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 המערכה ראשונ

 אולפן טלויזיה - 1 תמונה 
 התמונה תוקרן על מסךלקראת החלק האחרון של כניסת הקהל, 

על הבמה בתחתית המסך יעמוד , בו ייעשה שימוש גם בהמשך. גדול

י עימות בין בנשחקן ויתרגם לשפת הסימנים. באולפן מתקיים 

 בני פצוע בכתף, חבוש. . לתמרה

המצב הוא ועל פינוי הישובים ביהודה ושומרון, שבוע לפני ההצבעה הגורלית בכנסת  מנחה

באולפן אתנו  .שוויון בין המתנגדים והתומכים. כל קול לכאן ולכאן יכול להטות את הכף

ים מהקולות היותר בולטים במאבק האיתנים הזה, חברת הכנסת תמר ירדן  שני היום

נתחיל  מרון,מראשוני המתיישבים בשו , וחבר הכנסת בני שבות,כמובן תומכת בפינוי

 ?ח"כ שבותשלך מה שלום היד קודם כל אדוני, בך 

 ...פא חוליםוברוך השם ר בני

 ...נזכיר לצופים שאתה נפצעת  במאבק נגד פינוי מאחז שבוע שעבר מנחה:        

שוטרים  יד אחים, יד !בי על היד שפגעה הלב כאבזה  ,ביד שלייזי לא הכאב הפ זה בני

 עברים...

, אני מניח ממש תאבק על ביתך שלךאת חוק הפינוי,  עוד שבוע תאשראם הכנסת  מנחה

 ? ה אתה מתכוון לשבור הפעםמ  מאבק חריף יותר.

בין עם  סטורייאת הקשר הה מתכוון לשבור דבר, ממשלת ישראל היא השוברתלא י אנ בני

והחליט לבגוד בכל על צד שמאל רק כי ראש הממשלה קם בבוקר  ,ישראל וארצו

תוך השענות על באופן חד צדדי  , ולפנות ישובים בארץ ישראל עליהם נבחרהעקרונות 

 . קולות השמאל והערבים...

 ?ללא כל מאבקתציית להחלטה ותפנה את ביתך אתה ח"כ שבות,  מנחה

 אני אדם שומר חוק אני אישית אציית לכל החלטה שתיפול בכנסת. בני

 יפה...  מנחה

ית שלו, בכל דרך שהוא אדם אחר שיבחר להגן על הב ... אבל אני לא יכול לגנות אף בני

 , במסגרת החוק כמובן  (בקולמגחכת תמרה )  מוצא לנכון...

  ..., כולכם הרי שומרי חוק מובהקיםבודאי תמרה

האם את מסוגלת להבין את הכאב ותחושת האובדן שחווים חברת הכנסת ירדן,  מנחה

 המתישבים?
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ת יושההתנחלו השמאל חוזר ומתריעעשרות שנים ופן, להבין? כן, להזדהות? בשום א תמרה

 ...של תכלית ובזבוז הן מעשה טרוף, בלי

 ית רואה את רחמנא ליצלן, ערבי אחד מביתו, הי מגרשת ישראל היתהממשלת  אם בני

הגברת הזאת צורחת עד לב השמיים, נשכבת מתחת לבולדוזרים, אבל כשמדובר 

 עשרות אלפי יהודים...גירוש של ב

 פורעי חוק...וגזלנים פולשים,  התמר

 נם לכל דבר יהודי וחלוצי ולאומי...מעבירה אותה על דעתה, שנאת חי ההשנאה של בני

, שנאה? לא נשכח את נאומי ההסתה שלו לפני רצח רביןאיזו התחסדות! הוא מדבר על  תמרה

 ח"כ שבות!

 חברת הכנסת ירדן... מנחה

פחתה של חברת כנסת לבין הפרלמנט שבו חבל שיש כזה חוסר התאמה בין שם מש בני

 היא מכהנת. 

ג ישמצ אידיאולוגיה הגזענית הזו בריונות פוליטית, אני לא ארד לרמה הזאת. לא לא,  תמרה

פלשתינאים  אותי... אותך... אותנו, לא רק עם מליוני תתוקע חבר הכנסת שבות 

 עוינים...

 חצית את הקווים...את  כבר מזמן  הם אוהבים,  עוינים למי? אותך בני

 אתה קורא לי בוגדת? תגיד מפורשות אני בוגדת? תמרה

 אהה... בני 

 הנה ההסתה! הנה התרת הדם, לא רק שלי, אלא של כל מי שלא חושב כמוכם... תמרה

  בינתיים הדם שנשפך והעצמות השבורות הם שלנו בני

ואני אומרת  רחים.אותנו על סיפה של מלחמת אז יםמעמיד החברים שלויש הזה והא תמרה

 מלחמת אזרחים ולא אחים, כי חבר כנסת שבות הוא בודאי לא אחי. 

 ( )מדברים ביחד ובצעקות

מכלל ישראל, עליכם  כםהוצאתם את עצמוהחברים שלך מהשמאל את וטוב שכך!  בני

במימון של הקרן  :כי מחרבייך ןמהרסייך ממך יצאו, מחריבים את ההתישבות  נאמר

 ארגונים אנטישמים ואנטי ציונים...    החדשה וכל מיני 

, חוקי מדינת ישראללהאיש הזה והחברים שלו מצייתים לחוקים של  יהושע בן נון, לא  תמרה

 ...הם מקימים את מדינת יהודה תוך כדי  דה לגיטימציה של מדינת ישראל 
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 ביחד( והתקשורת נותנת לזה יד!מסיימים  )    בני ותמרה 

 קטונו מלפתור הבעיה כאן ועכשיו. מיד אשמים. טוב, כמובן, אנחנו ת מנחה

 . האם הצעת הפינוי תעבור?ביום חמישיהתחזית שלכם לגבי ההצבעה  מה.                 

 אני מקווה שכן. אנחנו נאבקים על כל קול. תמרה

 והיא שעמדה! !לאבותינו תעמוד גם לנו ההצעה תיפול. והיא שעמדה בני

 2תמונה 
. בית ברחביה, משקיף על הכנסת, קרית הממשלה ר שינהחדבמה. 

 .וביה"מ העליון

לקראת סיום הראיון הקודם מבחינים בתנועה במיטה ושומעים 

לפי הקולות הם מאוד  מתחת לשמיכה זוג עושה סקס.אנחות, 

הם  בני.ותמרה  תגלים מומופשלת השמיכה מסיימים. נהנים. 

מהלך הסצנה הם ב... מעט נשענים על גב המיטה, עדיין נאנחים

  ממשיכים לגעת זה בזו וניכר שהם נמשכים אחד לשניה

 זה היה... מאוד נעים תמרה

 למרות המגבלות )מניף את ידו החבושה( בני

 בגלל המגבלות. תמיד אתה קובע את הקצב, עכשיו זה היה הפוך תמרה

 ...כן... דוקא היה לי  נעים להיות חסר אונים כזה בני

 .א חן בעיניך, בפעם הבאה אני אקשור אותךאם זה מוצתשמע  תמרה

 ותביאי שוט? בני

  .ממשטרת ישראל בלמקכבר   תהא מכות תמרה

  דוקא יכול להיות מעניין...במה תקשרי אותי?  זה נכון. אז  בני

 חשבתי שאתה אוהב להיות כובש, לא נכבש. תמרה

 לכל מקום את חייבת להכניס את הכיבוש?תגידי   בני

 מה השעה?)נזכרת(  תמרה

  ...התוכנית. בני

 איפה השלט? )מחפשים מתחת לשמיכות( תמרה

  זה לא השלטאיי,  בני

 מדליקה את הטלויזיה, בה משודר סוף העימות הקודם בין השנים.

 איך הייתי?אז  בני

 מפתיע)נאנחת(  תמרה
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 ?בטלויזיה , במיטהלא  בני

 צפויאה... תמרה

 יש לך תלונות? בני 

על ארץ  מפגין בהגנהשאתה מגלה במיטה את אותו להט שמחתי אתה לשום תלונות.  תמרה

 )מכבה את הטלויזיה( .השלמה ישראל

 . לא מנותקים אחד מהשני... אצלי, שני הדברים האלה נו )בגאווה( טוב בני

  מה זאת אומרת? תמרה

 את לא תביני.  בני

 נסה אותי.   תמרה      

שגם אם  י  עושה לי ריגושים,"לא תבינו. א לעולם תל אביבמדינת ביש דברים שאתם  בני

 לא תוכלו להרגיש.   תחיו אלף שנים, ותנסו את כל תאוות הבשרים וחילופי הזוגות 

אנחנו לא   אני צמחונית! ואיזה חילופים בראש שלך?  בשרים   איזה)מתרגזת(  תמרה

 ?עם ח"כ ירדן או בטלויזיה, אתה מדבר עם תמרה עכשיו

 עם תמרה. בני

בוהמיינית שיש לך בפנטזיות.  מופקרתשמאלנית , לא איזה אותיותראה  אז דבר אתי. תמרה

אחר  גבראף  לא הייתי עם כמובן ש, הודשפגשתי את אכבתולה כמעט אני הייתי 

שהעזתי להיכנס עם  עדנפטר  הואכשהייתי נשואה לו, ולקח לי שלוש שנים אחרי  ש

 שלום מוריה? ועוד עם נואף כמוך, דרך אגב מה גבר למיטה.

הבית לא מספיק ש , קשה לי. קשה לי תמרה  די כבר, את חייבת להזכיר  לי את זה? בני

עכשיו גם את אשתי את חייבת לגרור כל מפעל החיים שלי...  הישוב, שלי בסכנה, 

... לפחות יש לי כל היום בוכה ומתייפחתיק טוב לה... כל מה שאני עושה לא מספהנה? 

קרן ועוד קרן. אני עפר אצבעות רגליה( את קרנות המזבח שלי,  )מלטף אתאותך. את 

 את  עיר המקלט שלי.  לרגליך. 

שאני מעוררת בך אותה  דוקא די מחמיא לי .אני עוד מעט בוכה די )מתרככת( טוב, תמרה. 

תה יודע א, שוקה לאשה, זו תשוקה לאמאתכמובן, זו לא  תשוקה כמו ארץ ישראל.

 ? זהעל  פרויד היה אומרמה 

 בני:            פרויד ?
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שארץ ישראל היא האמא, שאיתה אתם כל כך רוצים להתאחד, יהודה ושומרון הם  תמרה:    

שמונע מכם לממש והמסרס   השדיים, מקור האוכל והחיים, והשמאל הוא האבא הרע

 יפה לא?  . את האיחוד

 קשקוש פסיכואנליטי, מי דבר על אהבת אם? בני

 אני.  תמרה

בקר אותנו בישוב, עמד על הגבעה והביט על הנוף, וספר  שלוםהליו עמנחם בגין פעם   בני

לי שבנעוריו בתנועת ביתר בפולין, אם נער רצה להתחיל עם נערה, הוא היה אומר לה 

בזכות התשוקה הזאת  יש לנו כזאת תשוקה. ועכשיו את מבינה? שהיא יפה כמו א"י. 

את אותו הרגש בי  תעוררא"י  מן, מודה, שאת יכולה להשמיץ. אז כ היום מדינה

 .עוכרת ישראל כמוךאפילו אם היא  . שמעוררת בי אשה יפה

למה אתם כובשים, למה אתם כאלה  זה מסביר את הכל:עודף טסטוסטרון,  הבנתי... תמרה

במקום לכבוש את היצר אתם נותנים  ...למה יש לכם כל כך הרבה ילדיםו מיליטנטים 

 לא? מבריק ליצר לכבוש.

טריה שמעוררת בכם כל זה מסביר את ההיס !, זאת הבעיה של הימיןעודף טסטוסטרון 

הצעה לנסיגה, כי אצלכם חס וחלילה שיהיה משהו  נסוג! וכמובן, איך לא? זה מסביר 

הפחד התממשות היא נסיגה  כי –את המעשים המטורפים שכמה מכם מוכנים לעשות 

 ירוס!חרדת הס –הימני  של הגבר  הכי קמאי 

 נו באמת... בני

בירושלים ולא מוכן אף פעם לרדת כאן גם למה אתה תמיד מתעקש שניפגש זה מסביר ו תמרה

 . לתל אביב

 למה? בני

 . כנסתף נוף של התמרה מסיטה וילון, נחש

 את המיטב.  ממך המוציא עיר הקודש  תמרה

אנחנו גר את הוילון(. )קם וסו זה פשוט הרבה יותר נוח, חמש דקות מהכנסת... .שטויות בני

 לא רוצים צופים.

 למה לא?  תמרה

 את רוצה שידעו עלינו?השתגעת,  למציצנות? קשירותעכשיו עברנו מ בני

 .הייתי מתה אם זה היה קורהחס וחלילה,  תמרה
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 בני:            את קולטת, אם היו כותבים מחזה על הסיפור שלנו, היו אומרים שזה לא אמין

 ?בכלל של מי הבית הזה תגיד תמרה:      

 . ידיד המפלגהסם רפפורטשל  בני

ג'קוזי  יש פה  טעם רע?המון עם הרבה כסף ו  ימני תן לי לנחש:יהודי עשיר ממיאמי? תמרה

 בצורת מגן דוד, כמה נמוך אפשר לרדת? 

בענין של התשוקה לארץ ישראל,  בראש ובראשונה יש פה מימד  תחיל להתלבש(מ) בני

קירגיסטן מבחינתך היינו יכולים להיות באוגנדה או ב ם כיפה( )ש רוחני עמוק.

 ? בארץ הזו קדוש לךששום דבר אין ,  (בירוביג'ן)

 היא של פראדה.ת, החצאי תמרה

ודע שאת האחרונה אני יכול לצפות ממנה לקצת סימפטיה או הבנה בענין הזה, יאני  בני

על מראה )אב פיזי עבורי... ארץ ישראל זה ממש כחלקים מתאמיני לי שלוותר על אבל 

 ( יש לי פה סימן?וצואר

  לא.  בני

 ? י"ז חשוון ( יום חמישי סמארטפוןחים לוקתפתחי יומן )שניהם יופי,  בני

 השתגעת, הצבעה על חוק הפינוי? לחודש 81 תמרה

 קורה יום קודם?... מה איפה הראש לי  אה נכון בני

 המע"מהצבעה על חוק  תמרה

 ל...התקזז? מתאים לךאז  בני 

 א  וןעברמ
)וידאו באורך דקה( אולפן בכנסת, הכתב מראיין את מוריה, 

 האוחזת בטנא עם ירקות. 

אני רוצה לראיין אחת מהנשים האלה, שפשטו היום על הכנסת, במאמץ לשכנע את מי   כתב

שאפשר שירים ידו כנגד הפינוי, נמצאת אתי מוריה שבות, אשתו של חבר הכנסת בני 

 ? הסלסילה הזאת שבות. מה

בו ירקות טריים אורגנים מגן הירק שלנו, ירקות שגדלו יש טנא ו זאת לא סלסילה. זה מוריה

באדמת ארץ ישראל, שרגבי אדמת א"י עדין עוטפים אותם.  אני מסתכלת בימים גורלים 

אלה על הגינה, על הצנוניות הזעירות, על הניצנים של הוורדים, ואני שואלת את עצמי 
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עצור את הדמעות, בוכה ללא יכולה אני אזכה לראות אותם פורחים, ו אם אני

 ומתיפחת...הנה ראה את הגזר )מנופפת בו( ככה אני מרגישה, עקורה משורשי.

 הבאת גם מקל? כתב

אני המקל, ואני אומרת לחברי הכנסת, וגם לכם מהתקשורת, שכל כך בזים לנו, בואו  מוריה

נפלא מהיקב שלנו, לחוות, להרגיש אותנו, אנחנו לא אלינו, בואו לטעום,  לשתות יין 

 כתמים על המפה, אנחנו בני אדם, עם חיים , בואו  לראות מה עם ישראל הולך לאבד...

 אני לא בז לך, אבל באמת חושבת שהכוסברה הזו תשנה את דעתו של מישהו?. כתב

יא לכאן את הכאב באתי לכנסת היום כדי לזעוק את זעקת המתיישבים! להבבן, אני  מוריה

והדמע שהוא מנת חלקנו בישוב בימים אלה. והכאב הוא קשה מנשוא. כאב על הבתים, 

הגינות, הקהילה נהדרת שתתפזר לכל עבר, כאב על היכל התרבות הנפלא שלנו. אני 

נזכרת איך טסתי למיאמי בשביל לגייס תרומות להקמה שלו ואיך לוויתי  את תהליך 

 הבניה... 

  3תמונה 
 

 דר של בני בכנסתהח

 אשתו מוריה יושבת ומתנה את צרותיה, הוא חסר סבלנות בעליל

איך הכרחנו את התיאטרונים מתל אביב  לבוא לשחק לפנינו על אפם ועל חמתם ... ו מוריה

ולחשוב שעוד חמישה ימים  בני !  של השחקנים השמאלנים המשתמטים האלה?

תיפחת... עברתי  הבוקר ליד הגנון ההיכל המפואר הזה ייהרס, אני  פשוט בוכה ומ

שהקמתי במו ידי ורואה את התינוקות של בית רבן משחקים להם כרגיל כאילו לא 

 מונפת חרב מעל ראשם ואני בוכה... 

 ומתיפחת...  בני

לעצמי הלואי והייתי תינוקת כמוהן, או אפילו סקלרוטית, בכל מקרה לא  ואני אומרת מוריה

 הבין, מי יכול להבין? שיהודים יעשו דבר כזה... להבין כלום, הכי טוב לא ל

מוריה נו באמת, עכשיו ראיתי אותך בטלוויזיה, את לא צריכה עוד פעם... אנחנו נמשיך  בני

 לחיות  גם אם...

 גם אם מה. תמשיך תמשיך, גם אם מה? מוריה

 גם אם חס וחלילה נפסיד בהצבעה על הפינוי... בני
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התחלת לדבר כמוהם? זה לא פינוי,  –הצבעה"? מה "פינוי"?מה זאת אומרת "נפסיד ב מוריה

זאת עקירה, גירוש, טרנספר, חורבן הבית בני!  )גואה בבכי( לפעמים נידמה לי שלא 

 הבית שלך.   מצא בירושלים שכחת איפה איכפת לך בכלל, מרוב שאתה נ

 אני בירושלים בשביל להילחם על הביתאיך את מדברת?  בני

עם הלהט  שליה בך, כבר כמה חודשים, זה לא הבני שהכרתי, בני משהו השתנ מוריה

 בעיניים...

 מה אני עושה כל היום חוץ מלהילחם על ארץ ישראל? בני

לאן שאני לא הולכת בישוב, אנשים לא  אני לא יודעת בני. זה לא מה שמגיע אלי. מוריה

שוב! "תגידי לבני עוזבים אותי, אין לי פרצוף לצאת אפילו לצרכניה, אני, מייסדת הי

שהוא לא עושה מספיק" למה לא שומעים את בני?" "תזכירי לבני שהוא שליח ציבור". 

עכשיו אומרים שראש הממשלה הבטיח לך מינוי של שר  אם תשמור על פרופיל נמוך 

 בהצבעה. אני אמרתי להם, ואני מקווה שאני לא משקרת, שלא היה ולא נברא. 

... הוא הבטיח, אבל אני דחיתי אותו. אני לא אלך נגד כל מה לא היה ולא נברא! כלומר בני

שאני מאמין בו עבור תיק, כל תיק שהוא! )פאוזה קלה(  בטח שלא עבור תיק זוטר...ואז 

 הוא הציע לי משהו הרבה הרבה יותר טוב...

 מה מה, שר החוץ? מוריה

 יושב ראש דירקטוריון מפעל הפיס.  בני

לגרד  בשביל  ארץ ישראלתמכור את  עכשיו אתה אתהל הפיס. איזה יופי, יו"ר מפע מוריה

 חיש גד?

 בתור יו"ר הפיס, אני יכול לקדם הרבה את הישוב. בני

 איזה ישוב בני?! לא יהיה ישוב מוריה

 ... יהיה יהיה בני

 מה הוא רוצה בתמורה? מוריה

אנסה למנוע   שאני ארסן את הנוער בזמן הפינוי. ואני אומר למה לא?  אני בכל מקרה בני

 שפיכות דמים   

אתה תרסן את הנוער? אתה? את הבן שלך אתה  לא מסוגל לרסן, איפה אלקנה אתה  מוריה

 יודע? שמעת ממנו? 

 נכנסת שפרה
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 שפרה יודעת. בני

לו אני דואגת לו הכי הרבה,   בשביל ארץ ישראל הוא יקריב את היקר מכל... כמו  מוריה

 שאתה היית, פעם.

 היום יותר מתמיד! אני נחוש בני

לו לחכות רגע  בני ראש הממשלה מחפש אותך, הוא במסדרון. )בני מזנק החוצה( תן  שפרה

 ( כמו כלבלב.)בני מתעלם ויוצא

 )ביחד( גם את מרגישה ככה? מה קרה לו שפרל'ה? למה הוא רץ? מוריה

 .לזכות בפיס שפרה

 מה שלום אלקי?. מה שלומך שפרלה נשמה? שבי שפרהאוי אנחנו בצרות.. שפרה

 אני לא יודעת , אנחנו לא בקשר. שפרה

אני את מכירה את החבר'ה שלו , אני דואגת לו שיעשה שטויות. עשי לי טובה צדיקה,  מוריה

 ...כמו פעם על הגבעות תרוצצתאני כבר לא מם, לא יודעת עם מי הוא מסתובב היו

, שינוח קצת, אני צריכה ר איתי  קשר, שיחזור הביתהוציתמצאי לי אותו,  תגידי לו ש

 אותו לידי, להתחזק ממנו...

 בסדר אני אנסה לברר מה קורה אתו... קרה משהו?  שפרה

 אני פושעת. מוריה

 ספרי לי, מה קרה? שפרה

 זה סוד גדול. את היחידה. מוריה

 אני כמו הבת שלך,  דברי. שפרה

 )מכה על חזה( אני אני... דברתי בטלפון! מוריה

 עם מי? שפרה

 .עם ההוא יהמור

 מי זה ההוא? שפרה

 הנציג  של מנהלת הפינוי פיצוי ... הגירוש, הטרנספר.ההוא. ההוא,  מוריה

 לא נכון. את לא עשית את זה?  שפרה

כן. לא יודעת איזה שד נכנס בי. רק אתמול חשבתי שלקחת את הפיצויים זה כמו לאכול  מוריה

וכה ומתיפחת  ובוכה, לא נשארו לי טריפה, היום בבוקר קמתי, ואני בוכה ומתיפחת, ב

דמעות... על העתיד של הילדים שלנו, מה יהיה להם אחרי מאה ועשרים שלי ושל בני, 
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מסכנים, השם ישמור כל אחד ואחת. מה יישאר להם? ואז כמו אות משמים, הטלפון 

 מצלצל, וזה ההוא.

 ההוא? שפרה

קי,זו בגידה, זה חילול השם, אבל אז ... ואני אומרת לעצמי מוריה תנתההוא. הוא,הנו  מוריה

לעזור לי?  לפחות ההוא את שלח אני אומרת לעצמי למה ישר לנתק, אולי דוקא השם 

 אני אשמע מה יש להם להציע...  

 יידע !  ישתמשו בזה נגד בני, נגד המאבק שלנו. השם ישמור. אסור שמישהו שםרה

 לי לשמור על דיסקרטיות. הטרנספריסט  הבטיח  מוריה

 )מגחכת( דיסקרטיות? אשתו של מנהיג מתנחלים חותמת על הסכם פינוי פיצוי?  שפרה

 עוד לא חתמתי רק דברתי...  מוריה

 זה לא משנה , תוך חצי שעה זה מודלף. שפרה

 אף מילה לבני! מוריה

את בסדר, אבל הבעיה כמו שאני רואה אותה היא לא בני אלא  הבן שלך, אלקנה,  שפרה

את יודעת מה הוא מסוגל לעשות אם הוא יידע שאני אמצא אותו?  בטוחה שאת רוצה

בעת פגישה עם נציג מנהלת וק ימא שלוא,שבזמן שהוא מוסר את נפשו על ארץ ישראל

 הפינוי?

 נכנס בני, מתוסכל. 

 נו מה הוא אמר ? )שתיקה(  נו בני! שפרה

 בני! מוריה

אני אשאר בלי ישובים, בלי   ו את מה שהוא מציע כי אחרי ההצבעהשאני אקח עכשי בני

 בית  ובלי פיס... והלך. 

איך ראש הממשלה עושה לנו את זה, איך?! לפני הבחירות הוא ישב אצלנו בבית, אכל  מוריה

 פנה ישובים,מהקרפלך שלי, התמוגג מנחת, הסתכל לי בעיניים ונשבע שבחיים לא יי

מה שלא יבגוד בנו, ואנחנו כמו טפשים האמנו. מה הפלא? הוא הרי  בגד באשתו, ל

 הנואף הזה...

 881)מתפוצץ( תעשי לי טובה, באת לכנסת לעשות לובי ? תעשי לובי, יש פה עוד  בני

 חכים, למה דוקא אצלי?  בחייך! תני כבר לעבוד!  )מוציא ומלווה אותה למסדרון(

 האף פעם לא דברת אלי ככ אתה מלבין את פני ברבים. ?צועקבסדר בסדר... מה אתה  מוריה
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 אף פעם לא נדנדת ככה בני

אתה מסתיר ממני )בוחנת אותו( בזמן האחרון אתה... אני כבר לא יודעת מה לחשוב... מוריה

  ?משהו 

 לכי דברי איתו, יש פה ח"כ חדש.)מבחים במשהו מתקרב( הנה  בני

 מוריה :         מי זה ?

 .... השלמה. הוא מאוד אוהב את ארץ ישראל בני:            

 יה ניגשת אל הח"כמור

לפני  אשתו של ח"כ בני שבות. יו"ר שדולת נשות יש"ע. שלום אדוני, אני מוריה שבות, מוריה

שאתם מרים ידך בהצבעה הגורלית, הייתי רוצה להזמין  אותך לעשות אצלנו שבת 

 ולראות מקרוב מה רוצים למסור לישמעאלים. 

 מממ... ח"כ

 שבת הקרובה נוח לך?  יופי. מוריה

 מממ... ח"כ

מה  סגרנו ?אז . אני מבשלת מצוין, כך אומריםיופי, אני אארגן הכל, אתה מאוד תהנה.  מוריה

 שמך בבקשה?

 מסאלחהעבדאללה  שחאדה  ח"כ

 מה שמך ?)פאוזה, מוריה מופתעת, לא מוצאת מלים( מוריה            

 יש בעיה עם זה?  ח"כ :            

 אנחנו מלאים... בהזדמנות... שיהיה לך יום נפלא . אהה... לא, כן פשוט השבת מוריה:

  בורחת. הח"כ הערבי נכנס לחדר של בני

 )מציץ לחדר( דיר באלאק יא בני, אם אני אפיל עליך את אשתי, אתה כבר לא תקום. ח"כ

 קיפ חאלאק ?

 . )צוחקים(חמדאללה בני

 עוד יש לך מה...מדיצינה ההיא,  של השלושים שנה? ח"כ

 אתה, אמצע היום,  אתה לא מתבייש?וואללק  בני

 מי שמתבייש מתייבש.   אז יש? ח"כ

 מפיש.  בני

 יא עקרוט! )בני מוזג לו( בני מוציא שתייה() מעליש.  ח"כ
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מהדיוטי פרי. אחד  3אני נוסע עוד שבועים משלחת ברלמנטרית לבריז,  אביא  ח"כ              סאלוט. 

ן בשבילי, ואת שלי אני אשאיר אצלך, למה  אחד גם כעוד בשבילי, אחד בשבילך,  ו

 שלנו אני לא יכול... דיר באלאק  אם יידעו.  מפלגהבחדר של ה

 , זה הסוד שלנו .  מתפלל. )שותים ( בני

 

 

     4תמונה
 משרד של תמרה בכנסת

מאוחר בלילה, תמרה עובדת על הצעת חוק, דפיקות בדלת, פותחת, 

 נכנס עוז,בידיו מזוודת עור שחורה.

 שלום לך.  הבאת לי?  תמרה

, זה מה שמעסיק 8111אלהים, תמרה, מחקר על קשיי למידה אצל ילדים בדווים משנת  עוז

 אותך באמצע הלילה? אין לך חיים? 

 אלה החיים שלי. תביא כבר את החומר  ולך לחיות את החיים הנפלאים שלך. תמרה:     

ל אכל להם את המחברת  ולהקשיב אכפת לך לעזוב לרגע את הילדים הבדווים שהגמ עוז

 לחדשות רעות  באמת?  נכון לרגע זה אנחנו בשוויון בהצבעה על הפינוי.  

 מה??? הבנתי שיש לנו רוב של אחד. תמרה

 גדיש תקוע בפוקה פוקה....  מזכיר המפלגה היקר שלנו, עוז

 פוקה פוקה? תמרה

וגים , גביש נסע לשם לסיור פוקה פוקה, אי באוקינוס השקט,  יותר נכון שונית אלמ עוז

פרלמנטרי. לא משנה שאין שם פרלמנט, ואין ממשלה, יש רק צ'יף שמן  שמחליט 

 לטובת מי שנותן לו הכי הרבה בננות וצדפים...

 נו, כמו אצלנו... תמרה

הבעיה שגביש היה אמור לצאת היום בטיסה לניו זילנד, ומשם בטיסה לארץ, אבל  עוז

 השתכר  ולא יודעים מתי יהיה טייס אחר.   הטייס היחיד בפוקה פוקה

 אז שיקח אניה, שיבנה רפסודה מצידי! תמרה

 ק"מ לניו זילנד.   0555אפילו חרא  כמו גדיש לא יכול לצוף  עוז

 הוא לא התקזז עם אף אחד? תמרה

 לא, הוא היה בטוח שהוא יגיע בזמן.  עוז
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 אלה חדשות מאוד מאוד רעות. שוויון זה הפסד! תמרה

 אני יודע. יכול להיות שבכל זאת המתנחלים צודקים ואלהים איתם?  עוז

תביא את החומר,  ים התיאולוגים שלך לעצמך. נו תעשה לי טובה ותשמור את ההרהור תמרה

 אני חייבת לבוא מוכנה לדיון מחר.

תמרה, השעה אחת בלילה, אין נפש חיה, המשכן ריק, אפילו השומרים ישנים. לא הגיע  עוז

גור את המשרד? את כבר לא עומדת על הרגלים, את עובדת פי שלושה מחבר זמן לס

 כנסת ממוצע, ופי עשרה מאחד כמו גדיש... 

 כן כן... תמרה

 תגידי, ככה גם עבדת לפני שבעלך נפטר? תמרה

 )מופתעת, חושבת( לא.  תמרה

 ?חמש שנים 4-0נפטר?  הודאז ככה את ממלאה את הריקנות? כמה זמן עבר מאז שא עוז

 ימים.   8010  תמרה

וכמה את מסורה לזכרו,  הודשזה יוצא... לא חשוב. תראי אני יודע כמה אהבת את א עוז

 לא הגיע הזמן ש... תחזרי לחיים? אבל 

 מפה אתה מפריע לי לעבוד עוזז, לך אני חזרתי לחיים מזמן. תמרה

   חזקהאת אשה חכמה, חזקה, מושכת... עוז

 די כבר, אני מושכת? תמרה

 לגמרי, את מילף וזע

 אני מה? תמרה

את  –)עוצר את עצמו( לא חשוב, תאמיני לי    …mother I like to f עוז

 מושכת.  עד כדי כך מושכת שיש לי כמה חברים שמשוכנעים שיש בינינו רומן. 

 סליחה)מתפוצצת מצחוק(  תמרה

ת לא צריכה . )מבוכה הדדית(  מה שאני מנסה להגיד פה זה ש... אזה מגוחך הא? עוז

 להיות לבד.

 החדשות הרעות. על לילה טוב עוז, תודה על העצות ו תמרה

 לילה טוב לגברת הברזל. )פונה לצאת(   עוז

 איפה המחקר? כמעט הלכת בלי לתת לי אותו.רגע.  תמרה
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 בתיק שלי!  עוז

תמרה ניגשת אל התיק, פותחת, לוקחת קלסר סוגרת, דבל טייק, 

 עיניה  פותחת, נדהמת ממה שרואות

 הוא  לא שם.   עוז

מאוחר מדי, מבין שהיא כבר קלטה מה יש שם, פאוזה. הם בוחנים 

 אחד את השני. 

הוא דוקא כן, יחד עם כל מיני דברים מאוד מעניינים.  )שולפת שוט עור מהמזוודה( לאן  תמרה 

 אתה הולך מכאן?

 אה.. תל אביב. עוז

 ל אביב. לאיפה בתל אביב?בטח, לאן אפשר ללכת עם דבר כזה חוץ מת תמרה

 לאיזה מועדון. עוז

 איזה מועדון?  תמרה

 מועדון אס אנד אם.  בסדר? אני לא מתבייש בזה. עוז

 אתה איש שמאל מבטן ומלידה, אתה אמור להיות נגד אלימות! אתה?? תמרה

 לא כשהיא בהסכמה הדדית עוז

 מה אתם עושים שם במועדון?   תמרה

 זה לא שיעור קרמיקה. עוז

 זה כבר הבנתי. לפי מה שיש לך במזוודה  זה יותר דומה למקרמה. מרהת

 אני  חווים את העונג שבשליטה ובחוסר האונים כאחד. עכשיו את באמת רוצה פרטים?  עוז

 ממש לא!  תמרה

 אין בך טיפה סקרנות? עוז

לא וגם אם יש לי, יש כמה ערכים יותר חשובים ממנה.  אז ככה אתה ממלא את  תמרה

נות? אלהים אדירים, אם בכנסת היו יודעים מה עושה העוזר הפרלמנטרי שלי הריק

 בלילות... 

 בכנסת עושים אותו דבר, רק ביום. תמרה

 ואתה אפילו לא ממש מתבייש בזה, הא? תמרה

 תצאי מזה, זאת לא בושה. כמה מהאנשים הכי מכובדים במדינה... עוז
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יל אותו.  אני נדהמת שאתה לא רואה את אין שום דבר מכובד בלהצליף בזולת ולהשפ תמרה

אתה בכל זאת   down deep insideעמוק בתוכךזה. אני חושבת ש

 מתבייש בזה, עובדה  שלא ספרת לי...

מה כן ספרתי לך? ממתי את מתעניינת בי בכלל? מתי בפעם האחרונה שאלת אותי  עוז

טורפות שאני משהו על החיים שלי? לא ממש איכפת לך, לא  ממני, לא מהשעות המ

עובד למענך, לא מהשכר המעליב שאני מקבל.  אפילו לא טרחת להגיע לכנס המחאה 

 של העוזרים הפרלמנטרים למרות שהזכרתי לך כמה פעמים...

 אבל הייתי בועדת חינוך... תמרה

בטח, כי תמיד  ילדים בדווים או או אמהות חד הוריות או פליטים סודנים יהיו יותר  עוז

ימין שלך, ממי שנותן את הנשמה עבורך. אין לי בעיה שאת מטרטרת אותי  חשובים מיד 

שלך, אבל אני לא מוכן שתטיפי לי מוסר,  אני ילד  הצעות החוקבאמצע הלילה בשביל 

 , ואת לא האמא תרזה.   במיטה זה העסק שליאני עושה מה שגדול ו

 אני מצטערת עוז, אני לא ידעתי שככה אתה מרגיש... תמרה

 זבי. כבר מאוחר מדי, אנחנו כנראה הולכים לשביתה. )פונה לצאת, עומד בדלת(ע עוז

כל מה שרציתי להגיד תמרה, זה שתצאי כבר מהבועה שלך ותתחילי לחיות. זה בא                    

 מאהבה. לילה טוב.

 יוצא, היא נשארת קצת המומה

 

  5תמונה 
 חדר של בני בכנסת

 בוקר, בני נכנס, שפרה כבר שם

 מה הלו"ז? !בוקר טוב  בני

 פגישה עם פורום נשות ישע ... 88ב  ,חינוךועדת היש לך ישיבת  ככה,  עוד רבע שעה שפרה

 )תופש את הראש( עוד פעם מוריה... בני

על חוק עישון במקומות  הצבעהב  כי התקזזת רצחחמים עליך  , סיעהישיבת  81ב  שפרה

 , לאן נעלמת?ותך. איפה היית?  גם אני חיפשתי אציבוריים

 אני לא נעלמתי! את נעלמת! בני
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 אני הייתי פה. שפרה

  מוריה.מתחילה להשמע כמו ואני הייתי שם. באמת שפרה את  בני

 .שכפ"ץתכין ואני זה עוד כלום. )מבחינה במישהו מתקרב(   שפרה   

מזיע רעש וצלצולים,  נכנס בסערה ח"כ בומשטיין )בומי( כולו 

, פנקסים, מחשב כף יד, פלפונים :ו מלאים, ידיו וכיסיועצבני

, לאורך כל הסצנה הוא מתעסק ללא הרף ופתקאות רשמקול זעיר

)פולט הוראות וקללות לשני פלפונים, כותב בפנקס, תולש פתקאות 

 ומעביר אותן מכיס לכיס וכו'(

 )לשפרה( את! בומי

 כן? שפרה

 החוצה! בומי

 ..מה שלומך בומי? אתה נראה רענן הבוקר. שפרה

)בודק משהו במחשב כף יד, מוציא פנקס אל תלכי סתם, תעשי משהו.  רגע.  ה! החוצ  בומי

זנון ותודיעי בממשמר המוכותב פתק, נותן אותו לשפרה( בדרך תני את זה לשכטר 

)מתנפל על בני( מגשי בורקס לועדה לקידום מעמד האשה. יאללה עופי.  שיכניסו שלוש

! זה הסוף שלךפעם אחת אתה מבריז לי מהצבעה, עוד טוב,  ותקשיב לי תקשיב לי

בר פעם שלישית שאנחנו מפסידים כשמעת אותי? והסוף שלי כיו"ר הקואליציה. 

   ?צד השניבהצבעה בגללך! תפסיק כבר להתקזז, מה אתה? עזרה סוציאלית של ה

 בני נבהל אבל לא מראה כלום

 רוצה כוסית? בני

 אמצע היום? בומי

  .שנה 35של ה  בני

 )מוזג לו, שותה( בקטנה קטנה... .בקטנה ומיב

 לחיים. אתה יכול להיות רגוע. (  מוזג לו שוב מברך בחופזה) בני

 משלמים בשביל להיות עצבני. ? לילמה )נחנק( אני? רגוע???  בומי

 הפינוי?  עה שתהיה. יש חדשות בהצבעה על לכל הצב מהיום אני לשירותך בני

 נו הולכים להפסיד. על קול אחד.לפי הספירה מהבוקר, אנח בומי

 ?נושהגש מה עם העתירה לבג"ץ !קול אחד? בני
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וזה עוד טוב, כשעלינו . סניף של התנזיםזה  בג"ץבקטנה. תמזוג. תעורר! ת)מגחך(  בומי

חפש בית ץ יותר טוב שתתחיל ל"אם אתה סומך על בגלשלטון הם היו ג'יהאד איסלמי. 

 ג.תמזו .לה מצוינתקו )שותה(    .חדש

 ? טוב לנו תיקו תגיד,  בני

    .נצחוןתיקו זה בשבילנו  בומי

 לכאן או לשם יכולים לשנות הכל. כל חבר כנסת  או חברת כנסתהכל פתוח, אז  בני

מסושי לא  קבל הרעלהי או  יידרס,או , ימותהשמאל  התקווה היחידה היא שמישהו מ בומי

  ...טרי

 ן ירד נכנסת חברת הכנסת תמרהדפיקה בדלת, 

 .ה האתוןגיעה  - על המשיח דברנואו,                 

 אה -תמרה:      אי

 שלום חברת הכנסת ירדן, מה מביא אותך אלינו? מה כבר קרה לאיזה ערבי?  בומי:           

 סימן שהמצב שלכם באמת קשהשבות בני חבר הכנסת נבוח על אם אתה צריך למי, בו תמרה

 )בומי צוחק( קבל מכותהוא צריך ל? נבוחרק ל בומי

 )בני ותמרה צוחקים, בומי לא מבין( אני כל הזמן מקבל מכות! בני

 ?ק שלנווהצעת החהגירסא האחרונה של חבר כנסת שבות מה עם  תמרה

 אותה... שפרה שמה( איפה בניירות  )מחפש בני

 מנסחים הצעות חוק ביחד... ,למה לא בומי 

 בועדת החינוך, משום מה גם אתה חבר לא טועה  בומי, אם אני בועדה! נומחכים ל תמרה:

 נו? בומי

דיון על ותשקיע קצת מזמנך ב הועדה  לדיוניסמלית פעם אחת גיע לא הגיע הזמן שת תמרה

 ולא רק בצרחות על חברי כנסת?  חרשים ילדים עזרה ל

 . זה אותו דבר בומי

 הנה היא... אני בא  בני 

 יזוזים.בלי ק ! )באיום( בומי:           בני

    

, , ומבטל את הרעיוןים, בומי נשאר, חושב רגעיוצאבני  ותמרה 

 .מגחך ברשעות רושם לו משהו בפנקס קטן.
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  ועדת חינוחחח... בומי

 

 מעברון ב
)וידאו באורך דקה( דיווח מהשטח של העיתונאי על מחאת 

המתנחלים. מראין את החיל, שניהם עם קסדות, ברקע מתעופפות 

 שלב חולף שם אלקנה, מוליך  כבשה.אבנים, באיזה 

 310אנחנו נמצאים באחד המקומות הכי חמים ביהודה ושומרון בימים אלה, גבעה  מראיין

שהפכה להיות מוקד חיכוך יומיומי בין תושבי הכפר הפלסטיני הסמןך ג'בג'ובה  ובין 

אנשי נוער הגבעות שהקימו כאן כמה מאחזים כדי למנוע את פינוי השטח. ובתווך 

נמצאים החיילים, שאחד מהם, רב סמל ערד  משיטה נמצא אתנו כרגע.  ערד מה זה 

 אומר לחצוץ בין שני צדדים  ששונאים כל כך אחד את השני?

 אה... האמת הם שונאים אותנו יותר מאשר אחד את השני. חיל

 עד כדי כך? מראיין

 מכול הכיוונים.חוטפים  הכי מבסוטים שאנחנו חוטפים, ככה שאנחנו הצדדים חיובי. שני חיל:

לפעמים הם משתפים פעולה, או עושים תורניות בהתפרעויות, פעם אלה, פעם אלה, 

החבר'ה נופלים מהרגלים, יום ולילה אוכליים אבנים, ברזלים,  .פעם שניהם ביחד

 . פצועים בכוחשלושה  יש לנו כבריריקות, קללות, 

 עליך אבן? זורקאיך אתה מרגיש שיהודי  מראין

 אני  פה לא בשביל להרגיש, אני פה בשביל למלא את המשימה לחי

 ובכל זאת? מראיין

 תשמע, זה כואב,  זה גומר אותנו. חיל

 אני מבין, כואב יותר להפגע מאבן שזרק יהודי בגלל היד שזרקה אותה? מראיין

תסלח לי אתה חיב עכשיו  לא, בגלל  שליהודים יש אבנים יותר גדולות, ממש סלעים.  חיל

של  הארוחחוזרים מההחבר'ה של אללה התפנות מפה,  למה עוד חמש דקות ל

פה אללה  והולך להחיות תפילת ערבית, חוזרים מראמאדאן, החבר'ה של אלהים ה

 יוסתור  ואלהים ישמור ביחד.

 



 20 

 6תמונה 
 

 מאחז בהרי שומרון

הוא נאחז אליו, ניגשת שפרה  על הרצפה, בשרשראות  קשוראלקנה 

 קע ומתפלל בדבקות ובעינים עצומותחזק יותר בקר

הפר עצת חורבן והרס, בטל מעלינו כל  ,רחום ברחמיך הרבים ,אבינו מלכנו)מתפלל(  אלקנה

  ...קשות ואל תיתן נחלתך לחרפה גזירות

 אלקנה... שפרה

ארץ  שמרנו מיד אויב ותן בנו רוח עצה וגבורה לבנות ולנטוע את )מתפלל חזק יותר( אלקנה

 ..בנו מקרא שכתוב וירשתם אותה וישבתם בה ויקוים ,קדשך

 אלקנה זאת אני. שפרה

 )פוקח עיניו, מציץ( שפרה?  אלקנה

 אלקי מה אתה עושה פה?  שפרה

 עושה פה, אין לך איזה ישיבה בכנסת? אתמה זה מה אני עושה פה!!?  מה  אלקנה

 ההורים שלך שלחו אותי. שפרה

 אבל את תתלכלכי...   אלקנה

השם, עוד כמה דברים שאפשר לעשות למען המטרה חוץ מלהתפלש  יש, ברוך שפרה

 באדמה. 

 איזה מטרה? המטרה שלנו כבר מזמן לא משותפת. אלקנה

 אתה מוכן לקום? הייתי שמחה לדבר עם פרצוף, לא עם עורף שפרה

 הוא מתרומם, מתיישב, פניו מכוסות בעפר.

 ולהשתחרר מהשרשראות? 

 בסביבה אני חיב להיות קשור למשהו.  םילא יכול. כל עוד יש חיל אלקנה

 הבנתי... אז מה שלומך? שפרה

 ברוך השם. אני לא לבד. אלקנה

 כן שמתי לב, )מצביעה על כבשה( נחמדה, נראית אינטילגנטית. שפרה:

מתוקה.  איך לא? קראתי לה על שמך )קורא לכבשה( שפרה. )הכבשה פועה בחזרה( אלקנה

  ...אינטליגנטית



 21 

 תשטוף פנים. קח  )מגישה לו בקבוק(  .!?מתוקה שפרה

בסדר, אני אשטוף פנים, בתנאי שאת... )מלטף את לחייה בידיו המאובקות(  תתלכלכי  אלקנה

 קצת. 

 )משוכת בזקנו בחיבה( תיש...  שפרה

 אז מה את עושה פה? אלקנה

 אמא שלך מאוד חולה. שפרה 

 מה קרה לה? אלקנה

 חולה מדאגה, אליך.  שפרה

 על זה היא תתגבר. אה... אלקנה

 לא בטוח, אלקנה, אבא שלך ואני... שפרה

 אבא שלך ואני, אבא שלך ואני... אלקנה

ההורים שלך מאוד מכבדים את מה שאתה עושה, אבל הם מבקשים שתחזור הביתה,   שפרה

 אבא שלך אומר שהוא ממש מצווה עליך. 

שלו. חוץ מזה אני עושה קודם כל שיבוא בעצמו ולא ישלח את העוזרת הפרלמנטרית  אלקנה

 בדיוק מה שהוא עשה שהוא היה בגילי.

 )בודקת אותו( כן אבל... אתה חייב לציית, כיבוד אם ואב, זה מְדאֹוָריְיָתא... שפרה

 עת לעשות להשם ֵהֵפרו תורתך.  אלקנה

 מה להגיד לאבא שלך, שיש לו בן סורר ומורה? שפרה

נים אותכם הממסד והמועצת ישע והמפלגות תגידי לו, ולאמא שלי, שאם לא היו קו אלקנה

והג'ובים, הייתם צריכים להיות אתי כאן, על הגבעה הזאת או הגבעה שם ממול. מילא 

 עברת לצד השני. -ההורים, הם כבר זקנים, אבל את? מאז שהתחלת לעבוד אבא שלי  

 לכנסת של הגויים ולממשלת הזדון.

 התחלנו עם הסיסמאות? שפרה

להפגנות, לא באה איתנו כשאנחנו עולים על הקרקע, אפילו לא פעם אחת,   את לא באה אלקנה

 באופן סמלי.

 )משנה טקטיקה( אתה... מתגעגע אלי? שפרה

 אחד את השני?  יכולים לחזק את יודעת איך היינו   אלקנה
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"לחזק" אחד את השני, אנחנו יכולים גם במקומות בלי בוץ וכבשים. )מנקה את פניו(  שפרה

 חת! ועם מקל

אני חושב עליך הרבה, את נותנת לי הרבה כוח. כל פעם שקשה לי, אני נזכר בך,  אלקנה

בדבקות שהיתה לך, במבט שהיה לך בעינים בלילה ההוא לפני שנתיים, במאחז 

 ההוא... איך קראו לו?

 מי יכול לזכור?כל לילה הייתי  במאחז אחר שפרה

חיילות ניסו לפנות אותך. את לא עשית התקופה הפרועה שלך, הא?  עשר שוטרות ו אלקנה

כלום, רק נאחזת באדמה. הם לא הצליחו להזיז אותך מילימטר מאיפה שעמדת... איזה 

 מסירות נפש היתה לך...  והיום?

 היא ניגשת אליו ומחבקת אותו

כבר לא מאינה שלהיצמד לאדמה על איזה אני נטועה בדיוק באותו מילימטר. אני פשוט  השפר

זה מה שיעצור את הגירוש. זה ילדותי. יש מציאות, ואם רוצים להשפיע  גבעה נידחת

 אליה צריך לשחק במגרש של הגדולים. 

 איזה מגרש? בכנסת? הרוב שם בכלל לא יהודים.  אלקנה

 את החור הזה אפילו הישמעאלים לא ירצו. אתה לא תעצור את הפינוי מכאן. -תבין  שפרה

 אז מאיפה כן? אלקנה

תרד מהגבעה הזאת, תתקלח, תתלבש כמו בן אדם, ותבוא אלי לדירה שלי ל כוקודם  שפרה

 אתה זוכר איפה אני גרה? .בירושלים

 )עוקץ( אם לא התחתנת בינתיים ועברת דירה, אז כן, שפרה )הכבשה פועה(. אלקנה

)סופגת ומחזירה( לא, לא התחתנתי, )הכבשה פועה( אבל אתה לעומת זאת... איזו  שפרה

 אה. בחיים לא האמנתי שאקנא בכבשה.זוגיות מופל

 היא לפחות לא נטשה אותי. אלקנה

 גם אני לא, חיכיתי שתגדל כבר, ואני עוד מחכה. אתה מוכן כבר לגדול? שפרה

 להתראות אלקי. אני מחכה לך.אני חייבת ללכת.  

 לא בטוח שאני אבוא. אלקי

 )בכעס( אז אל תבוא. תשכח בכלל שהייתי פה, תיש. שפרה
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 ן גמעברו
 בומי יוצא למסדרון,  פוגש את הכתב הפרלמנטר

 ...בומי, בומי כתב

בוקר טוב עלוקה, אין לי מה להגיד לך.  )המצלמה מפסיקה לצלם, ואז מצלמת שוב את  בומי

 החלק התחתון של השניים כשהם מסתודדים( 

בסדר, בסדר, תגיד לי,  ארוין רפפורט, המיליארדר האמריקאי, מי האנשים שלו  כתב

 בכנסת?

 למה? בומי

אני עושה תחקיר על הפטרונים של חברי הכנסת ואיך הם משפיעים על ההצבעה בחוק  כתב

 הפינוי.

 רפפורט... )מעיין באיזה פנקס( בני שבות וצורי בומבך.  בומי

 אתה בטוח? לא את תמרה ירדן? כתב

 . רפפורט? הוא כהניסט. הדבר היחיד שהוא היה מממן לח"כ ירדן זה מצבה בומי

 מוזר,  ראיתי את ח"כ תמרה ירדן יוצאת מהבית של רפפורט ברחביה. כתב

 מתי?)נדלק(  בומי

 לפני כמה  ימים.  כתב

 ??? מתי בומי

 ביום רביעי שעבר... כתב

 , בינגו!עישון במקומות ציבורייםשביעי לחודש, הצבעה על חוק  בומי

 מה היא עשתה שם?מה בינגו?  כתב

 לא שיחקה שם בינגו בומי 

 אז מה היא עשתה שם? כתב

 )ממשיך בדרכו(  תן לעבוד. עזוב אותי, בומי

 א 7תמונה 
 מסדרון הכנסת

 דבש  מתוצרת הישוב , עונה לשיחהוריה מחלקת עלונים ומ
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אני מבקשת סליחה אתה רפה שכל לא עלינו? אמרתי לא, חותמת!  לא אדוני, אני לא  מוריה

י פשוט לא מעוניינת!  כן אתה יכול אנ אתה תנתק... אתה התקשרת  ממך לנתק...

 לנסות מחר. 

 מנתקת, מבחינה בבומי שחולף בדרכו לבני

 בומצ'יק  שלי, אני רואה אותך ורוצה לבכות... מורה

 זה הדדי, מוריה, זה הדדי. בומי

אני נזכרת איך תמיד תמכת בישוב, בפרוייקטים שלי, והנה ראה בומצי'קלה איך הם  מוריה

 בני איך הוא עושה לי את זה? פרי עמלנו... תגיד לי הולכים להחריב את 

 )נבהל( אה...  בומי

 איך הוא מעז לפרק לי את הבית איך ? מוריה

 אה... בומי

 איך הוא מעז לבגוד ככה  איך? מוריה

 תראי זה לא... בומי

 כמה נמוך הוא יכול לרדת, הא? מוריה

 מוריה אני לא הייתי רוצה להתערב ב...  בומי

 מיד פני   נאמן  ובגד בסתר ! הע מוריה

 את צריכה להבין ש... גבר... בומי

 ועוד  עם  השמאל!  מוריה 

 נו טוב, גם הם סוג של יהודים... בומי

 !?בשביל זה בחרנו בו לראשות הממשלה בומי

 נורא ואיום. כמובן כמובן, )בהקלה( ראש הממשלה,  בומי

 אז מי חשבת? מוריה

 ה את מחלקת היום?  רה"מ, מי אם לא הוא? מ בומי

 רוצה?דבש מלכות ממכוורות הישוב, מוריה

 בשמחה בומי

 ?אתה לא אלרגי מוריה

 . לא לדבש. )הוא טועם(  בומי

 שמעת שראש הממשלה הציע לבני את הפיס, החוצפן הזה? מוריה
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 מה את אומרת? ומה בני אמר לו? בומי

 שלח אותו לעזאזל.  יש יותר נאמן מבני? מוריה

 נחנק ומשתעל( אין ) בומי

תציל אותי בומילה, אני מבולבלת, כל אחד אומר לי משהו אחר, רק אז אתה כן אלרגי.   מוריה

 , מה יהיה?בהצבעה עליך אני יכולה לסמוך,  תגיד לי אתה, מה יהיה

 אנחנו ננצח, יש לך ספק בכלל? בומי

 הולכים להפסיד?לא  נו אתה בטוח שאנח מוריה

 וב.יהיה טו תתפללי חזק  בומי

יותר שאני שומעת אסור לסמוך על הנס, אני לא יודעת מה לעשות... אל תגיד את זה,  מוריה

  ...חותמים על פינוי פיצוי ויותר אנשים

. , זה יותר גרוע מהשמאלאסור לחתום!  מי שחותם מחליש אותנו מבפניםחס וחלילה,  בומי

תי קהפס –יפה חתמו יסתי כלתי וגברגע שבוגד.   –מי שחותם בעיני אצלי אין חוכמות, 

אסרתי גם על אשתי לדבר אתן. אח שלי לא שדברתי אתן לפני זה, אבל  !אתןלדבר 

תפסיד את לא מעניין אותי שמירון , מירון, יותר מזה? שקל לחתום,  אמרתי לו

שכל החבר'ה בעבודה שלך חתמו וכל החברות וחצי ישוב שלך חתם, , ושההטבות

 לא תחתום!    -מירון  אתה, אח שליו, אשתך הפוזלת חתמבמקהלה של 

 ו...? מוריה

בדיוק בדרך עכשיו תסלחי לי, אני  חתם. בגלל אני אומר, אסור אפילו לחשוב על זה. בומי

   ...אני חושב שעליתי על משהו לבעלך. 

 מה מה? מוריה

 הפתעה בומי

 אתה יכול לספר לי, בני במילא מספר לי הכל.  מוריה

  יהיה טוב )הולך(   ספר לך זאת כבר לא תהיה הפתעה נכון?אני אאם נשמה, )נחנק (  בומי

 ח"כ מסאלחה עובר

 שבת?  סעודת שלום גברת שבות, מה קורה עם ההזמנה לאו,  מסאלחה 

 סעודיהאתה תסעד ב מוריה

  ...המשפחהכל חשבתי לבוא עם  ,חבל מסאלחה
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אני תסעדו ותברחו , לן, אהלן וסהאתה וכל החמולה. בוא!  ,אתה יודע מה? אדרבא מוריה

  ., לכםהם כנע, אם רק תראה בעינים מה רוצים למסור ל ל...תשתה תבטוחה שאפילו א

 ואם אני אבוא,  אני גם  אצא משם?  מסאלחה

 בטח מוריה

 בחתיכה אחת? מסאלחה

 רוצה דבש? אה... אולי אתה  מוריה

 לא, אני אלרגי מסאלחה

 ת לו ויוצאת( אני מקווה שכולכם אלרגים שם.)נותנ .קח קח את הכל, תחלק בכפר מוריה

 נותנים לנו דבש.עוד כל החיים עכשיו לא מספיק עוקצים אותנו יחרביתק.  מסאלחה

 

 7תמונה
 

 בכסא של בניל בני, בומי יושב החדר שכמה דקות אחר כך. 

 ., מוזג לעצמו כוסיתבביתכמו ומרגיש 

  הכל בסדר? מה אתה עושה פה?בומי.  בני

 אני רוצה להתייעץ איתך על משהו. לא בסדר. הכל  בומי

 אתי?)חשדן(  בני

 כן.  בומי

 .בבקשה  בני 

 .תבטיח לי שזה ישאר בינינורק  בומי

 אני מבטיח. בני

בגלל אנשים כמוך אני הגעתי  תראה בני, אתה בשבילי סוג של סמכות מוסרית.מצוין.  בומי

 דעתך:האם זה מוסרי לעשות  מה עכשיובזכותך אני פה היום.  . כן.לפוליטיקה, כן

 ?מבחינה מוסרית ?מעשה לא מוסרי גדולמעשה לא מוסרי קטן, כדי למנוע 

 ?האם זה מוסרי לעשות מעשה לא מוסרי קטן כדי למנוע מעשה לא מוסרי גדול בני

 בומי:            מבחינה מוסרית

 אתה מוכן לפרט ?ני:              ב
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הייתי נפגש עם חבר כנסת  עקירת הישוביםעל ההצבעה  נניח שכמה שעות לפניניח, נ בומי

 . לעבודה בכלל , אישי לחלוטין, לא קשורקטן לצורך... איזה ענין השני צדמה

 איזו סיבה יש לך להיפגש עם אנשי שמאל? בוני

 בוא לא ניכנס לזה, זה מביך מדי. בומי

  ?למה זה מביך בני:           

כנסת או החברת החבר את  "עכב... "ליזו דרך להייתי מוצא אח שונני !ךאני אומר ל ביךמבומי:          

אתה ... )עוצר, בוחן את בני( בזמן ימנע ממנו להגיע להצבעהשעיכוב קל , או הזו הזה

 היית הולך על זה?

 בכוח? ?עכבל מה זה  בני

 .)פאוזה( בחכמה   מה פתאום בכח?  !חס וחלילה, בלי אלימות,  אנחנו דמוקרטיה בומי

 ולצאת מזה בשלום... ,תראה... אם יש לך אפשרות לעשות משהו חכם, באלגנטיות בני

 אם היית אני, היית עושה את זה? בומי

 אם אני הייתי אתה בני

 בומי:            אם אתה היית אני

 .ָךתְ רָ תֹו רּופֵ ם הֵ שֵ ה  לְ עת לעשות בני:            

 כלומר? בומי

 ...ת דבר כזהול לעשוכיבאמת אתה אם  בני  

משהו  הלשים לבהתחלה חשבתי על  לא יכול. )משתתק, בוחן אותו(  אניזהו, ש בומי

מאיפה אני אשיג?  אבל זה מסוכן.שלאף שטונדה,  שנ"ץ,רדם לכמה שעות,תש, בשתיה

מינון לא נכון ובן אדם יכול לגמור. שלא לדבר על זה שאף אחד לא נרדם ככה חוץ מזה 

 היום.  עפתאום באמצ

 זה מחשיד.  יבנ

יאשתי, ואז שברתי את הראש, כבר התיהייתי ער, כל הלילה יר עקבות,  זה גם משא בומי

טפה . זה הפתרון)שולף מהמקטורן בקבוק קטן(  ראיתי את האור  -  עם אור ראשון

 קטנה מהחומר הזה תעשה את העבודה. 

 מה זה?  בומי

תלוי איך מסתכלים על שאמור לעכב, מזרז, חומר חומר מעכב, או בעצם בוא נגיד שזה  בומי

  ?תרגיל המסריח הזהמה אתה אומר? ללכת על האז זה. 
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ני זה בגידה בכל האתיקה מצד אחד, גורל ההתישבות, מצד שאני לא יודע,   בני

 פרלמנטרית...ה

 אתה מדבר על בגידה? בומי

 מה? בני

 שר( בני בני ילד רע מביט בו משועשע , ) ומיב

 ת  חן בעיני כל הרמיזות שלך)קם( לא מוצאו בני

 .תקל עלי, גועל נפשאני מנסה לא לדחוף את הידיים עמוק ל שב! בומי

 ., וגם אין לי זמןאין לי מושג בני

נניח שהיית אני, ונניח שהיית יש לי עוד שאלה.  ות, עוד לא סיימתי.חבר הכנסת שב שב בומי

ת  מבלה בניאופים מגלה שקולגה שלך, חבר כנסת שהוא גם אחד מראשי ההתישבו

 נפשם וגופם למען ארץ ישראל!את בזמן שאשתו ובניו וחבריו ושכניו מקריבים ובגידות 

 מה היית עושה?

 סליחה? בני

דגל ה עם נושאת? ירחם השם עם מי, אבל עם מי? שהוא נואףמילא אתה יודע מה?  בומי

  ...םבעול ותהשמאלנישל כל שלא לומר הסבתא האמא , עם ההתישבות חורבןשל 

 שטויות...מה ה בני

הנה ישיבת הסיעה? לדיון בלהביא את זה ? במפלגה עם זה לחברים אולי צריך לפנות  בומי

, שישמעו דרךלליציה ואקוללמפלגה ו םחבריהאיך יגיבו כל  אני פונה אליך, מה לעשות?

אני סובל. מבריז מהצבעות, ובזמן שהוא שוגל, עם השמאלנית הוא כדי לנאוף ש

נהיה יותר חולה אני ו אני, ומי מקבל על הראש? בהצבעות, מפסידה  נושל מפלגהה

היית מצפה שאני מה אז  . ולא מוסרי לא חברי, פיירזה לא  ? לא,פיירזה  ויותר עצבני.

 אעשה, אשב בשקט?

 מה... מה... בני

זה, שהם יוציאו את  לא שלא חשבתי על תקשורת, לדבר כזה הרי אני לא יכול להדליף  בומי

מהרומן בין הטרנספריסט  איזה מטעמים הם יעשו הגועל נפש, הם חיים מזה, אוי 

  ..., אני כבר רואה את הכותרותחובבת הערביםל

 שהשיחה זה תשאר בינינו! לידקות הבטחת  חמשלפני מה תקשורת!? מה...  בני
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 חס וחלילה. קליק. קליט אותך?אתה חושב שמישהו מבודאי, השיחה הזאת חסויה,  בומי

 אני לא מדבר עליך, אני מדבר על ההוא, הנואף.  קליק.

 איך אתה... יודע עליו? בני

אם אני צריך להזעיק מישהו להצבעה  לדעת זאת העבודה שלי.אני יו"ר הקואליצה, בני,  בומי

 .עכשיו תשמע איזה קטע  א אותו.ומציודע איפה לאני כבר  –

                    ?בני:              איזה קטע

שלו הכהניסט הימני יש דירה שהפטרון האמריקאי אותו נואף למסתבר ש: קטע קטע. בומי

הוא  , מכל המקומות בעולם, שםדווקא , ודקות מהכנסת 0רחביה, העמיד לרשותו  ב

  .שלו, וביחד הם עושים "צו פיוס", במובן הכי עמוק של הפיוס פוגש את השמאלנית

, לא היו עוזרים אוי אם רק הפטרון שלו היה יודע)מתפקע מצחוק כשבני כמעט בוכה( 

  לנואף אפילו הקרפלך המפורסמים של אשתו...

 יש לך איזו הוכחה? בני

אבל אני לא יודע על זה כלום. אני  וידאו... או סטילס,  לא ממש. אומרים שצילמו אותם, בומי

היום אפשר  לא מאמין שמישהו ירד כל כך נמוך. למרות שלך תדע, עם הטכנולוגיה של

  להיכנס דרך חור המנעול...

 בומי מניח עליו יד מנחמת

אני חושב שאני אהיה חבר טוב וקולגה נאמן, ואקח אותו לשיחה בארבע עינים, תשמע,   

עם זה אין לי בעיה  אני מבין.  ראיתי את אשתך,  .אני מבין ואגיד לו ככה: תשמע יקירי

במצב רגיל לא שמאלנית...  –בכל זאת ? לא אישי, אפילו לא עם שמאלנית למהבאופן 

מנהיג, אתה אבל המצב הוא לא רגיל, ואתה לא איש רגיל,    היית שומע ממני מילה,

 לארץ ישראל , לציבור, ויש עליך אחריות למשפחהוסמכות מוסרית, ואיש משפחה, 

ובבת הערבים חוזה הרבה יותר מהאחריות שלך ל,  ולבורא עולםלערכים שאתה מייצג, 

ולהציל את  להטות את הכף אלינוהסטורית יש לך אפשרות תבין, הייתי אומר לו,  !היאה

ואם אתה תשכח,  את האחריות האמיתית שלך,  אסור לך לשכוח מפעל ההתישבות! 

 זה מה שאני אגיד לו.זהו זה,   .להזכיר לך – בדיוק בשביל זה אני כאן

, את ידו שם לבני את הבקבוקון עם החומר בכיס הז'קט, לוחץ)

 מותיר אותו המום(

 .עשרשעה יום חמישי בההצבעה.  לקבוע איתה לפניואז הייתי מזכיר לו   בומי
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 אבל איך... בני

 .אחרת .. טפה, לא יותר.  –ובני )יוצא, חוזר(   ., אני מעריך את זהתודה, עזרת לי מאוד בומי

 )מסובב את האצבע סביב  ראשו(

 

 חדר של תמרה  –    8 תמונה
 תמרה נוזפת בעוזת, למחר

הקודמת של הצעת חוק, יש כבר חדשה, אני לא  גרסאזה לא מה שבקשתי, זאת ה תמרה

יודעת מה קורה לך בזמן האחרון, אתה לא מרוכז, אולי זה מהמכות שאתה מקבל 

 במועדונים שלך...

עכשיו תגידי לי את משהו. שמת לב שבומי . גירסא החדשה עוד מעטהאני אשיג לך את  עוז

 אחרי שכל הקדנציה הוא לא היה? ת החינוך גיע היום לועדה

 הזמנתי אותו.נו, אז מה?  תמרה

 ובגלל זה הוא בא. כן ממש,  עוז

 .עקוםמבט קצת י בב יהוא הסתכל תמרה

 ...שבותהוא ובני זהו ש אז  עוז

 ?הוא ובני מה מה תמרה

 כל הזמן התכתבו. עוז

 ...שלנו ת הצעת חוקאכשיל רוצה לה כן, שמתי לב, הוא בטח  תמרה

נפל לו. , ראיתי פתק מתחת לכסא של בומי, ובסוף הישיבה, אחרי שכולם הלכאז זהו, ש עוז

אז שאני לא אקרא מה הנחש זומם?  )מראה לו פתק(:" נו קבעת עם יושבת הראש?" 

  ?למה הוא מתכוון לא? יושבת הראש זאת את. . זה בני "אני עובד על זה"זה בומי  

 תמרה בהלם 

 להביא לך משהו?את בסדר? תמרה?               

 .אוחזת בידיה פיסת נייר, מביטה בה, לא מאמינהתמרה 

 אני צריכה לחשוב. שתוק,  תמרה

 תמרה? תמרה? לחשוב על מה? מה קרה? עוז

 עזוב אותי!  תמרה
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 9תמונה
יוצא מהמקלחת, מסופר מגולח  אלקנה, של שפרה ביתהאותו הזמן , 

 נה לו.ונקי. שפרה ממתי

 תראו תראו איזה בחור יפה מסתתר מתחת לכל הלכלוך... שפרה

 , היא עוצרת אותו.נסה להתקרב אליה מעטמ

 !יקאלדי,  שפרה

אל תקשי עלי שפרה, גם ככה  אני נקרע, נקרע באמת. לא רציתי לבוא, לא רציתי לעזוב  אלקנה

 אלייך...  כתי נמשכתי לפה, נמש , אבל...את החברים שלי

 ...אחרי הכבשה ,בטו שפרה

 סליחה, אני מצטער. אלקנה

עומד להיהרס.  בל לא עכשיו, לא כשהבית שלנו, אני כל כך רוצה, איקאל גם אני רוצה שפרה

 גיע הזמן.עוד י

לך  כמה פעמים אני עוד צריך להציע  ...מתי שפרה? כבר שנים אנחנו אחד סביב השני אלקנה

 ? ולשמוע לא להתחתן

אחרי שנעביר את מבטיחה. אבל לא עכשיו,  בפעם הבאה אני אציע לך,אתה לא צריך.  אלקנה

 ארץ יכול להושיע את  ...בעזרת השםהזיווג ביננו...   ואנחנו נעביר אותה. רוע הגזירה.

 ישראל.

 איך? אלקנה

 כמה רחוק אתה מוכן ללכת? . גירושאנחנו, שנינו, נעצור את ה שפרה

 את יודעת טוב מאוד כמה. אלקנה

  ה מוכן לעבור על החוק?את שפרה

 הצחקת אותי.של המדינה.  אלקנה

  .אני מדברת על הרבה שנים בבית סוהר שפרה

 ?ר הכשיש  אלקנה

 הרב צוריאלי מספיק טוב לך? שפרה

 הוא במעצר.? איתואיך הצלחת לדבר  אלקנה

עוד  אז ככה...פריבילגיות של חברי כנסת. אתה רואה?   , שלךבקרתי אותו עם אבא  שםרה

  בעד הגירושמצב הקולות כרגע הוא יתרון בקול אחד יומיים ההצבעה. 

 אלקנה:        קול אחד
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 מסאלחה.  עבדאללה שחאדה ערבי. חצי שנה בכנסת. חדש.  די  יש חבר כנסת אחד, שפרה

ד שהוא לא ממש חייב להגיע להצבעה שבה יהודים מחליטים על גורל ארץ בוא נגי

 ישראל.

 יבאלקנה:        לא חי

 .בקלות אותו נטרלאפשר ל שפרה:       

 אותו? נטרלל אלקנה

אותו לכמה שעות, למנוע ממנו להגיע להצבעה.  העליםללא יותר! זמנית. לעכב אותו,  שפרה

חוזר , למטה אותו כמה פעמים בחניון תיהוא מתאכסן באותו מלון של אבא שלך. פגש

 ...לבד באמצע הלילה , מסריח מאלכוהול 

  אבל הוא מוסלמי       אלקנה:   

)מביאה תיק, ומתחילה להוציא ממנו חפצים( מישהו יכול  חשוך. והחניון זה מקום גדול, שפרה:         

מם אותו לה, עם מסיכה על הראש )מוציאה מסכה שחורה(לחכות לו שם באיזו פינה, 

משהו על  )אזיקונים(, לשים לו זיקוניםבאלקשור אותו (, שוקר חשמלי או אלה)עם זה. 

את המפתחות של הרכב,  ממנולקחת  ,)שק(גם אם יתעורר  זהה אותךהראש שלא י

עד כאן אתה , עד אחרי ההצבעה בבגז', ולנסוע לטייל ברחבי ארץ ישראל ותולשים א

 איתי?

 אני מצטער אלקנה

 הא? הגזמתי שפרה

   שפרה, את באמת בצד שלנו לא! אני מצטער שפקפקתי בך אלקנה

את  לענין! בזמן שאתם מטיילים למוחרקה, אנחנו מנצחים בהצבעה ומצילים  )מבטלת( שפרה

 עכשיו מגיע החלק היפה...  .בעזרת השם הבית 

 משאיר אותו בתא המטען והולך.אני  אלקנה

 לבקש הצבעה חוזרת. ,  "נחטפתי"ככה הוא יוכל להגיד מה פתאום? לא,  שפרה

 ?אזנכון,  אלקנה

הנהג ושם על ידו של לכסא  הערבי מעביר אתצד הדרך, משאיר את האוטו באתה  שפרה

אני אוספת אותך ברכב   .קצת לגרוןעוד ושופך לו  שניים שלושה בקבוקי ויסקי פתוחים

 אדון מסאלחה ואנחנו מסתלקים, ומדווחים למשטרה מטלפון צבורי על רכב חשוד . שלי 



 33 

יאמין בעולם .. מישהו מסריח מאלכוהול.ומתעורר, עם אוטו תקוע בעץ, מוקף שוטרים, 

 שהוא אוהב לשתות. יודעים לו שחטפו אותו?

  את חשבת על הכל. אלקנה

 ועליך. .על הכל שפרה

, אולי יש עם הרכב שלו, כל העולם יחפש אותובכבישים להסתובב  אסור  . יש בעיה אלקנה

 . לו מכשיר איתור

 אפשר להשכיר רכב.... זה נכון שפרה

למצוא מקום פשוט צריך ון המשטרה תבדוק בסוכנויות השכרה... הכי מסוכן, דבר ראש אלקנה

  להחזיק אותו שם כמה שעות.ו  מסתור

 מקום שלא יחשדו בובאזור ירושלים, צריך להיות קרוב,  שפרה

  יוכלו לעשות בו חיפושלא  וגם אם יחשדו,  אלקנה

  ... שנהנה מחסינות בר כנסתחבשימוש של כי הוא  שפרה

 זה? כמפתח למקום במקרה יש לך  אלקנה

  לא, אבל אני אוציא אותו מהצרור של אבא שלך ואשכפל. שפרה

  חמש דקות מהכנסת,  ממש מתחת לאף שלהם. .ברחביה רפפורט  הבית שלבטח,  אלקנה

 ?  למה אנחנו יכולים להגיע יחד?רואה על מה אני מדברתאתה  שפרה

 שפרה. שפרה.  אלקנה

         שפרה:         מה ?        

 אשת חיל מי ימצאאלקנה:       

 11תמונה 
לא עובדת לשם שינוי. נראית נסערת  לילה. תמר  משרד של תמרה

 חורה גדולה.דה שונכנס עוז, בידו מזוואובדת עצות. 

 אני בקשתי ממך דבר אחד קטן, מה המזוודה הזאת עושה פה? מה זה?  תמרה

 .ותךאז כבר. לא ידעתי מה ידליק א –אם כבר  עוז

 מה זה? מה הבאת לי?למה אני יודעת ?  תמרה

 מוציאה אביזרים שונים(את המזוודה,  ת)פותח

 זה בא ככה מסביב והחלק ההוא תופש לו את ה... עוז

 הבנתי! וזה? תמרה 
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 מסיכת חנק. עוז

טוב... אז עכשיו אני וזה? )מוציאה שוט( אה זה אני יודעת, )מצליפה קלות בעוז(  תמרה

 שאני חייבת לך הסבר תארת לעצמימ

 .מבחינתי הכל הולךאמיתי,  אני ליברל , הסבר לא לא צריך עוז

  בניגוד למה שאתה חושב, יש לי רומן.אז  תמרה

  בשעה טובה, הגיע הזמן. עוז

 עם גבר נשוי. תמרה

 ... , גם זה טבעיואתם רוצים קצת לחוות את העונג שבשליטה עוז

 ! הוא חבר כנסת.כמוך  אדיוט, לא כולם מעוותים תשתוק תמרה

 אבל עדין בגדר הנורמה.  זה ביזארי.  עוז

 הוא...הענין שהוא לא בדיוק מי שהיית חושב שאני... הוא...  תמרה

 ביזארי עם טוויסט זה אחלה... ערבי? עוז

 ההפך! זה כבר היה לי.  לא תודה! מרהת

 מה זה ההפך מערבי? עוז

 )בחטף( זה בני שבות. תמרה

 ..,... )צורח( בני שבות???  הטרנספריסט?בני שבות. עוז

 ששש .  כן. תמרה

זה כבר הרבה יותר  )מנסה לומר משהו, ולא מצליח, מחווה תנועות לא ברורות באויר(   עוז

 את צוחקת עלי נכון?. מביזארי, זאת נישה חדשה של פטיש

 מה קרה? חשבת שרק לך יש סטיות?  תמרה

 כן אבל בני שבות... עוז

כן, בני הכל הולך?  לאן הלך זה שאמר ש? שהיה פה לפני רגעמה קרה לליברל , סליחה תמרה

 סאחתין, סאלאם עליכום,אם זה היה ערבי היית אומר ומה זה ההלם הזה? שבות! 

נכון? אז למה בבני אתה מוכן לראות  ,מה שחשוב זה האדם ולא הלאום סאלאמאת.

את הכפה היא לא תיפרם? אם  אם תפרום לו מתנחל? הוא לא בן אדם? , ואך ורק רק

 ? עם גרבייםהסנדלים התנכיות שלו הוא לא יילך תגנוב לו את 

 ?פה אכוריד עליו  הוא יתקל בערבי הוא לא יאם  עוז
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בלילה מוריד  81אותו בחדר שלו בכנסת ב תפשתי לפני שבועיים רק לא,ממש לא.   תמרה

ותם ולא מכיר היה אומר: קוניאק בשרשרת עם ח"כ מסאלחה, מי שהיה רואה א כוסיות

הוא אדם מקסים , וכשהוא רוצה הוא יכול  אני אומרת לך  אלה מאותו הכפר.שני 

הדעות הפוליטיות שלו דוחות, אני .  לא חשוב   להתחבר לכל אחד, לגעת במקום הכי...

  .מדהיםהוא אדם יודעת, אבל...

 איך זה התחיל? אבל עוז

זוכר לשוויץ לפני שנה וחצי, אתה יל מהמשלחת הפרלמנטרית הכל התחסיפור נחמד... תמרה         

 שנסעתי?

 כן. חזרת חולה. עוז

 לתהום. החליק עם האופניים הודבדרך, מג'נבה לציריך, עברנו בדיוק במקום שא תמרה

לי לבד, כולם נשארו בחימום ועוד עשו  עצור את האוטובוס וירדתי. יבקשתי מהנהג ש

כלבים, סופת שלג, רוח, היה קור . , הם מיהרו לקזינותםבגלל שאני מעכבת או פרצופים

הסתכלתי למטה ולא ידעתי מה לעשות עם רעדתי מקור, עמדתי על שפת התהום, 

 רציתי לקפוץ בעצמי...  י, עצמ

 בני נכנס אל הבמה, ועושה את המתואר בטכסט 

דובון שם עלי את ה פתאום הרגשתי יד מחבקת, הסתובבתי וראיתי את בני, הוא                  

רגש . זה כל כך פרק תהילים.ואז הוא קרא עמד אתי כמה דקות בשקט, שלו, מתנחלים 

 אחר כך בלילה במלון... , הבין מה שעבר עלי שם . הוא היה היחיד שהבין אותיאותי, 

 בני יוצא 

 ני קדחתי מחום, אחלק  לקזינו, ,  במסעדה יוקרתית  לארוחת ערב , חלק כולם יצאו                  

לא טרח לשאול אותי אפילו שלי יפי הנפש מה"חברים" אף אחד , נשארתי לבד במלון

 יס? ...דפיקה בדלת  שכבתי בחדר ורחמתי על עצמי,  ואז, . לאכול אם להביא לי משהו

 )מבחוץ( רום סרוויס בני

 יס אבל לא הזמנתי... תמרה

   ובד מלוןעם עגלת רום סרוויס וז'קט של ע בני חוזר לבמה

 

 מה אתה עושה פה? לא הלכת לארוחה? תמרה

 ? ואני לא מתכוון רק לאוכל...לא ,מה אני אעשה שם עם כל השרצים בני

 ? מה זה תמרה
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 . קמומיל תה בני

 והתחפושת? תמרה

 , שתי כפיות מזה...שלנו מלכות ממכוורות הישוב דבשפה יש  ועשרה יורו לבל בוי.  בני

 מוצרים מהתנחלויותב משתמשת תודה אבל אני לא תמרה

החרים ויכולה להמשיך ל כמו חדשה שתי כפיות מזה,  ומחר בבוקר את בסדר בסדר,  בני

 .אותנו כמה שאת רוצה

 ? הבקבוקמה זה  תמרה

 תרופה.  בני

 נגד מה? תמרה

 והעולם נראה הרבה יותר יפה. יות. שתי כוסשנה 35 מיושן קוניאק צער העולם.  בני

 .אז תמזוג תמרה

 קודם. לא על בטן ריקה, את חייבת לאכול בני

 אני לא רעבה תמרה

 .את חייבת בני

 אני אזמין משהו מרום סרוויס. תמרה

רים מכסה כסוף ומגלה )מאני הרום סרוויס שלך. לפרנס את הגויים?  בשביל מה בני

ושעועית ברוטב עגבניות וגזר גמדי , תירס, יש פה ( ואוכל ביתי  קופסאות שימורים

  למהדריןחציל בטעם כבד, הכל תוצרת הארץ, הכל כשר...זיתים וו

 עכשיו אני באמת רגועה. תמרה

  עכשיו תיכנסי למיטה ותני לי לטפל בך!)שם יד מצחה ( את בוערת.   בני

 בני יוצא, תמרה ממשיכה לספר

תי זאת היתה הפעם הראשונה. "לא נורא" אמרפל בי... יט...ואני נכנסתי למיטה והוא   תמרה

בארץ רעדתי מקור, חום, קדחתי מהייתי שיכורה, הייתי בודדה, לעצמי, "הייתי בחו"ל, 

לבדי  במלון לילות להפתעתי הרבה, אחרי כמה אבל  זה לעולם לא היה קורה"...

העוצמות  !לעזאזל טוב ...זה היה כל כך ים מצאתי את עצמי פשוט מתגעגעת.בירושל

 .הודלא עם א האלה , זה לא קרה לי אף פעם, אפילו

 כל ההצבעות האלה שהייתם מקזזים אחד את השני, אתם הלכתם ו... אז עוז

 התקזזנו. תמרה
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 היום בצהרים...הפתק שהראית לי הכל היה טוב ויפה  עד  

 ? למה )בדאגה(   עוז

הוא התעקש פתאום היום  אבל. ני ההצבעהפיום לקבעתי עם בני שניפגש לפני שבוע  תמרה

הבאת  את הפתק אתה אז אבל  ,למהני ההצבעה. אני לא הבנתי שנפגש בבוקר, לפ

אני אומרת  בומי הבהמה ?בני הלך וסיפר על הרומן שלנו ל של בומי ואני רציתי למות.

השניים האלה רוצים למנוע ממני להגיע להצבעה, זה מה שהם יש לי הרגשה שלך, 

 מתכננים! 

שביל ארץ ישראל השלמה ימכור גם את ובני, בבומי מסוגל להכל. יכול מאוד להיות.  עוז

 פשוט אל תפגשי איתו ? מה הבעיה אמא שלו. אז 

 יותר מלוכלך ממנו. עוד בני משחק מלוכלך, אני יכולה לשחק  -להפך  תמרה

 מצוין  הגיע הזמן שהשמאל יוריד את הככפות              עוז

אם אני אגיע להצבעה, הרי גם הזה,  דגנרטהמטומטם הלאור המצב החדש עם גדיש,  תמרה

  אנחנו נפסיד. לעומת זאת, אם אני מגיעה ובני לא מגיע...

 אבל איך?  גדול.  עוז

  ( וציאה אזיקי פלדה)מ  האני קושרת אותו בזנניח ש תמרה

 .)מוציא אזיקים מרופדים בפרווה ורודה( ההם יחתכו לו את הידיים. זה אם כבר עדיף  עוז

 ואז קמה והולכת להצביע. תמרה

 ובני? עוז

 נשאר. תמרה

 הוא יהיה מוכן ל...היקשר? עוז

 הוא... הביע ענין.  תמרה

  עוז מנסה לעכל את כל מה שנאמר.

את מבינה מה האינפורמציה שהפלת עלי בעשר דקות האחרונות עושה לכל המערך  עוז

 את גאונה.  הרגשי שלי? 

 לא יצליח...זה  אםו תמרה

זה  ספר על זה.נשוי, חבר כנסת, הוא לעולם לא יוכל ל זה חייב להצליח:הוא איש דתי, עוז

 מושלם! 

 נורא. זה  תמרה
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   את מפילה אותו בפח שהוא רצה לטמון לך, מה יותר מוסרי מזה? עוז

 חכה לי כאן. תמרה

 חדר של בני בכנסת - 11תמונה 
   עובד נכנסת תמרהני ב

 ?הפינויעל  לפני ההצבעה , עשר בבוקר,? יום חמישיקבענואז מה  בני

 )פאוזה( אז  ככה אתה רוצה?  תמרה

 יש בעיה? בני

 ?בבית ברחביה לא. בסדר. תמרה

 ברור, בני:            

 דקות מהכנסת. 0 תמרה:         

 אני אכין לך ארוחת בוקר שלא תשכחי. בני

 ואני אכין לך הפתעה שלא תשכח...  תמרה

 )לוחשת לו(  איזה? , כן בני

 

 למסדרון ובהמשך לחדר של בנישפרה ומוריה נכנסות 

 ה איפה הוא עכשיו? למה הוא לא עונה?ל'שפר אלקנהאבל איפה  מוריה

  נשמה. אין לי מושג,  שפרה

אני לא ישנה בגללו. יש לי הרגשה רעה,  אני מאבדת את הבן שלי. תמיד הייתי כל כך  מוריה

'ה, הוא יוצא גאה בו, בחינוך שהוא קבל מאיתנו, אבל  הוא הולך רחוק מדי, שפרל

 משליטה. למה הוא לא מדבר אתי? מישהו עוד יכול לנצל אותו לרעה, להשתמש בו...

 ...)מתרגזת( אל תדברי שטויות, הוא ילד גדול שפרה

 שפרה ומוריה מבחינות אחת בשניה

 , מה זה קשור?! ברת הכנסת ירדןחוצפה חמתחיל לצעוק( זאת  ) בני

 קשור מאוד... תמרה

 עלי את רצונך!את לא תכפי  בני

 )פונה ללכת( נחיה ונראה.)מרימה קולה(  תמרה



 39 

 מהבית שלהם.ותינוקות יהודים  ( תתביישי לך, מגרשת ילדים , רודפת אחריה )לתמרה מוריה

מה את בורחת ? תבואי לראות בעינים שלך את הילדים הרכים שאת קורעת מאדמתם, 

 את הצנוניות בגינה...

 )הולכת( .בולדוזרעם צו פינוי ו  -לבקר מתכוונת לבוא  חלטהדה על ההזמנה, אני בתו תמרה

מה , זאת בידיים שלה מגרשת אותנו מהביתסכין בגב האומה. עוכרת ישראל,  ,מפלצת מוריה

 היא יותר גרועה מנואפת אתה מדבר איתה בכלל?

 קשור נואפת!?נואפת. היא אלמנה. מה  היא לא בני

 אלפי בתים. מה אתה מדבר אתה? נואפת הורסת בית אחד, זו הורסת מוריה

  ..שדורשים טיפול.יש עוד דברים  בני

 ?   ארץ ישראלכמו מה? מה כבר יותר חשוב מ מוריה

 (נכנס לחדרו וטורק לאשתו את הדלת בפנים ) מחכים לי... בואי שפרהנמאס לי,  בני

מתלבטת, מחליטה. הולכת לפינה נשארת לבדה,   מוריהיוצאת . 

 יד.שקטה ומחייגת בני

כן אני מוכנה,  אדוני. מדברת מוריה שבות. שלום זהו. מוריצקה. אין ברירה. )מחייגת (  מוריה

מה פתאום בישוב השתגעת?  , בשעה עשר בבוקר.לפני ההצבעה ,ום חמישייבנפגש 

 רפפורט -. כתוב על הדלת0, דירה 81דיסקין  ברחביה, רחוברושלים, תרשום כתובת:י

  מחילה, סליחה ומחילה.)סוגרת, לשמיים( סליחה ו

 מעברון ה
 )קטע וידאו( אולפן בכנסת, הכתב מראיין את שפרה ועוז

ם לפני אחת ההצבעות הכי חשובות בתולדות ישראל,  הכנסת כמרקחה, העצבים יו כתב

רופפים, החכי"ם מתרוצצים בין החדרים וכמוהם גם השמועות, הצפי של שוויון 

הנה דוקא בימים עמוסים אלה בחרו לא מספיק, אם זה בהצבעה  יוצר המון לחצים,  ו

כן, אותם אנשים שקופים וחסרי פנים  )!( העוזרים הפרלמנטרים להכריז על שביתה

אותן נמלים עמלניות ואלמוניות קמו יום  ,של החכים שאנו רגילים לראות תמיד ברקע

ת, עוז נמצאים אתנו שני עוזרים, משתי קצוות הקשת הפוליטילא עוד.   –אחד ואמרו 

של ח"כ בני שבות. ראשית  העוזרתשל ח"כ תמרה ירדן, ושפרה אליצור,  העוזרשיפטן 

 ברכות על איחוד הכוחות.

 ימין ושמאל יןמאבק  על תנאים סוציאלים מינימלים, אצדק חברתי, בכשמדובר ב שפרה  
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 חדים.כולנו חזית אחת בענין הזה, היו נסיונות לפורר אותה , אבל אנחנו חזקים ומאו עוז

 על מה השביתה? כתב

על מה לא? על השכר המעליב, על שעות העבודה האינסופיות, על זה שחמש שנים  שפרה

 השכר שלנו לא עודכן בעוד ששכר החכי"ם מעודכן כל שנה...

 שוב ושוב מבטיחים לנו העלאה ולא מקיימים.   עוז

בלעדינו הכנסת לא  אנחנו אלה שמחזיקים את כל העבודה הפרלמנטרית על הכתפיים, שפרה

 תתפקד

ל מה שהופך את השאלה הבאה לעוד יותר מתבקשת: אז דוקא היום? לפני הצבעה כ כתב

 גורלית ? כך

זו מקריות ותו לא, אנחנו הכרזנו על סכסוך עבודה לפני חודשיים, לא ידענו אז מה יהיה  שפרה

 תאריך ההצבעה...

 שהפצירו בכם. דוקא היום? מווע כאבל הייתם יכולים לדחות את תחילת השביתה בשב כתב

הזאת? אם אתה רוצה במדינה כן דוקא היום. כי מי כמונו יודע איך דברים עובדים  עוז

. אם להשיג משהו אתה צריך ללחוץ הכי חזק במקום הכי כואב בזמן הכי פחות מתאים

 ...ינוי כל כך חשוב לחכ"ים אז שיתכבדו ויזיזוחוק הפ

 פר-שת , לא פינוי , טרנסחוק הטרנספר, אני מבק שפרה

 אויש נו באמת שפרה, אל תתחילי עם הפתתטיות עכשיו ... עוז

 הויכוח מתלהט בשניה ועולה לטונים גבוהים, עולים אחד על השני

 אני עומדת לאבד את הבית שלי ואתה קורא לי  פתתית? חוצפן! שפרה

 טרנספר... למה  הגסטפו בא לפנות אותכם או חיילי צהל  עוז

 והכל בגלל מלשנים כמוך, מלכחי פנכה של  אנטישמים... שפרה

 פאשיסטית עוז

 אנטישמי.  שפרה

 האם אני מזהה סדק בחזית המאוחדת? כתב

 ההפך הוא הנכון. הקונפליקטים האלה דוקא מחזקים אותנו עוז

 אני מסכימה.  כשמדובר בצדק חברתי, אין ימין ושמאל. שפרה

סירהה הכולנו באות -כי בסופו של יום  עוז
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 מערכה שניה 

המערכה השניה מתרחשת ביום ההצבעה בכנסת, בבית ברחביה המשקיף 

 על הכנסת וקרית הממשלה.  

בבית יש חלל גדול ובו דלת הכניסה, סלון, מטבח, פינת אוכל, 

ארון קיר  ושירותי אורחים. צמוד אליו חדר השינה גדול )שנראה 

ר, ודלת לשירותים במערכה הראשונה( ובו מיטה גדולה, ארון קי

ומקלחת.  בבית יש אביזרי יודאיקה יקרים , חנוכיה גדולה מכסף 

ועוד.  יש תחושה שזה בית שלא גרים בו, חלק מרהיטים מכוסים 

 בסדינים.

 1תמונה 
 

אדם מנהלת הפינוי. הוא פקיד יושבת עם  מוריהשעות הבוקר, 

פון הוא מותש, בטל חובש כפה, ביישן וחסר בטחון, מגמגם קלות.

 מתלבטת אבל כבר שעתיים היא הבטיחה לו לחתום על חוזה הפינוי, 

 לא. אני לא חותמת מוריה

 ני מתחנן לפנייך...א  פקיד

 ...זאת בגידהמה פתאום?  , לא מוריה

 .לא תהיה לך הזדמנות אחרת פקיד

, לא מתבייש, יהודי אמוני אתה  ?ם שלי בעינים ילדיול בעליל סתכלאוכל להאני  איך מוריה

 ?לדבר עבירה להדיח אותי

 דינא.  -דינא דמלכותא פקיד

 לחשוב.זמן אני רוצה עוד  מוריה

 בטחת לי שאת חותמת, בשביל זה באתיה זה הפוך גברתי, לחשוב היית צריכה מזמן. פקיד

אם זה היום האחרון לחתימה? היום להזכיר לך שכמה פעמים אני צריך  הנה.במיוחד 

 ., תאבדו את כל ההטבותוי מרצוןעל הסכם פינ לא תחתמי היום

ויתרתי על א"י בשביל עוד כמה  אומר ?אני מה לבורא עולם  !הטבות? הטבות? מוריה

  גרושים?

 מה, גירושמה שאני אומר לו: אם אתה בכוחותיך ובנפלאותיך לא מנעת את האמרי לו  פקיד

ת, ישרת , צדקהפשוט שהמה יכולתי לעשות אני, אמה מה אתה רוצה ממני?  מה  מה 

 מישראל?  דרך, אמונית 

 .יש בזה משהו מוריה
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 ,ננצח בהצבעהבעזרת השם אם  פקיד

 מוריה:           בעזרת השם

 ,הגזרה תתבטלו יהיה פיגוע גדולחס וחלילה שאו  פקיד:         

 מוריה:         פיגוע גדול. אמן

 ביחד, נעשה מסיבה גדולה, ונשרוף את החוזה הזה  אנחנו  פקיד:        

 מוריה:       ל"ג בעומר

 אבל בינתיים גברתאת תביאי את הקרפלך המפורסמים שלך, אני אביא את הגפרורים, פקיד:      

  ילדייך, חבל להפסיד, המדינה נותנת למה לא לקחת? ןלמע אני מתחנן...  שבות,

 אתה ממליץ?)מתלבטת( למען ילדיי...  מוריה

 ,  יותר מזה?בדיוק וזהאני בעצמי חתמתי על אותו ח פקיד

  ...מוכר את ארץ ישראל ,איש מכירות)בבוז( כמו  מוריה

. שלי בישוב עושים לי גיהינום .ר ממה שצריך, גם ככה מאוד קשה ליאל תכאיבי לי יות פקיד

חוזרות בוכות מבית ספר הילדות  ,לות לתורה, מפנצ'רים לי את האוטולא נותנים לי לע

 ..."בוגד"  ןאבא שלהש אומרים להןכי 

 אדוני, אתה בחרת בזה. מוריה

אין כבוד עצמי, ? האשה עושה את המוות, , בלי פרנסהיותר טוב לשבת בבית מובטל פקיד

 ...מערת המכפלהלי אין כסף לטיול הילדות חוזרות בוכות מבית הספר כ

 עד כדי כך, אתה פשוט צדיק מוריה

 פקיד:           את באמת חושבת ככה ?

 אתה מקבל עמלה על כל אחד שאתה מחתים?נראה לך,      מוריה:     

רינגטון של  –)הפלפון שלו מצלצל  לא מספיק קשוח אני אמור, אבל אני לא טוב בזה. פקיד

נדרכת למשמע השם, הפקיד מבין שטעה(  מוריה) גברת וייס הלו , עונה(  "התקווה"

ותיך לא מנעת את הגירוש, אז... אמרי לו מה שאני אומר לו: אם אתה בכוחותיך ובנפלא

אני פעמים" ולא עזר? סליחה,  3מה מה  מה  יכולתי לעשות אני אשה... כבר אמרת לו, 

עוד חצי שעה, סליחה ( מוריהמעכבים אותי ! )מבט זועם לאני אאחר,  ...מצטער

 ומחילה. )סוגר( 

 ? גם היא חותמת?)בהלם( עמליה  וייס מוריה

 לשמוע את זה. אבל כן, השכנה שלך חותמת. אני מצטער, לא היית צריכה פקיד
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  אם בוייסים נפלה שלהבת מי היה מאמין... מוריה

בוכים. חותמים ומחכים לי, כולם רוצים לחתום. גברת  שבות, אני לא יכול לחכות יותר,  פקיד

 הגיע הזמן להחליט.

 פאוזה

על הבית שלי! מנע ממני להילחם אם אני אחתום זה ישלרגע שלא תחשוב )מתפרצת(  מוריה

יהרוס את הבית  מבחינתי שהבולדוזר  ,אני לא אזוז משם, אני אמסמר את עצמי לקירות

חותמת זה בשביל הילדים, ) איפה אני חותמת? תביא עט!היה הקבר שלי! עלי, וזה י

  אתה הבנת את זה!? (איפה שהוא מראה לה

 כן. וכאן פקיד

 וזה בשביל הנכדים, הבנת את זה? מוריה

 , וכאן בראשי תיבותכן פקיד

 מןריה           וזה בשביל...

 . עכשיו תברכי:ברוך אתה ה' מתיר ספקות.הבנתי את זה  פקיד 

מישהו מנסה לפני שהיא מספיקה לענות נשמע קרקוש מפתחות, 

תקועים  מוריה כי המפתחות שללפתוח את דלת הכניסה ולא מצליח 

 , חוטפת את החוזהבמנעול. היא נבהלת

 מה קורה פה?  וץ( )מבח בני

 אוי ואבוי... מוריה

 מה קרה? פקיד

 מהר, תתחבא מוריה

 מה? פקיד

 זה בעלי, אסור שהוא יידע...  מוריה

 יידע מה? פקיד

 הנה העונש שלך... מה עושים? תתחבא מהר. מוריה מוריהאוי  מוריה

 לא יודע ש... בעלךלהתחבא? מה  פקיד

בלי שאלות, כנס לחדר, מתחת תו לחדר השינה( )מובילה אולא, הוא יהרוג אותי...  מוריה

 למיטה ואל תוציא מילה. 

 פגישה...ל אני מאחרבשום פנים ואופן,  פקיד

 אני מתחננת... מוריה
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 )מתחיל לגמגם(  פקיד

 מה קרה לך? מוריה

 בבקשה על תצעקי עלי, כשצועקים עלי אני ממממגמגם  פקיד

 אני קורעת את ההסכם...ש תתחבא  או  מוריה

 ללא לא לא! בסדר בסדר... ידפק

 רק כמה דקות. מהר, מתחת למיטה! מוריה

 אוי מוריצ'קה, מוריצ'קה לאיזה פארסה נכנסת                  

דוחפת אותו מתחת למיטה הפקיד מוחה אך היא פשוט מכופפת 

 , מוציאה מפתחות ומתיישבת לתומה על הספהזרת לסלוןווח

 

----------------------------- 

בגטים , , נושא שקיות עם מצרכים לארוחת בוקרנכנסבני  

 נדהם לגלות את אשתו על הרצפה. שמתפזרים תפוזיםו

 ?מוריה  בני

 בני?נכון ,  מוריה

 עושה פה?מה את נכון.  בני

תענית בכותל, לבוא היום ל  בנות מהיישובבבבנו כמה )נדבקה קצת בגמגום( קקקקב מוריה

שהבית  בדוקאו שלפני הכותל אני אעבור כאןי לעצמי לבטל את רוע הגזרה, אז אמרת

 they might beאמרה שורפפורט,  איימי , כי התקשרה של רפפורט נקי ומסודר 

coming   לארץsoon    המון זמן לא היינו פהו... 

 שכחתי איך הוא נראה... כן, המון זמן, המון. בני

 ?מה עושה פה ואתה מוריה

  אותו דבר. אני...  בני

 מה זאת אומרת?  ריהמו

  .גם אני ב.. תענית בני

 עם כל האוכל הזה? מוריה

אז   they might be comingמה פתאום תענית? גם אני שמעתי מרפפורט שלא,  בני

 הבית עםקורה  רציתי לראות מה 
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 עם כל האוכל הזה?  מוריה

 ..., לא נעים שיבואו ולא יהיה פה כלוםמלא את מקררובאותה הזדמנות גם ל בני

 נכון נכון. מוריה

 ,היתה לי מחשבה חוץ מזה בני:

 מוריה:        כן

 אם חס וחלילה נצטרך לפנות את הבית בישוב,בני:          

 מוריה :     כן

 ?עבור  לחיות כאןאולי נ   בני:      

 מוריה:       נכון

 אין לנו בית אחר.בני:     

 מוריה:    נכון

 החוזה פינוי פיצוי...לא חתמנו על     בני :     

 נכ...)נשנקת(        מוריה

 בני:            נכון

 שהו לספר לך.מי בני בני, יש לי אומוריה:         

 לא עכשיו, אני חיב לזוז לכנסת, מה איתך? את לא בדרך לכותל? בני

 אבל יש משהו שאתה חייב לדעת... הנה אני הולכת מוריה

 יב לזוז.אני חילא עכשיו אמרתי לך,  בני

 אז תזוז. מוריה

 פאוזה, כל אחד מחכה שהשני יזוז קודם

  אבדוק בינתיים שלא חסר נייר טואלט אניאת תלכי.  בני

ניגש לשירותים בסלון, מוריה מנצלת את ההזמנות וממהרת לחדר 

 .השינה

 פסססט, אתה בסדר? עוד כמה דקות, סליחה ומחילה. מוריה

 ה"חוזרת לסלון, גם בני חוזר מ"הבדיק

 בשירותים בחדר שינה...לא הלכת לכותל ? אני אבדוק גם  בני

 ! בדקתי, יש )חוסמת אותו(  מוריה

 השלטר ליד המיטה מקולקל... בני

 הכל אורה ושמחה והברזים בדקתי את כל השלטרים כמו חדש! עובד מוריה
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 מחכה לך. כותלטוב... ה בני

 נצא ביחד. מוריה

 . מה את עושה אחר כך?בסדר..)מבין שזו דרך להוציא אותה(  בני

 נוסעת לישוב מוריה

 יופי בני

 מה יופי? מוריה

עשה את אני או מישהו צריך לחזק שם את האנשים. את תעשי את העבודה שם, ניב

 ..., ובעזרת השם בסוף היום יהיה לנו ניצחוןהעבודה כאן

 ?אתה מאמין שננצחכן בני?  מוריה

 אני עובד על זה ברגע זה. בני

 שם יברך אותך.ה מוריה

. רגע, הפקיד משרבב את ראשו מתחת למיטה, מציץ, יוצא יוצאים

 ממלמל בעצבנותצה מאובק לגמרי, מנער בגדיו מאבק, החו

נבחרי ועוד לא מספיק מה ש... דברים כאלה...  חוצפה שכזאת.... עובד מדינה... פקיד

בחושך בד מדינה! עושממית??? מה אני  גו'ק?  ה... מתחת למיט ?ציבור... הכל מותר

 ? אני אפיקומן אני ...מחביאה אותיואולי אני אסטמטי? לא מתביישת, עם כל האבק,,, 

ועוד נועלת אותי!  ...הבעל שלהו ? אסיר שלה  מתנשאת עלי, מה אני עובד מדינה! 

הכל היא עושה לי טובה? תסלח לי... וגיע הזמן ש... ה ואני אשם?    שששש סוד גדול, 

 עברי פי פחת! הוהוהו...או -ואם לא ... סופו מי ישורנו  כי  !ותהפקר

יוצא אל החדר השני, לוקח עותק מהחוזה החתום ומשאיר אחד על 

מנסה דרך חדר מנסה לפתוח את הדלת, היא נעולה, השולחן, 

השינה, מחייג בטלפון, לפתע נשמע קרקוש מפתחות, נבהל ומפיל 

ארוחת בוקר, הפקיד  את הטלפון, בני נכנס הביתה ומתחיל להכין

מתחבא בכמה מקומות, רוצה לצאת מהדלת כשנשמע צלצול הפעמון. 

 בסלון ועומד מבחוץהחלון נכנס עוד יותר ללחץ, יוצא דרך 

 מתנשקים בודק דרך העינית, פותח, נכנסת תמרה.בני 

 , נופל למטההפקיד הנדהם בחלון

 שלום תמרה

 ברוכה הבאה. בני

 השקעת.  תמרה
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 השתלם לי.זה אמור ל בני

 אתה זומם משהו? תמרה

 ואני מקווה שאת זוממת אותו דבר. כן,  –האמת  בני

 בהחלט. תמרה

 מה את זוממת? בני

 ברגע זה? תמרה

 כן בני

 ללכת לשירותים. זה שם? תמרה

, הוא מוזג של חדר האורחים בני מהנהן, היא נכנסת לשירותים

שקבל וקון בקבאת המוציא  ירוקה שקופה מיץ תפוזים לכוס גדולה

הבקבוקון מ טיפהמוזג אכול ספקות, מהכיס, מהסס לרגע, מבומי 

בטריקה  ומפתיעה  תמרה יוצאת מהשירותיםלכוס מיץ התפוזים, 

הבקבוקון נשמט מידיו  ומתרוקן כולו בכוס. בני ממהר  ,אותו

 לשלוף אותו, לזרוק אותו לפח ולמלא את הכוס במיץ תפוזים. 

 , במיוחדשירותיםמהכולי התפעלות מהעיצוב שלה. במיוחד תמסור לגברת רפפורט ש תמרה

 . החרסינהמ

 מוצאת חן בעיניך? בני

 ה מן הסתם נראה הגיהינום.ככ תמרה

 ניגשת אליו ומחבקת אותו מאחור

 מה אתה מכין לי? תמרה

 אה... סלמון מעושן עם בייגלה וגבינת שמנת וסלט... בני

 (רוקההיאני מתה מצמא... )מושיטה יד לכוס  תמרה

 )עוצר אותה( לא! בני

 למה לא? תמרה 

 הכוס מלוכלכת.  בני

 שטויות. תמרה

כוס ה, הוא מזיז את היא לוגמת,  כחולהקחי כוס אחרת )ממהר למזוג לה מיץ בכוס  בני

 (מאחורי גבו  הצידה הירוקה

 מממ... איזה עוד דברים טובים אתה מכין לי? תמרה

 ?הכנת משהוחכי ותראי. ומה איתך,  בני
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 חכה ותראה. תמרה

 מפתחות בדלת, בני רץ להציץ בעינית הם מתנשקים, נשמע קול 

 חזרה!היא אוי ואבוי,  בני

 מי? תמרה

 אשתי בני

 היא כבר היתה פה?!חזרה?  תמרה

 כן, אבל...  בני

 ( בני! בני אתה שם!?, מנסה לפתוח אך המפתח של בני בדלת)מבחוץ מוריה

 !את חייבת להתחבא)בלחש(  בני

 אני לא מאמינה שאני חיה ושזה קורה לי... התמר

 מה זה, השם ישמור, מה קורה לדלת הזאת ? מוריה

 קדימה קדימה בחדר השני... אני אעיף אותה. )לדלת( כן כן אני פותח! בני

 . של חדר השינה תמרה עוברת לחדר השני, נכנסת לשירותים

 קצר! י שזה יהיהאכד תמרה

ה כדי לשחרר את , שחזרמוריהת בני ניגש לפתוח את הדלת. נכנס

 .הפקיד שנעלה קודם

 בני ? מוריה

 בני:             נכון. מוריה ? 

 מוריה :         נכון

 בני:              מה?

 שכחתי משהו.מוריה :        

 מה? בני

 ארנק... ואתה?את ה מוריה

 נאום שלי. ...את החזרתי לקחת  בני

 ?ולאכול ארוחת בוקר מוריה

עם כל הבלגן כנסת, צמי שבמקום להכין את הנאום שלי ב.. אמרתי לעף אותי רעב.תק בני

 ..., על בטן מלאהאני אכין אותו כאן, בשקטמסביב , 

 אתה מסתיר ממני משהו בני? מוריה

 לא, ואת? בני
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 אני אחפש את הארנק שלי... מוריה

 הוא לא שם! בני

 שם?לא מי  מי? מוריה

 ואה בני

 ? מוריה:           מי

 ארנק.בני:           ה

 איך אתה יודע? מוריה

 נשימתו, היא מתכופפת מתחת למיטה.דר השני, בני עוצר חנכנסת ל

   )לוחשת( פססט פססט, אתה עוד שם? מוריה

 כבר לא שם, נושמת לרווחה. נכנס בני פקידשהרואה 

 עם מי את מדברת? בני

 אדבר ביום כזה.אני עם בורא עולם, עם מי  מוריה

 הוא שם? בני

 מי? מוריה

  .הארנקמה מי? בורא עולם.  בני

 )מחטטת בתיק( הנה הוא הארנק.     מוריה

 בני נושם לרווחה.

תחזקי יותר חשוב שביום כזה,  ? לישובישר תסעי למה שלא תוותרי על הכותל ו מוריה בני

 ., הם זקוקים לךהכותל אבניאת לא את הילדים, , את האנשים

 איך אני יכולה לחזק אותם בני, אתה יודע מה עשיתי?... אני יודעת אבל מוריה

 לא, ואני לא רוצה לדעת עכשיו, יש לי מליון דברים לעשות, ואת מפריעה לי. בני

, "מכין את על ניירות ועושה את עצמו עובדאל השולחן, יושב 

שהחוזה שחתמה עליו נמצא על לחרדתה. מגלה  מוריה.  הנאום"

מתחת לערימת הניירות של הנאום. , ישאליו התיישב בנ שולחןה

 של בעלה ניירותניגשת ומנסה לסחוב אותו מתחת להיא 

ההתיישבות מפעל את  ...העושים מעשה נבלה בישראל ומקריבים"!  פריעה ליאת מ בני

מה? מה את   "מפעל... )מתקן( עוקדים את הבנוי מתקוות שוא על מזבחאר ופמה

 רוצה?

 ו שלי, סתם )מושכת את החוזה( משה מוריה

 מה זה? בני
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 סתם, פלאייר של התענית מוריה

 פותחת ארון ומעיפה את הנייר פנימה 

  )הוא רוטן( בסדר שותה והולכת. מהנאומים שלך?ניוושע אתה באמת חושב ש  מוריה

כוס מיץ )כוס  , מבחינה בלשתות ניגשת אל המטבח, פותחת את הברז

. בני מת כחצי כוסלוג סוגרת את הברז, (שבני מזג קודםירוקה 

 צאתפונה ל"העסוק" לא מבחין בכך. 

 אני נוסעת לכותל ואחר כך לישוב. תעדכן אותי מה קורה.בהצלחה בני,  מוריה

   -בדיוק מה שהסכם אוסלו וההתנתקות הביאו על ראשנו "  כן כן. )חוזר ל"נאום"(  בני

קם אחריה, נועל את הדלת, נושם לרווחה, זורק את הניירות, 

 אל החדר השני. פותח את דלת השירותים, יוצאת תמרה.הולך 

 זה היה קרוב. בני

 מה זה צריך להיות? חשבתי שהבית ריק. תמרה

 . טוב, היא הלכה.באה לכאן איך יכולתי לדעת? היא אף פעם לא בני

 ?היא עוד תחזור תמרה

 לא, היא נוסעת לישוב. בני

 ? בכלל למה היא באה תמרה

 רנק.איזה אפה היא שכחה  בני

 למה לא אמרת לי? היא היתה פה קודם?! תמרה

 מה זה חשוב? בני

 פתטיות  לוקח את המושגבגילי ובמעמדי להתחבא בבתי שימוש... זה באמת בני,  תמרה

 זה... חשבתי שאני מקיאה.עצובי הועוד בגיהינום ה . לשיאים חדשים

 תקלה, קורה. בני

 אני לא יודעת, זה הוציא לי את החשק... תמרה

 גם לי... -האמת  ניב

 אולי נוותר ? תמרה

 כן... בהזדמנות אחרת. בני

 אם תהיה הזדמנות אחרת.)חצי לעצמה(  תמרה

 למה את מתכוונת? שלא ניפגש יותר? )היא לא עונה( קרה משהו? בני

 לפתע נשמע רינגטון של "התקווה"

 מה זה? בני
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 זה לא שלך? תמרה

 לא,  בני

אור הנייד, מרים אותו, עונה, הולך אחרי הצליל, מגיע למכשיר 

 בהתרגשות ובשטף (, מדברת בטלפון במוריהעולה על 

אני כל כך מצטערת, לא היה מושג שבעלי עומד להגיע, מליון סליחות, אלף סליחות,   מוריה

ספר לו על אני אלגרום לו נזק,  יכולזה הוא איש ציבור, שאני נפגשת איתך, אסור שיידע 

מצטערת באמת אני בינה שמצאת את דרכך החוצה לבד, ואני מ ברגע המתאים.זה 

 הלו? שהפריעו לנו ככה.

 בני המום, מנתק את הפלפון. נופל על איזה ספה ותופש את ראשו

 מה? לא הבנתי כלום. תמרה

 היא בוגדת בי. בני

 אין מצב אשתך? תמרה

 הוא היה פה. בני

 מי? תמרה

 המאהב שלה, זה הפלאפון שלו. בני

 היה פה?מתי הוא  תמרה

פתחה...  מוריהזמן עד ש ח לק , מבפנים היום בבוקר שבאתי לפה. הדלת היתה נעולה בני

נו בטח, היא החביאה אותו בחדר שינה, היא לא רצתה שאני אכנס לשם... אבל האדיוט 

 . אליושכח שם את הפלפון, ועכשיו היא התקשרה 

 אומי.חמים במגזר הדתי ל עד כדי כך ואו, לא ידעתי שאתם  תמרה

איך היא יכולה לעשות לי דבר  .מוריהזאת אשתי... זאת אני לא מבין, את לא מבינה...  בני

 כזה?

 להבין?  ךלמה כל כך קשה  תמרה

 בכל זאת, יש הבדל. בני

 בטח שיש הבדל, הבדל ברור מאוד: לגבר מותר, לאשה אסור.  תמרה

 זה אחרת, היא אשת איש!  בני

אתה מזניח את אשתך, בוגד בה  ועוד מעז להתלונן? תי... עכשיו אתה ממש מרגיז או תמרה

 עכשיו באמת בא לי להרביץ לך. 
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 . מה אני עושהכנראה שזה מגיע לי בני

  .אשתך הוציאה לי את החשקאל תסתכל עלי ככה.  תמרה

, אני אתגרש ממנה, אני אתגרש ממנה ואז נוכל להיות ביחד, בגלויאל תתני לה לקלקל.  בני

 .לתמיד

 אתה יודע שזה לא יקרה. תמרה

 ..., אני ואתלתמיד בני

 ?בשביליאתה באמת היית עוזב את אשתך  בני? תמרה

ובני  מוריהאצלנו בהתיישבות, זה לא פשוט, ...  אבל אנחנו לא מקיימים ...אין בינינו בני

אני לא יכול הארץ, למשפחה לתפארת.  יות, לבניןלזוג  זוג, זה סמל ודעשבות זה לא 

 את הסמל הזה דוקא בימים הכי קשים, אחרת כבר מזמן הייתי עוזב...החריב ל

 ?רשמי מי אמר שאני רוצה אותך כבן זוג . . וזה בסדר לגמריתה פשוט מפחדאקשקשן,  תמרה

 את לא? בני

 רק זה חסר לי...לא.  תמרה

שלך לעולם לא היו מקבלים אחד  כל הפתיחות שלכם, החברים והברנז'ה בטח, כי עם  בני

 בחיים לא.  -, מתנחל  כן - ערבי  וני.כמ

 . מבחינתי זה  ממש לא הענין תמרה

 מה כן? בני

 אני לא בטוחה יותר שאני יכולה לסמוך עליך. תמרה

 את יכולה. כמו תמיד. אני לא אהרוס את מה שיש בינינו. בני

 אתה לא... תעשה לי שום דבר הא? תמרה

 אני אעשה לך ועוד איך... בני

 וונת שתפגע בי.אני מתכ תמרה

 השתגעת? אני פעם פגעתי בך? בני

 מבטיח? תמרה 

 רק תני לי... לגעת בך קצת. התגעגעתי.  מבטיח.  בני

 אותה לחדר השינה( )מושך 

 הבאת את ה...תגידי,  בני

 הולכת לעשות בזה שימושבאמת  כן. אבל אני לא  תמרה
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 בבקשה בני

 לא תמרה

 למה לא? בני

 אתה תצטער על זה תמרה 

 אני לא. ניב

  אמרתי לא וזהו. תמרה

 , וקםכמו חיה, לפתע צלצול בדלת, בני צועק במטה הם נשכבים

 בעצבים לדלת

 מה עכשיו? תמרה

 אל תזוזי. בני

, הוא בני ניגש אל הדלת, מציץ ופותח ותנופה, בפתח עומד הפקיד

  פצוע ושרוט מהנפילה הקודמת

 ח"כ שבות י.סליחה, אני חושב ששכחתי פה את הטלפון של פקיד

 , נבזה!טינופת או שאני שובר לך את הראשחתיכת )מתחיל לצרוח( תסתלק מפה  בני

 מבין...מממ)מתחיל לגמגם( אההה דוני אתה לא  פקיד

 –אשת  עם  אשת איש!? ?כפה על הראש... אתה לא מתבייש? בן אדם דתיעם ועוד  בני

 נואף, צריך לסקול אותך איש? 

 .....אההה... אני מה מה  פקיד

? ראית , לא ראית טבעת על הידי מאיפה אתה? היא אשת אישמה אההה, מה איכפת ל בני

 או לא ראית?

 י לה...טיטיטטנננ פקיד

  נתתה לה, בטח שנתת חתיכת חולירה... בני

 ...טטטטעות, אני יכול להסביר פקיד

 )צורח( נו תסביר! אני שומע, תסביר!  בני

 אני דדדדפקתייח( )הפקיד נתקע לגמרי, לא מצל פקיד

 דפקת!? בני

 אני אני שששכבתי... אז היא אמרה לי ואני , ועל הדלת פקיד 

 שכבת!!! בני

 תחת ...תחת... מ פקיד
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לבריאות, אתה יודע מה? שיהיה לך טוב סתום את הפה.  השם ישמור, סדום ומוריה! בני

 ...רק אותךמפ לפני שאני עוף מפה אתהת, תחנק איתה, עכשיו התואאתה יכול לשמור 

 שלו( ניידהפפפפפפ... )מצביע לכיוון המחייג(  ו של נייד)ה פקיד

 אין בעיה )עונה לשיחה( הוא לא יכול לענות, הוא בדרך למטה.  בני

וצה לצאת ר, פותח חלון, ושומט אותו, הפקיד ניידבני לוקח את ה

אבל בני לא מאפשר לו ומראה לו על החלון. הפקיד נאלץ שוב 

 לצאת מהחלון

 אני עובד מדינה! )נופל( פקיד: 

 

  חוזר לחדר שינה, המום לגמריבני 

 בני? תמרה

 מה? בני

 .מה  קרה,  מי זה היה?  תמרה

 .המאהב של אשתי  בני

 מה? תמרה

חוצפה יש לאנשים... חובש כפה, היית חזר לקחת את הטלפון.  המאהב של אשתי.  בני

 מאמינה?

   לא, בחיים לא. תמרה

 טוב... איפה היינו?לכל הרוחות. העפתי אותו  בני

 . ךי יכולה לסבול אותבמקום היחיד שאנ תמרה

 מיטה, חושך.חוזרים ל

   ה מעברון
הכתב עומד במסדרון בכנסת ליד דלת , מאחורי דלת קטע ויאו, 

 נשמעות צעקות עמומות.

 

אים ההצבעה אמורה להתחיל עוד שעתיים שלוש, בינתיים נישאיזה קרקס! ...כן עודד,  בכתב

רצות פה בקצב ששמועות פה נאומים שבאמת לא מעניינים אף אחד. כולם עסוקים ב

שנובעות מכך מהמצב האבסורדי  צעות, בהצעות נגדיות ובדיסאינפורמציההבמטורף, 

שנוצר, כשחלק גדול מהקואליציה מצביע נגד הצעת הממשלה, וכמעט כל האופוזיציה 

 ש לא ברורים.  בתוך כל הערבוביה הזו המספרים ממ בעדה. 
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מסאלחה לאן נעלם חבר הכנסת החדש עבדאללה שחאדה  - תעלומה הגדולה נכון לרגע זה ה

מהמפלגה הערבית המאוחדת? חבריו לסיעה אומרים שהוא לא הגיע למשכן, אינו נמצא במלון שלו 

ני . אגב גם בענין הזה רצות בכנסת כל מיומהבוקר אין איתו קשר. משטרת ישראל הוכנסה לתמונה

שמועות, מישהו כבר רמז לי שלא אתפלא אם יתברר , ואני מצטט "ששחאדה  בכלל שכח מההצבעה 

, עודד, מצפה לנו עוד לילה ארוך עם  כך או כך . בגלל איזה הרגל מגונה שהוא סובל ממנו"  ולא יסף

 תפניות בעלילה.

 2תמונה 
 באזיקים עם ידיו אזוקות למיטהשעה אחר כך, בני שוכב מנומנם, 

 כבר לבושה, מדברת בטלפון בחדר השניתמרה  .פרוה ורודה

עוז, אני לא עושה את זה... כי הוא לא התכוון... מה זאת אומרת אני חייבת... מה  תמרה

 אני יוצאת עוד מעט...  אוי ואבוי... טובמסאלחה נעלם. קרה? מי נעלם? 

נכנסת . עם החומר שבומי נתן לו לוגמת מהכוס שבני מזג קודם

  , בני פוקח עין ומגלה את מצבור השינהלחד

עוד  אז בא לך עוד זו תחושה אחרת לגמרי, הא?  . כבר חשבתי שלא יהיה לך אומץ בני

 , שאני ככה?סיבוב

 .אני לא בענין תמרה

 זה חלק מהמשחק? בני

 )בקשיחות( זה לא משחק, המשחק נגמר בני!  תמרה

 הבנתי. )מחיך( הייתי ילד רע? בני

 מאוד.  תמרה

 בני:             יש ! 

 כנה אתי, ואם לא... מאוד  ועכשיו אתה תהיה תמרה:       

 מה?  בני

 ההצבעה. ה וחצי עוד שע תמרה

 .אנחנו צריכים לזוז  תשחררי אותי. )נבהל( אוי ואבוי,  בני

 אתה תכננת למנוע ממני להגיע להצבעה? זזה, עליך אני לא יודעת. אני  תמרה

 מה??? בני

 בומי? עם  תמרה



 56 

 מה פתאום. בני

 אתה בטוח? תמרה

 זה באמת לא מצחיק תמרה, תשחררי אותי מיד! בני

 אתה לא תשקר לי, נכון?  תמרה

  לא, אף פעם לא שקרתי ואין סיבה ש... בני

 תמרה מוציאה פתקה ומראה לו 

 ?את זה מזההאתה   תמרה

 . מה זה?מזהה לא)מנפנפת למולו בניר(   בני

בטח  שלך אתהשל בומי? " נו קבעת איתה?"  את הכתב יד ת הכתב אתה לא מזהה א תמרה

 מזהה. 

 זה שלי? גם לא. בני

 אתם כתבתם את זה עלי, בנוכחותי, בדיון בועדה.די בני.  תמרה

סם פאראנויה. בומי רצה שאני איפגש עם פשוט ב את( , צוחקנו באמת... )מעיין בכתוב בני

אחרי הוא יקים אולי שהחדשה שלו מפלגה לפפורט, הוא רוצה להתרים אותה ר

 ...מה את חשבת שהוא התכוון אליך? )פורץ בצחוק( עשי לי טובה... אם נפסיד ההצבעה

אני כל של אמון, גשר  ששמרנו עליו,לנו איזה גשר דק,  ישעם כל התהום שיש בינינו,  תמרה

 . אותו  כך מקווה שלא הרסת 

 ... תשחררי אותי כבר! על אמון מי שמדבר בני

ההצבעה. אם אני לא אשמע את האמת בני, אני  ביום שללא סתם התעקשת  שניפגש  תמרה

 קמה והולכת, ואתה נשאר פה. ונראה אותך מתלונן עליי.

 בני משפיל את מבטו, הבין שנתפש

 מה תכננתם אתה והוא? איך הוא בכלל יודע עלינו? תמרה

וסחט אותי, איים שיגלה את זה  הוא גילה, יש לו מרגלים, הוא סחט אותי, הוא גילה בני

, אבל אני שלחתי אותו לעזאזל, אמרתי לו בשום למשפחה שלי, שיגמור לי את הקריירה

 .לא פנים ואופן

 אז אתה מוכן להסתכן שכל הענין יתגלה. תמרה

, מוריהלא יכול יותר לשאת בעול,  . די,ממנה כן, כן כן! כבר אמרתי לך שנמאס לי בני

 ....הרבנים כל התושבים, , הילדים,  הישובים
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  ?חט אותךוסבומי למה לא גילית לי ש תמרה

 יתגלה, לא תרצי לראות אותי יותר, בינינו לא רציתי להדאיג אותך, פחדתי שאם הרומן  בני

אני מבקש ממך  .ש יותר. אז לא גיליתי לךשלא ניפגלא יכולתי לשאת את המחשבה  

 תמרה...

 לא תכננת כלום? תמרה

 תשחררי אותי? רה לך משהו? בינתים מי שקשור זה אני, לא את.ק כלום. בני

 משחררת יד אחת שלו, לפתע חשה בבטנה, נעצרת.

 את השניה בבקשה בני

 היא מתקפלת מכאב בטן נוראי

 את השניה בבקשה... בני

 )מחרחרת( אני חושבת שהמיץ מקולקל... תמרה

 ..תשחררי אותי שאני אוכל לעזור לך. בני

שירותים וסוגרת הדלת, בני נשאר קשור בידו תמרה רצה אל ה

 האחת.

 תשאירי לי לפחות את המפתח! בני

 

-------------- 

 

 השטחמעיפה מבט, מסמנת ששפרה, ת אל הבית נכנסמפתחות, רעש 

ערבי ח"כ הה סוחב על גבו בסחיבת פצוע את ,אלקנהנקי, נכנס 

 הוא מניח את החטוף על הספה. שפרה המעולף עם שק על הראש.

 . נועלת את הדלת

 אתה בסדר? זהו, אנחנו בטוחים.  שפרה

 קטן עלי, הלואי כולם היו כאלה רזים.   אלקנה

 דפיקות בדלת, הם נבהלים. היא מציצה בעינית

 מה הוא עושה פה? מהר תחביא אותו ותעלם בעצמך.  שפרה

. שפרה פותחת את אתואלקנה מכניס את הח"כ אל תוך הארון ונכנס 

 ת נכנס בומי וצורח.הדלת, אל הבי

 איפה הוא? בומי

 מי? שפרה

 בני, מי? בומי
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 )בחדר, לעצמו( אוי ואבוי לי )מתכסה עם השמיכה מעל לראש(  בני

 הוא לא בכנסת? שפרה 

 אז הוא לא פה?ההצבעה! לפני שעה  , נעלם לי לא בכנסת , לא בבית בומי

 אני בכלל בשביתה, לא חייבת לענות לך.  שפרה

 באמת אשבית אותך, איפה הוא???תכך אני  בומי

 למה הוא היה אמור להיות פה?לא יודעת.  שפרה

 , ניסיתי.  מה את עושה פה?לא יודע בומי

 אני גם מחפשת אותו... ניסיתי. אולי נתקשר למשטרה. שפרה

 חשש( חס וחלילה את רוצה לסבך אותו? מי יודע מה הוא עשה. שום משטרה. )ב בומי

 .בסדר שפרה

הוא  –טיסי אותו  לכנסת, אם הוא לא מגיע בזמן ת אותו אם תמצאי י לחפש, תמשיכ בומי

 אני מוציא את הכל. גמר.

 מהארוןיוצא, שפרה ממהרת לנעול את הדלת , אלקנה יוצא 

 מה קרה מי זה היה? אלקנה

   אבא שלך נעלם. שפרה

 מתאים לו. אלקנה

אני  מה קרה לו, איפה הוא?לא מגיע להצבעה, כל מה שעשינו לא שווה אם אבא שלך  שפרה

 חיבת לצאת לחפש אותו.

ח"כ מסאלחה נופל מהארון על אלקנה ודוחף אותו על שפרה, הם 

 מתנשקים

 בינתיים בחדר השינה,  בני לוחש לכיוון השירותים.

 פסססט, תמרה! בני

 מה? תמרה

 את בסדר? בני

 לא! תמרה

 את חייבת לשחרר אותי...  בני

 לך לעזאזל. תמרה

 , לא באמת התכוונתי. התחרטתי. ניסיתי להזהיר אותךאני  בני

  יוצאת מהשירותים, חצי מקופלת
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 !אז זה אתה תמרה

 תשחררי אותי ואני אסביר לך. הכול יהיה בסדר. אנחנו נצא מזה ביחד בני

 לא תודה, אני אצא לבד. תמרה

 איך? את לא יכולה.  בני

  תמרה:          נחיה ונראה

בני שוב מתכסה ף וחוזרת לשירותים, תמרה מתקפלת בעוד התק

 בשמיכה עבה. 

 .נשמע שקשוק מפתחות. שפרה מציצה בעינית בינתיים בסלון

 מה קורה פה היום? אלקנה

 לא בארון! אמא שלך.זאת   את הערבי... חביאמהר מהר ת שפרה

 ? אז איפה אלקנה

 אני כבר אסלק אותה, איכשהוא... , ותשאר שם.שינהחדר ב שפרה

בני זה אני, אני צריכה, אני ממש ממש  ני זה שוב אתה? בני תפתח לי!בבחוץ( )מ מוריה

 צריכה! 

, ינה החשוךלוקח את החטוף על גבו ומכניס אותו לחדר הש אלקנה

חת את שפרה פות .מאחורי הדלתומתחבא , מתחת למיטהמטיל אותו 

 מוריההדלת. אל הבית דוהרת 

 שפרלה מה את עושה פה... מוריה

 .אני.. שפרה

 אלקנהורצה  לשירותי האורחים בסלון.  דוחפת את שפרה  מוריה

בתנועות מה קורה, את שפרה שואל , נכנס לסלון וחדריוצא מה

 .בסלון  אל ארון קירדוחפת אותו שפרה 

 ?את בסדר מוריה שפרה

 אוי שפרלה שפרלה... מוריה

 מה קרה? שפרה

 ה כבר שערק על שונאי ישראל...  –דבר כזה אוי שפרלה שפרלה...  ( )יוצאת, נאנקת מוריה

מבית שימוש לבית שימוש, חמש דקות אחרי שיצאתי מפה זה תפש אותי...  אני ככה, 

עוברות   -כל פעם אני חושבת שדי, נגמר, אין כבר מה שייצא חוץ מהמעיים עצמם 

מזרח  ,חמש דקות, ועוד פעם זה מתחיל, וזה תפש אותי, שלא תדעי, אני באוטו

עשיתי דפקתי על איזה דלת ו? יכולתי לעשותרק בתים של ערבים, מה  ביבמסירושלים, 
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אין אוטו, נו מה הפלא השארתי אוטו  –יצאתי מתארת לעצמך ?  אצלם. דוקא נקי. היית

מזל עבר אחד  , נסע לשלום.עם הדלת פתוחה והמפתחות בפנים בשכונה ערבית

את כבר בכותל, קחי אוטובוס מוריצ'קה אם ואז אמרתי לעצמי משלנו לקח אותי לכותל, 

 .לנוח, ואז עשיתי את הטעות הכי גדולה ובואי לבית של רפפורט

. התיישבתי ליד נהג, התחילו לצעוק עלי ללכת אחורה, .עליתי בטעות על קו של מהדרין 

דחפו אותי ירקו עלי, צעקו לי "פריצה פריצה" פיקוח רפש. אמרתי שאני לא יכולה, 

תמיד היתה כמו  -בחיים לא היה דבר כזה, הקיבה שלי  פרלה החניוקיקס האלה, אוי ש

)מתכווצת( ימח שמם  ...אני כל כך דואגתאני אומרת לך, ברזל, הכל בגלל הגירוש, 

  הרסו לי את הקיבה! , השמאלנים

 את יודעת איפה בני? שפרה

 הוא היה פה קודם. לא.  מוריה

 מתי?)נבהלת( פה?   שפרה

 ?למה לפני שעתיים שלוש, מוריה

 , ועוד מעט ההצבעה.לא יודעים איפה הוא שפרה

 . לכנסת מפה הוא יוצא הוא אמר לי ש נעלם? מה  מוריה

 הוא לא הגיע  לשם. שפרה

 ?אולי הוא נרדם מוריה

 ככה באמצע היום? שפרה

 בדקת בחדר השני?הוא התנהג מוזר,  מוריה

 הולכת לכיוון החדר השני

 ותה(לא! אין שם אף אחד. )חוסמת א שפרה

  בדקת? מוריה

 . בודאי שפרה

 מתי בדקת? מוריה

 ?זה חשוב מה שפרה

 רק לך אני יכולה לספר...אוי שפרל'ה, אל תשאלי מה קרה לי כאן היום, אויש  מוריה

 את צריכה ללכת עכשיו. מוריה שפרה

 סליחה? מוריה
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ר למה, בי( את חייבת לעזוב עכשיו, אני לא יכולה להסהחוצה)מתחילה לדחוף אותה  שםרה

אם את רוצה  למנוע את הפינוי.שאם תלכי עכשיו את תעזרי אני רק יכולה להגיד ל 

תאמיני לשפרלה רק   -הישובים כל ואת הבתים ואת כל בית שלך ושלי להציל את ה

 . ותלכי

 אני לא יכולה... מוריה

 למען ארץ ישראל. שפרה

 ...ללכת אני לא יכולה מוריה

 .תאמיני לי שפרה 

אהובה, הטהורה וה עם הכבוד לארץ ישראלאבל מאמינה לך נשמה טהורה שלי, אני  מוריה

קרובה הכי חייבת להיות  אני, יחונן רגבי עפרה וישמור נחלתה מפני גויים השם

 לשירותים. 

דלת שפרה אובדת עיצות מול טיעון מנצח זה. לפתע נפרצת בחבטה 

חז , בידו הוא אובשאגת כאב וזעם אלקנהפורץ ממנו והארון, 

 פיצוי עליו חתמה אימו-בהסכם הפינוי

 אמא! מה עשית??? אלקנה

 ? מאיפה באת? כמה זמן אתה בארון? ,יקאל מוריה

מאיפה אני באתי? לא ממך, זה בטוח, לא יכול להיות שאמא שלי חתמה על דבר כזה,   אלקנה

 תסתכלי לי בעינים, את לא מתביישת???

 איך דאגתי לך תן לי לנשק אותך... מוריה

 אל תגעי בי! אלקנה

 , מה אתה עושה פה?אלקנה שפרה

 ? על זה את ידעת אלקנה

  מה? שפרה

 מנופף בחוזה( חוזה פינוי פיצוי עם מנהלת הגירוש! ) אלקנה

 נו? שפרה

 ?הזה מקוללכתב כניעה ההומי חתום על  אלקנה

 את לא חתמת על...? מוריהלא נכון,  שפרה

 ים( )רוצה לענות ופורצת בבכי תמרור מוריה
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כבר התרגלתי לא לצפות מכם , לעשות חוץ מלבכות יםיודעואבא תבכי תבכי, מה את  אלקנה

בזמן את מבינה שפרה, ! את! בוגדתלכלום, אבל עכשיו את חצית את הקווים. את 

באה אמא שלי ותוקעת לי סכין בגב, אמא שלי! למה , מען ארץ ישראלם אנחנו נהרגיש

 עשית את זה?

 בשביל האחים שלך, לא יכול להיות שנישאר בלי כלום ביד...בשבילך, זה  מוריה

 !מה?! בשבילי? אלקנה

הנה אבא שלך ואני הקרבנו את כל החיים שלנו למען ההתיישבות, ומה יצא לנו?  מוריה

 הילדים התפזרו, הבית נהרס,  ובסוף עוד מפנים אותנו... 

 .נתתם ליאת ואבא ירקתם על כל החינוך ש אלקנה

 ים אני חושבת שחנכנו אותכם יותר מדי טוב. לפעמ מוריה

תגידי שזאת   )פורץ בבכי( את אפילו לא מתחילה להבין. איזה בושות, איזה חילול השם. אלקנה

האשה שחתמה על טעות, תגידי שמישהו זייף את החתימה... כי דבר אחד אני יודע:

 הניר הזה היא לא אמא שלי. 

 אם...ד ובי, כיקאל שפרה

 אמא? את רואה פה אמא?איזו  אלקנה

 !יקאל שפרה

זה כמו שאת היית באה הביתה  הניר הזה, גם את לא מבינה?  שאמא שלי תחתום על  אלקנה

 .בשר חזיר בצולנט לשבת ואמא שלך היתה מגישה לך 

 ( אוי ואבוי לימתכווצת בבחילה)  מוריה

 רצה אל השירותים

 י את זה איתך!( וקחקרעיםזורק אחריה את הקורע את החוזה ו) אלקנה

 אתה ממש דפוק! היא עוד תגלה הכל!תיכנס(  מוריה)מחכה ש שפרה

... הפסדנו החוזה הבזוי  מה שווה כל מה שאנחנו עושים, כשאמא שלי,  חותמת על אלקנה

 שפרלה, הפסדנו.

 לעשות שני דברים ברגע זה ואנחנו מנצחים. אחד: לא הפסדנו. אנחנו צריכיםעוד  שפרה

 . להיפטר מאמא שלך. אני אקח על עצמי את אבא שלך שניים:ך. למצוא את אבא של

 תטפל באמא שלך.אתה 
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 לא רוצה לדבר איתה. אלקנה

 מחכה שהיא יוצאת החוצה, מתפייס איתה...אבל אתה חייב. אתה  שפרה

 אני לא יודע שפרה, אני חטפתי עכשיו את המכה של החיים שלי.  אלקנה

י א, אתה לא חטפת מכה, אתה חטפת חבר כנסת אז כדתקשיב טוב)נכנסת להיסטריה(  שפרה

תאסוף את עצמך  מאוד שתתעשת אחרת שנינו נחטוף הרבה שנים בכלא. קדימה 

 ותעשה את מה שאמרתי. בסדר?

 בסדר. אלקנה

 תדבוק בתוכנית, הכל יהיה בסדר שפרה

  על סף דמעות שפרה יוצאת

------------------------------------ 

וחל מתחת למטה בידיים קשורות, חצי ישן, מצליח הח"כ שחאדה ז

במאמץ רב לעמוד, ומיד מתמוטט המיטה ומתעלף שוב. בני נבהל, 

גבר )בידו הקשורה( שהוא מחבק מגלה לזוועתו מסיר את השמיכה 

 קשורות. םידיועם שק על הראש מעולף 

 צורח בבהלה.     בני  

 )מהשירותים( מה קרה? תמרה

 מה קרה?)מהשירותים(   מוריה

ח"כ רץ אל חדר השינה רואה את אבא שלו במיטה, לצידו של  אלקנה

 שתיקה, שניהם המומים. . מדליק את האור.שחאדה

 אבא? אלקנה

 ?אלקנה בני

 מה אתה... אלקנה

 מי זה?  בני

 למה אתה... אלקנה 

 ?ה אתה עושה פהמ מה אני עושה פה? בני

 מתי אתה... אלקנה

 פה? אנחנו עושיםמה  בני

 כולם מחפשים אותך... למה אתה קשור ככה? נהאלק

מה מישהו רצה למנוע ממני להגיע להצבעה.  -אלקנה  הלכתי לישון והתעוררתי קשור. בני

 האיש הזה עושה במיטה שלי?
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 .אה... אני הבאתי אותו אלקנה

 אבל למה??  בני

 מסיר את השק מעל ראשו של שחאדה(  אלקנה

 ?!אתה חטפת חבר כנסתזה...  בני

 ערבי. לקנהא

 של רפפורט ?והבאת אותו לבית  בני

 מי ידע שתהיה כאן, ועוד קשור כמו איזה סוטה... אלקנה

 בזמן שישנתי, קשרו אותי לא שמעת מה שהסברתי לך? בני

 מי? אלקנה

 אני יודע? שמאלנים...מחבלים,   בני

  באזיקים עם פרווה ורודה? אלקנה

 בבית סוהר, אני  שבת האת. אני. גמורים, אתה זהו, גמרת אותנו, אנחנו)חסר מענה(  בני

 ... ולהעלם בבושת פניםמהכנסת  אהיה חיב לפרוש

 אני אשחרר אותך ואתה תלך לכנסת להצביע. אלקנה

 ?והוא בני

, אחרת מה הטעם לשחרר אותך? אתם תקזזו אחד את ישאר פה, עד אחרי ההצבעה אלקנה

 .אל תדאג אבא הכל מתוכנןהשני. 

 תשחרר אותו כל עוד אתה יכול, אני מתחנן... .בור גדולכן גיגם  בני

 , ועוד על מי ?תסתכל על עצמך, מתחנן  אלקנה

 הוא חבר כנסת ואתה חטפת אותו, במדינה הזאת יש חוק בני

  לא החוק שלי. אלקנה

 טוב, תשחרר רק אותי. בני

 בשביל מה? שאתה תשחרר אותו? אלקנה

 לא. בני

 לא מאמין לך יותר אלקנה

 .את אביך ואמך, כבד קנהאלתזהר  בני

לא ייאמן מה שקורה היום, קודם אני מגלה שאמא שלי חתמה על איזה אב ואיזה אם?  אלקנה

 חוזה גירוש מהבית...
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 ...היתה חותמת אמא בחיים לא "לא תענה ברעך עד שקר"?   ועכשיו אתה עובר על בני

ר למיטה באזיקים עם פרווה חמש דקות אחר כך אני מגלה את אבא שלי קשוחתמה!  אלקנה

. הבית שלנוהחריב את שלו יעזור לשהקול כדי ורודה,  ועוד מתחנן שאני אשחרר ערבי 

 מה עוד? מה עוד? ., יותר מדי בגידות  ליום אחד..מדי... אני כבר לא יכול זה יותרלא, 

 נשמע רעש מהשירותים.

 יש פה מישהו אבא? 

 לא.  בני

, בקושי ויוצאת לכיוון הסלון תמרה יוצאת מהשירותים ,הולכת

בעוד שמוריה יוצאת מהצד השני מן השירותים שבסלון, שתי הנשים 

מקרטעות, נאנחות, מרוכזות בכאב וקצת הוזות שלהן, שתיהן 

רוצות לשתות ומגיעות אל הכיור ביחד. ואז הן מבחינות אחת 

בשניה, עומדות בהלם, בוהות, ובשניה שהן רוצות להגיב, הן 

ורצות כל אחת בחזרה לשירותים, בדרך תמרה דוחפת את  מתכווצות,

 אלקנה...

 

  זה יותר מדי יותר מדי... אמא שלי...אבא שלי.... בגידהעוד  אלקנה

לא יכול לשלוט בעצמו יותר, פורץ בבכי אדיר, מנסה לומר  אלקנה

 טריקת דלת.בבכי תמרורים ובמסתלק מהבית ב .משהו ולא מצליח

הבית נכנס עוז. בחדר השני בני נבהל הדלת נפרצת בסערה. אל 

 ומתחבא שוב מתחת לשמיכה, מכסה גם את הח"כ שלצידו.

 תמרה איפה את? עוז

 תמרה גוררת את עצמה החוצה, 

 עוז, חמוד שלי , באת להציל אותי תמרה

וזה  עוד בשביתה !  )נותנת לו נשיקה, הוא מנצל את ההזמנות ומחזיר לה בשיקה  עוז

 בוקון( תשתי מזה פקק חושנית,  מוציא בק

 מה זה עושה? תמרה

 פקק.   עוז

 )שותה(  רק רגע )חוזרת לחדר שינה( תמרה

 שלום בני, בהצלחה בהצבעה. תמרה

 )מתחת לשמיכה( תמרה אני מתחנן, אל תשאירי אותי פה קשור כמו כמו... בני

 רצית להרגיש איך זה להיות כבוש? תהנה. תמרה
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 י אותי...תמרה לאן את הולכת, תשחרר בני

 את בסערה מהשירותיםציוש וריהפונה לצאת , נתקלת במ

 !עוד פעם את מוריה

 !תמרה:       על הבולדוזר

 )תמרה ועוז יוצאים מהבית, בני ממשיך לקרוא אחריה(

 ,  תמרה אל תלכי תמרה...בני:            תמרה. שחררי אותי

 במיטה שוכב קשורחדר השינה, רואה את בעלה  מוריה נכנסת בזעם 

 את תגובתה ניתן רק לדמיין.. באזיקים עם פרוה ורדה

 

 ..יש לי חשבון ארוך אתך. ת! א בני 

 היא היתה איתך עכשיו? במיטה? מוריה

 העלוב נפש הזה?  יותר טוב, למה המאהב שלך  בני

 דוקא אתה? –מכל הנשים בעולם  מוריה

 גב שלי??? ועוד מאחורי ה , הלכת חתמת על הסכם פינוי פיצויאיך  בני

 לא תארתי לעצמי. – אבל שככה נמוך תרדהו לא בסדר אתך, הרגשתי...שידעתי שמ מוריה

ןעם הקרפלך את המוח  אכלת לי  עם הדמעות שלך,  )מחקה אותה( "ככה נמוך תרד"   ניב

  שלך

 ח"כ שחאדה מתעורר ומסיר את השמיכה

 איך לי בא לי קרבלך! מי אמר קרבלך? קרבלך?  שחאדה

מצטרף וצורח ה, ח"כ שחאדה עליצורחת בבהלה, בני צורח  מוריה

 בורחת החוצה כל עוד נשמתה בה מוריה, בבהלה

 

 ו  מעברון
 עסוקה ומתרוצצת של מליאת הכנסת ידאווקטע וידאו. על רקע 

מובלת על ידי שחברת הכנסת ירדן אנו מחכים ש אמורה להתחיל כל רגע, ההצבעה  כתב

מליאה, היא נראית חולה מאוד, צועדת בזהירות רבה, אל מקומה בתגיע  העוזר שלה 

היא זוכה  ,אבל למרות מצבה  הקשה היא התעקשה כמובן להגיע הנה למשכן ולהצביע

גיעו העינים נשואות אל הפתחים, האם י כל למחיאות כפיים ולעידוד מחבריה לסיעה.

ום, לתעלומה הגדולה של הי עוד חברי כנסת שנעדרים כרגע? מה שמביא אותנו
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שבודאי נעסוק בה עוד רבות: לאן נעלמו שני השינים, חברי הכנסת שחאדה ושבות?  

לאיש במשכן אין על כך תשובה. נראה שהשניים ייאלצו לספק הרבה הסברים מדוע 

  נעדרו מהצבעה כה גורלית...

 אפילוג - 3תמונה 
 

בני אוחז בבקבוק קשורים למיטה,  ח"כ שחאדהבני ובאותו הזמן. 

  צופים בשידור מהכנסת. . שניהם חריפהשתיה קטן של 

 התעוררתי במיטה של חבר כנסת שבות?קבלתי מכה בראש ווואלאק מי יאמין לי ש שחאדה

 ובחיאת בני איך הגעתי לפה?

  .נחנו גמורים, אחי, שנינוא משם.  בני

  לפחות אנחנו מקזזים אחד את השני.ייש, יא בני, מעל שחאדה

  .שה אל תגיד את המילה הזו, בבקאל תגיד את זה בני

  .לשתות קצתתן  קיזוז )פאוזה( קיזוז.  אגידבסדר לא  קיזוז. לא להגיד? מה  שחאדה

 שתית מספיק.)שותה בעצמו(   בני

איזה בושה, עייב אתה גם מדבר כמו אשתי ?  לא מספיק אתה שוכב על ידי במטה, שחאדה

טפו של )בדמעות( שהיה חשוב,  עייב, אנא חאין אנא,  ברגע הכי חשוב בגדתי בכל מה

 אללה יחדק אליום אינשאללה. ,עבדאללההפרצוף שלי, אילען אבו אבוק יא 

  אמן. בני

  בלי פדיחות.יעני  ?, איך איך יוצאים מזה יא בני שחאדה

, גומר עם ניםמי שמתחיל עם שמאל דבר אחד:רק אני יודע  פאוזה( )לא יודע. )נאנח(  בני 

 .במיטה  םערבי

 

 סוף                                                        
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