בצורה כזאת...
אייל
(זעם מרוסן) אמא ,תשתקי .בוא נעצור כאן.
דיאנה
אשה שבגדה ,תבגוד שוב .היא תבגוד בך .זה אופי.
זה דם .וזה יטנף גם אותך.
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אייל
(מתפרץ) אני כבר מטונף .הרבה יותר ממה שאת
חושבת .ולמה את מניחה מראש שהיא ...פיתתה
אותי? זה הכול אני .אני המנייאק.
דיאנה שותקת ,פניה מושפלות.
ביי אמא.

אייל

אייל יוצא מהחדר ,משאיר שם את דיאנה לבדה .היא שומעת את דלת הכניסה נטרקת.
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תעשה לי ילד  -רם ואסנת
יוצרים :שירלי מושיוף.
רם
מה הולך איתך?
אסנת
כלום.
רם
מה כלום ,מה? דברי אה? מה מטריד אותך? נו תספרי לי?
אסנת
סתם ,פתאום קלטתי ש ...הוצאתי היום  2000שקל על קוק וש ...אתמול בבר אז
שילמתי על כולם ועל הבקבוק ויסקי של נינה ושאין לי הכנסה עכשיו הרי יותר כי
פיטרו אותי ,אז...
רם
תגידי לא מגיע לנו פיצויים על זה?
אסנת
כן וזה שהבית שלי נראה כאילו שפרצו אליו? ושאף אחד מהחברים שלי לא מדבר
איתי אה? וששללו לי גם את הרישיון לפני חצי שעה?
רם צוחק.
אסנת
פתאום שאלתי את עצמי ,מה  ..מה קורה פה בעצם?
רם
נו ומה ענית לעצמך?
אסנת
לא יודעת ...מחכה שאתה תגיד...
רם
נו מה ,זה אילו עוד פעם הסצנות של הבברלי הילס  210שלך מאמא? חלאס
ברנדה (צוחק) נו אמרנו שאת לא עושה כאלו יותר ,אין לי כוח לזה את יודעת...
אסנת
יופי ,גם לי אין לי כוח
רם
נו מה הקטע ,כולכם החלטתם להיות נגדי?
אסנת
אתה רואה פה עוד מישהו חוץ ממני? על מי אתה מדבר? מי זה כולם?
רם
מה את רוצה ממני? מה? אני אשם בכל מה שקורה לך בחיים? אני אשם בזה שיש
לך עבודה עלובה ושכל החברים שלך מוגבלים? ושאת לא יודעת לנהוג? אני לא
מבין מה את רוצה ממני?

www.technique.co.il

טכניקה
משחק מול מצלמה
אסנת
אני רוצה שלא תזמין את כל העולם ואשתו לארוחה בכסף שלי בלי לשאול אותי
אפילו
רם
אה ,אני לא מאמין שאני צריך להתעסק בכל זה ביום של הופעה! פשוט ...כאילו אני
אגיד לך משהו מותק ואל תיעלבי? את פשוט ...את הבן אדם הכי קמצן שאני מכיר
אסנת
אני??? קמצנית??? כן??? אני משלמת לך את כל התקליט הזה ,את הסמים שלך
כאילו אתה לא מתבייש?
רם
לא מתבייש וגם מגעיל אותי כל ההתקטננות הזאת שלך ,כל החשבונאות הזאת שלך
שאני כל הזמן צריך להתמודד איתה ,כל הזמן ...בואי נלך ונחתום חוזה ואני לא
אצטרך להרגיש שאני מוכר את הנשמה שלי לשטן ,את מבינה?
אסנת
סבבה!!!
רם
אני לא יכול לעשות ככה מוזיקה.
אסנת
בלי  50גרם קוק אתה לא יכול לעשות מוזיקה!
רם נותן לה סטירה.
אסנת
טוב תביא לי את המפתחות של האוטו שלי
רם
נו ,מה עכשיו?
אסנת
תביא לי את המפתחות.
רם
מה ,נו...
אסנת
תביא לי את המפתחות כבר.
רם
נו ,מה את עושה עכשיו כאילו הרבצתי לך? זה היה בצחוק (צוחק) ...נו ,הנה,
תביאי לי גם ...תביאי ...איה איה
אסנת נותנת לו סטירה באמת.
רם
תביאי לי את המפת ...סתם ...נו...
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אסנת
אל תיגע בי
רם
מאמא
אסנת
מה
רם
זה כל האהבה הזאת והטירוף הזה והאולפן הזה ,זה רוק'נרול.
אסנת
ממש.

www.technique.co.il

