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 עלילה:

תאילנדי בלתי מנוצח, שחצן, חם מזג, הידוע לשמצה בהתנהגותו רמי נרון, מתאגרף 

ג'ודוקה מפורסם, צנוע  -הפרובוקטיבית. הולך להתחרות בקרב אליפות מול דניאל קינן 

 ומלח הארץ.

 .MMAהמנצח יטוס לקריירה באמריקה בליגת ה

 לידר, בת זוגתו של רמי. פוגשת את נוגה, כוכבת נוער מפורסמת ואשתו של דניאל.

הן מבינות שלשניהן יש נושא משותף בגלל ההשלכות של הקרב המסוקר. לידר 

שתמיד תמכה ברמי, לא שלמה עם ההחלטה שהוא יתחרה באמריקה לצד קריירה 

 ארוכת שנים. ונוגה רוצה בניצחונו של דניאל.

נרקם קשר אובססיבי ותלותי בין הנשים של המתאגרפים. עד שאחת מהן גורמת 

אגרפים בדרך נוראית שמשליכה על מערכות היחסים. עד להפסד של אחד המת

 .שנחשף סוד אפל

 דמויות:

בת זוגתו של נרון, מצחיקה, אנרגטית, בעלת אופי חם, שנאלצת להתמודד עם  –לידר 

 החלטת הרת גורל אשר ישפיעו על מערכת יחסיה הטובים עם רמי בשביל עתידם. 

ח. שחצן, גס רוח וחם מזג, אשר מאמן ומתאגרף תאילנדי בלתי מנוצ  –רמי נרון 

 אוהב להשפיע מניפולטיבית על המתחרים, בנוסף הוא בזוגיות עם לידר. 

כוכבת נוער, דוגמנית, זמרת בתחילת דרכה ואשתו של  – נוגה )רוזנגולד( קינן

דניאל. בעלת אופי מופנם וביישני ליופייה המרהיב. שתהיה מוכנה לדרוס ולהילחם גם 

 ים על מנת שדניאל יזכה באליפות מול רמי. אם כל האמצעים כשר

ג'ודאי מוערך, חתיך על, גבוהה, נעים הליכות, צנוע ומאוד חזק וחסון.  – דניאל קינן

מלח הארץ בהגדרה. רצונו לנצח את רמי באליפות כדי שיתחרה ביו אפ סי באמריקה 

 וילך לייצג את המדינה בכבוד.  

חניך במכון של רמי שהולך בעקבות רמי להתחרות בקרבות להיות מאמן  – תומר

 בעתיד. 

מנחה זירות מלוקק וקריקטורי, מפלצת צומי חביבה. שארגן את האליפות בין  –ויסמן 

  רמי לדניאל.

 מגישת תוכנית ערב. , 2+  1מתאגרף , שופט, שדרן   דמויות נוספות: 
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 נוגה ולידר נפגשות.   - 1

 נוגה מפילה את חפציה מול לידר.רחוב. 

 אוי שיט.  נוגה:

 לא נורא הכל בסדר.. הנה קחי  לידר:

 וואי אני כזאת קלמזית, ממש תודה.  נוגה:

 אין על מה.  לידר:

 אני מכירה אותך!  נוגה:

 מאיפה? גם את נורא מוכרת. רגע, את? לידר: 

 
 טלוויזיה? קולנוע? רדיו? שלטי חוצות? נוגה: 

 
 שלטי חוצות! סליחה שאני לא מכירה אותך מהטלוויזיה, משתדלת לא לראות.   לידר:

 
 טוב שכך. החלק הזה לא כל כך מעניין בלהיות סלבית נוער.  )ציניות(  נוגה:

 
 איך את מכירה אותי?  לידר:

 
 את לא יודעת מי אני, ואני יודעת מי את? זה לא נראה לך אבסורד? נוגה: 

 
 לה להיות מוזרה. השיחה הזאת מתחי  לידר:

 
 את חברה של נרון?  נוגה: 

 
 רמי כן. התאמנת אצלו?   לידר:

 
 לא.   נוגה:

 
 ברוח ספורטיבית אני מקווה שאת לא הולכת לקלל אותי או משהו.  לידר: 

 
 לא.. לא באתי לפתוח ג'ורה. רציתי להגיד שאני די מעריצה.   נוגה:

 
 הופך אותך להגיד לי שאת מכירה אותי?ממתי יש מעריצות לרמי? ואיך זה  לידר: 

 
כן.. לא.. נו לא מכירה אותו באופן כזה מבטיחה. אני, טוב נו זה קצת מביך בשבילי כי אני נוגה: 

 מתרגשת מזה שהגברים שלנו הולכים להתחרות עוד מעט.  
 

 פאוזה.
 

 מה! את חברה של דניאל קינן?  לידר:
 

 )מראה את הטבעת נישואין( אשתו.   נוגה:
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 איזה קטע!  לידר:
 

תכירי אותי, אין לך עניין שהגברים שלנו הולכים לפרק אחד את איכשהו אני חשבתי שגם נוגה: 
  ?השני בזירה את 

 
 טוב אני קצת בשוק. אנחנו לא הולכות לריב או משהו כזה?  לידר: 

 
 אנחנו יותר חכמות.  –ממש לא, ניתן לילדים לריב  נוגה: 

 
 צוחקות.

 
 נעים מאוד לידר.   לידר:

 לוחצות יד.
 

 גולד. ננוגה קינן רוז  נוגה:
 

 פעם ראשונה שזה קורה לי שאני פוגשת.. אותך! לידר: 
 

 פעם ראשונה שאני פוגשת מישהי שלא מכירה אותי סוף סוף, תחושה מרעננת  נוגה:
 ומוזרה. 

 
כלל זהלא קרה לי שאני פוגשת רלטיב של המתחרים מהקרבות של רמי. בדרך  לידר: 

 מגיע לי לאינבוקס בקללות.  
 

 מזל באמת שאנחנו נפגשות לפני האליפות ולא אחרי.  נוגה: 
 

 אחרת היית שונאת אותי.   לידר:
 

 שונאת אותך?  נוגה:
 

בואי נהיה כנות. רמי מלוכלך. ואני לא מתערבת לו בזה ולא בחרתי להיות איתו כדי לשנות  לידר:
מטיפים לי. אני מניחה שגם את יודעת את זה, ואת, לפחותאותו באיזה שהוא אופן, מספיק  
 ככה נראה לי, שאת חכמה כדי להבין שזה רק ספורט. 

 
 הספורט שלנו הוא לתמוך בספורט שלהם גם אם הם יפגעו בעצמם. נוגה: 

 
 הורדת לי עכשיו שאמרת את זה. סוף סוף מישהי שחושבת ככה.מהלב אבן   לידר:

 
 המון הטרלות.בטח את מקבלת  נוגה: 

 
 אני פחות. רמי כל יום. את לא מקבלת גם איזשהו הודעה מאיזה פריק עם פרופיל פיקטיבי? לידר: 

 
 הפוך. תמיד היו אובייקטיבים כלפי ויש לי את קינן.  נוגה: 

 
 במיוחד שהוא ג'ודאי.  לידר: 
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 א לראותבעיקר. אז את מכירה את בעלי, אבל את לא מכירה אותי ואת משתדלת ל נוגה: 
 טלוויזיה?  

 
 טום בוי, אבוגבר, מבינה בספורט.   לידר:

 
 את יפה בתור גבר. נוגה: 

  
 תיראי אותי צופה במשחקי ביתר וירד לך ממני.  לידר: 

 
 ככה אני רואה אנטומיה של גריי.  נוגה: 

 
 עם פיצוחי אבטיח, שני פסים על הפנים וזמבורה.  לידר: 

 
 פיצוחי אבטיח?   נוגה:

 
 שני פסים על הפנים, זמבורה, דרבוקה ליד, ובן אנד ג'ריס.  לידר: 

 
 צוחקות. 

 
 מאוד שמחתי לדבר אתך ותודה על ההבנה. לידר: 

 
 בואי ניפגש שוב. נוגה: 

 
 פאוזה.

 
 אני לא חושבת שזה רעיון טוב.  לידר: 

 
 כנראה MMAלאני צריכה להיפגש אתך שוב. חשוב לי שתביני. בקרב המנצח יטוס  נוגה: 

 יותר ממך.  אף אחת לא תבין את ההשלכות של זה לעתיד שלנושלמה.  לקריירה 
 

 רמי לא אמר לי. איך את יודעת? לידר: 
 

התקשורתירשמית בעימות  ויסמן יודיעאני עוקבת אחרי תחזיות של פרשנים וסקאוטרים.  נוגה: 
 ביניהן. ככה שזה עדיין לא נכון במאה אחוזים... בואי ניפגש. 

 
אני לא חושבת שזה נכון בכלל שניפגש. בעיקר אם הולך להיות על הקרב פרסום ,תקשיבי  לידר:

יראו אותנו מדברות, יפרשו את זה לא טוב, דניאל ורמי מוכרים. לא רוצה להיכנס גדול. די 
 לתמונה הזאת.. לא יודעת.  

 
ניפגש במקום שלא ידעואל תדאגי אני מבטיחה לך שרק נדבר ונרכל קצת, לא יקרה כלום.  נוגה: 

בכלל שאנחנו שם. תאמיני לי איפה שאני שרה אף אחד לא בא. אני חושבת כמוך שזה יהיה 
 מסוכן שיראו אותנו.  

 
 אחשוב על זה.  לידר: 

 
 קחי.   נוגה:

 מוציאה פלייר.
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. אם תרצי גם לראות גם הופעה עללשירה אני מופיעה שם בבמה פתוחה ובודקת חומרים  נוגה:
 הדרך.  

 
 תודה.  לידר: 

 
 טוב להכיר אותך. נוגה: 

 
 ., לידר מבולבלתחנוגה יוזמת חיבוק מפד

 
 

 .אימון הדרכה – 2
 

 רמי נותן מכות חלשות מאוד, הוא נראה עייף, תשוש וחסר קורדינציה.  .רמי במכוןותומר 
 

 .. אוי!תעשה הנפה תומר: 
 

 מדגים אחרי תומר. רמי
 

 לכרית.  אחד תומר: 
 

 בועט לכרית.רמי 
 

, אווו.. אווו... המכה שלך לא טובה. סט2חלש.. תן ג'ב, קרוס, הוק.. תשים ידיים למעלה, תן  תומר: 
 אחרון.. בעיטה, לוו קיק.. 

 
 , רמי נופל.תתומר בועט פנימי
 

 
 תנוח.  תומר: 

 
 רמי נושם בכבדות. 

 זהו? רמי: 
 

 כן.. תומר: 
 

 רמי חוזר לעצמו. 
 

 סובדיקאפ. רמי: 
 

 אוס.  תומר: 
 

 תומר.. )מרים מקל אימון(.. איך היה לך? רמי: 
 

 טוב אני חושב..  תומר: 
 

 יש לנו קבוצת מתחילים שהגיעו מוקדם, נשאל אותם. רמי: 
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 נפתח אור על הקהל.
 
 ?)פונה למישהו בקהל( הוא היה טוב רמי:  

 
 .פאוזה
 

 היית טוב בתור גרוע... למה אתה רוצה להתחרות תומר?  רמי: 
 

 כי.. אני חושב שאני יכול לנצח.  תומר: 
 

המטרה שלי שאתה תנצח בקרב, התפקיד שלי הוא שתיישם את מה שאתה לומד כאן.  רמי: 
 ושלך? 

 
 את מה שאני לומד. בזירה ליישם התפקיד  תומר: 

 
 המטרה?  רמי: 

 
 המטרה היא.. : רובי

 
 תורידי יד. )קהל(   : רמי

 
 לנצח.  תומר: 

 
 להחטיף הכי חזק שאתה יכול ליריב במקום שהוא הכי חשוף בו. רמי: 

 
 אלוף עולם. זה בגלל חושב שהואחניך חדש לגמרי מול עובד הצעות ש יהדגמת !אוס רמי: 

יריב היה פי ארבע יותר חזק ממך, פיהלפני שבוע? לדעתי לא ניצחת.  אחד שניצחת בקרב 
ארבע יותר מהיר, ופי ארבע יותר מיומן. מרוב שהוא פיצץ אותך אני שקלתי בסיבוב השני 
 להכות חזק לדעתבהרבה יותר טוב. היה  עדייןהוא  במידל הפתעתשגם לזרוק מגבת. ו 
: "התאמנת במכוןציע לך בגלל השם שליבחוץ יגיע סקאוטר שיאבל הופך אותך למפוזר.  
 קרב אמיתי" שעל הדרך תשלם לו כמה אלפיות שתתחרה שלך נרון בוא אני אארגן לך 
תקבל את הבומבה של החיים. אם זה מה שאתה רוצה אל תתאמן פה. שם ובליגת אזורי  
 זה היה בגלל החיבוק אם אתה לא יודע להדריך? אז למה אתה רוצה להתחרות תומר 
 ?? להראות קוביות בבטןהאדרנליןמההורים שניצחת?  

 
 מה עשיתי לא טוב?  תומר: 

 
צ'ין צ'ין צ'ין כדי להזכיר שהסנטר יהיה למטה לפני שתקבל ג'וקר ותלך יםבתאילנד צועק רמי: 

לפני שאלת עם יש לי מגן אשכים הם מאוד חשובות ליהאשכים לישון, שבשלב הזה בחיי  
מריחה, או שבדקת שהלבשת לי חותלות ידיים שהיד שלי עכשיו ישאתה נותן לי לוו פנימ 
והקולות שאתה עושה זה לפוזה? מה זה תעשה כמוני, אתהבית קברות ויש לי הרפס.  כמו 
 הוצאת אוויר, )פונה למישהו בקהל ומדגים( אתה –למה אני משמיע את הקול הזה  יודע 
זה עסק כלכלי ואתה נותן לי ציוניםאת הקולות האלה כדי להחריש את הנודים שלך?  עשית 
שהו שהמכה שלו חלשה הוא לא ירצה להמשיך להתאמן פה. תגיד למי? מכות על 
 אותך אני מאמן לקרבות, חניך חדש לא בא בחשבון בכלל. איך אני שמרתי פנים? 

 
 .בעמידת מוצאתומר 
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שאתה מראה את היופי בלשמור פנים לא אומר שאתה לא פגיע לפני שתקבל מכה מהיד רמי: 
  .עצמך של 

 
 .נפגערמי נותן מכה, תומר 

 
טכניקה וטיימינג בא על, מהירות באה על חשבון עוצמה, עוצמה באה על חשבון מהירות רמי: 

 צריך זמן לפני שאתה זורק מישהו לאוקיינוס מבלי שלמד לשחות עם כרישים.  .כולםחשבון  
 

 לך עד שהחלטת להתחרות?כמה זמן לך לקח  תומר: 
 

 ארקינג?פצל בוקס, שלוש שעות ס קילומטר? שעתיים 15 ורץ 5::0אתה קם כל יום ב רמי: 
שעתיים קרוס פיט, קרדיו, שק, צמיגים, דלגית? כל זה מתכון לאימון אחד שביום אתה עושה 
 שלושה כאלה.  

 
  ?מה הקשר בין האימונים לבין ההדרכה תומר: 

 
כמו שאתה לא יודע להסביר לי איך להגן על עצמי קודם כל, ככה בחיים לא תדע להסביר לי רמי: 

למה אתה רוצה ללכת לקרבות. אתה יכול לפרסם סרטונים שלך מרסק עצי בננה זה לא 
 הופך אותך ללוחם. בחיים לא הצלחתי לסובב מקל בשתי ידיים והשלמתי עם זה. אתה 
 למתקדמים? נשאר 

 
 תומר מהנהן.

 
 דק' דלגית, ורבע שעה צל.  05שכיבות שמיכה, ו 255סמוך קום,  55:, יופי רמי: 

 
 תומר לפני שהוא יוצא. 

 
 תומר! קח! רמי: 

 דאודורנט. רמי זורק לעברו
 

 
 

 לידר ורמי במכון.  – 3

 רמי מתאמן לבדו, וחש בנוכחותה של בת זוגתו.

 תמות!  לידר:
 

 ככה מתחילים שיחה?   רמי:
 

 ?והאליפות מול קינן. מה יקרה אחרי לידר: 
 

 , נשחק ברופא וחולה.אממ.. נאכל בן אנד ג'ריס, נטוס לקוצ'אנג רמי: 
 

 תרים! לידר: 
 

 .שם את ידיו מאחורי ראשורמי 
 מכה בבטן. פאנץ!!



 ©שמורות כל הזכויות  " הנזקים של נרון "

9 
 

 לא התלבש לי.  לידר: 
 

 את רוצה שאני באמת ימות.  רמי: 
 

  !דניאל קינן !האליפות מול קינן לידר: 
 

 מה איתו? ומי אמר לך את זה? צפית בי?  רמי:
 

  אתה חושב שזה לא ידוע.ציפור קטנה לחשה לי. אתה דפוק אם  לידר: 
 

 לא רציתי לספר לך לפני שאני יודע את כל הפרטים, וחוץ מי זה.   רמי:
 

 באמריקה?  MMAואז חוץ מי זה מה? תנצח  לידר: 
 

 תבואי איתי?  רמי:
 

 פאוזה.
 

 בטח שכן.   לידר:
 

 אז למה הכעס?  רמי: 
 

 ההבטחות שלך.אתה תמשיך להתחרות. אותו סיפור ישן כמו שאר  לידר: 
 

 רמי מרים את ידיו.
 

 .מי יודע אם אני אפצע לפני רמי: 
 בם! פאנץ'! פאם!

 
 בן של..  לידר:

 
 ליד.. רילקס. חכי רגע  אוס! רמי: 

 
 .ורע ברךכרמי 

 קושר את שרוכיה. ושרמי כ תלידר נרגע 
 

  זה לא שונה משאר הקרבות שכבר התחריתי בהם.   רמי:
 

 מה אתנו?  לידר: 
 

 .פאוזה
 

נו אתה יודע שזה לא העניין, פשוט כל הזמן אחרי כל ההבטחות שלך אתה שוב ושוב עושה  לידר:
 אתה זה. 

  
 כפפות. רמי שם לפות, לידר
  מתאמנים.
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 . מחליפיםהתחלתי לתת אימוני הדרכה ל  רמי:
 

 יש מישהו בכלל שאתה סומך עליו.  )בום!( גם אתה זה לא סיפרת לי לידר: 
 

 דואגת? את יודע על מה אני חושב בזמן שאני מנצח?את  רמי: 
 

 תמות!  לידר:
 

 לכי לישון ואל תתעוררי.  רמי: 
 

 תשתה מי ים ושהמצילים יהיו בשביתה.   לידר:
 

 תבלעי מנטוס ותשטפי אותו עם קולה.  רמי: 
 

 בדיקה רקטאלית בגלל כאב ראש.   לידר:
 

 .צוחקת, לידר פייס פוקר
 

 ניצחתי!  רמי:
 

 אוספת את השיער ומרימה את ידיה. 
 לתנוך האוזן. צ'אקלווין!

 
 אחח.   לידר:

 
 למה אי אפשר אצל דוד סם? רמי: 

 
 תכנס איתי מאחורי סורגים כאן. לידר: 

 
 ? דווקא פה, במדינהחייבים להיות מוגדרים שנים אנחנו כבר כלואים.  6 רמי:

 
. מה, גרמניה, ספרדסין ,בתאילנד ,באירופה אז למה פה אתה ממשיך להתחרות  לידר:

 ועוד שאני לא צופה בקרבות שלך. ? אפ סי מכל השאר שונה ביו 
 

 . לא שונה בעיניזה   רמי:
 

 אבל אתה עד היום נלחמת לא בשביל כסף. אז בשביל מה? לידר: 
 

 כדי לא להילחם יותר. רמי: 
 פאוזה.

 
 מתעבת אותך.  לידר: 

 
 הזכרת לי שאני צריך ללכת לעימות. אני יכול לבקש ממך משהו.  רמי: 

 
 אני לא צופה בזה! לידר: 
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 רמי זריז בורח מהמכון, 

 לידר ממשיכה לבדה להתאגרף על השק.

 

 מסיבת עיתונאים.  - 4

מסיבת עיתונאים. בזירה שולחן ארוך, פודיום באמצע ומתחתיו מונח חגורת האליפות. בכל צד שולחן 
מיקרופון. משמאל לפודיום יושב קינן. לבוש מכופתר עם משקפי ראייה. בצד שמאל מקומו של נרון יש 

 ריק. העיתונאים יושבים בקהל ומחכים לתחילת העימות הטלוויזיוני.

 נכנס ויסמן המלוקק. עומד כלפי הקהל שלבושו כטווס.

המשקיעים, נותני הבמות, מנפצישלום לכל העיתונאים, המבקרים, המפיקים, המשיקים,   ויסמן:
החלומות, העוברים ושבים, הצלמים, המצלמים, הנחשפים, החשופים, הוגי הדעות, שוברי 
 המוסכמות, אוכלי המכות, ילדי הכפות שאין להם חיים. המתים המהלכים, השיאנים. 
המכשילים, הנכשלים, המחושלים, הנחשולים, שפיים ונהנים, המרובעים, העגולים, רק 
 טוסטר משולשים. ושלום לכן בנות. –יום ה 

  
 באמריקה. MMAהמנצח יתחרה בזירה הכי קשה בעולם, ה

 
מלח ארצנו אשר ייצג אותנו בכבוד במקום  –אנו מתכנסים בשלב זה לעימות בין דניאל קינן 

השד הלבן ושיאן הנוקאוטים בזירות  –הרביעי באולימפיאדת סיאול בג'ודו, לבין רמי נרון 
 לא כאן משום מה. לכן אנו נפנה שאלות לקינן שנמצא עמנו. שעדיין 

 
 העיתונאים מצביעים.

 

 אתה.  ויסמן: 
 

 דניאל, רציתי לשאול בקשר לקרב.  עיתונאי:
 

 כן.  דניאל: 
 

 קודם כל כמעריץ גדול שלך, אני מקווה שתביא כבוד גם בקרב הקרוב.  עיתונאי:
 

 תודה.  דניאל: 
 

 ברשותך. האם זה יתרון או חיסרון מבחינתך ללכת לקרב שהחוקים אחרים מקרב ג'ודו?  עיתונאי:
 

שאלה טובה, למי שלא יודע. נכון שעד היום אני התחריתי בקרבות ג'ודו, אבל ההתמחות  דניאל:
תמיד היו חלק מהאימונים שלי. כמו שאתם וקיקבוקסינגשלי בכל הנושא של סטרייקינג  
שבאים מאומנויות לחימה שונות בזירה הבינלאומית. MMA מתחרי יכולים לראות המון  
 זה לא נותן יתרון תלוי מי המתחרה.  

 
 אחדד את השאלה שהאדון שאל. ואשאל אותך למה להתחרות נגד רמי?  ויסמן: 

 
אני לא רואה הבדל בין ג'ודו למואי טאי כמו שעניתי מקודם. אני מתאמן מגיל חמש באומנות דניאל: 

משולבת של ג'ודוקאן. נכון שבעיני מי שצפה בי עד היום יכול להחשיב אותי לג'ודאי.לחימה  
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 ויש שחושבים בצדק, ואני לא מאשים אותם. ששחקן כדורסל מפורסם שמתחיל לשחק 
כדורגל בקבוצה הכי טובה שיש היום כמובן שיראו זאת בעין רעה. אבל בתחום של אומנויות 
 ות שמתאימות את החוקים בהם לחוקים אוניברסלייםלחימה זה לא המקרה. יש גם ליג 
ובשורה התחתונה עם אתה משחק כדורסל ועומד בחוקי המשחק, זה לא ישנה הדרך שבה 
 אתה קו..  

 
 רמי נכנס עם בגדי אימון וחבילה קטנה ארוזה כמתנה בידו.

 
 מה פספסתי? שלום לכולם.. אהלן! רמי: 

 
 אפרופו חוקים.   דניאל:

 
 מה שלומך דניאל? עובד קשה מול המצלמות איך שהתלבשת.   רמי:

 
 על השולחן של דניאל. את החבילהמניח 

 
 דפקת איחור.  דניאל:

 
 מאוד אופנתי, תודה שבהתחלה שמחת שאני לא כאן.   רמי:

 
 מה זה? דניאל: 

 
 תפתח.  רמי: 

 
 דניאל פותח את האריזה ומוציא חבילת טמפונים.

 
 צורך, האקסיות שלי..אם אין לך  ויסמן: 

 
 וייס לוקח את הטמפונים.

 
 לא אני שמח דווקא שהגעת. כי בדיוק אני הייתי באמצע תשובה.   דניאל:

 
 )מתיישב במקומו( לאיזו שאלה? רמי: 

 
 למה אתה מאחר?  עיתונאי:

 
 הגעתי בזמן.  רמי: 

 
 עיתונאי: בזמן לפה?

 
 בזמן שלי.  רמי: 

 
שאנשים הגיעו בזמן בשביל הריאיון הזה? אז לא יכולת לפחות להתנצל עלעיתונאי: אבל אתה יודע 

 זה שאיחרת? 
 

תקשיב. אני לא עובד שלך, אתה לא המחנך שלי, ואני ממש לא כדי לענות לציפיות שלך. רמי: 
 שלא נהפוך את היום הזה ליותר סחי ממה שהוא התחיל. תתאבד בצד ותחזור.  
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 .. אל תחרים אותו, אני ארגנתי את המקום לריאיון והמסכן שאל שאלה לגיטימית. רגעע ויסמן: 
 

 הדבר היחיד שלא סחי כאן. ויסמן מה המצב יא גב גבר, התגעגעת אלי?  רמי:
 

 רק רציתי להגן על הבחור פה..   ויסמן:
 

 וייס, שאלתי אם התגעגעת.   רמי:
 

 ני צריך להיות דיפלומט היום. אני לא יכול לענות לך על זה עכשיו, א ויסמן: 
 

 אבל תודה שכן.   רמי:
 

 די נו.  ויסמן: 
 

 תודה שכן.   רמי:
 

 די נו.  ויסמן: 
 

 תודה שכן.  רמי: 
 

 אוקי כן. אבל רק קצת.  ויסמן: 
 

 אז תן לי את זה.  רמי: 
 

 מה לתת לך את זה? ויסמן: 
 

 אתה יודע מה. רמי: 
 

 זה לא מכבד.  ויסמן: 
 

 באתי בגללך.   רמי:
 

 תמשיך. –די אל תחמיא לי   ויסמן:
 

 תן לי את זה.   רמי:
 

 תמשיך.  –די אל תחמיא לי  ויסמן: 
 

 תרים לי!  רמי:
 

 נרון!!–!! השד הלבן ג'נטלמןליידי אנד   ויסמן:
 

 ג'ב ג'ב ג'ב.. קרוס.   רמי:
 

 וואן טו הוק.. נוקאאוט חלומות פז!. נומי נומי. .  ויסמן: 
 

 כאילו חטף מכה והוא הולך לישון.רמי 
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 אתה כבר עושה כאב ראש.   דניאל:
 

 וייס, יש לך אקמול? רמי: 
 

 נרון!  ויסמן:
 

 קוקסימול?   רמי:
 

 )צוחק ואז מפסיק( בוא לא נחמם את האווירה אחר כך יאשימו אותי בשיתוף פעולה אתך.   ויסמן:
 

 תן לבחור כאן לענות.  –סליחה  רמי: 
 

 יש שאלה, כן )בוחר עיתונאי(.  ויסמן: 
 

 השאלה שלי אל דניאל.  עיתונאי:
 

 כן.  דניאל: 
 

עיתונאי: ברוב הקרבות המשולבות, המתחרה בא עם טכניקה שהוא הבסיס למה שהוא למד. האם
 אתה תלך לקרב הטלות מול לוחמים שסביר להניח הם יותר קלים ממך במשקל? 

  
ם שמולך עייף מלהשתמש בטכניקת לחימה שנכונה לליגהבדרך כלל שאתה נלחם ושהלוח  דניאל:

 הוא סביר להניח יחזור לבסיס שלו ולמה שנוח לו.  - 
 

 מה הבסיס שלך? רמי: 
 

 אתה שואל כאילו אתה לא מכיר אותי.  דניאל: 
 

אולי רק המצלמות והרעש שעושים מסביבך שזכית מקום רביעי  –אני שואל כי אין לך בסיס  רמי: 
 בסיאול. מי ישמע. עם אנשים כמוך אנחנו בחיים לא נגיע למקום ראשון מתי שהוא.  

 
 אתה חושב שאתה יותר טוב?  דניאל:

 
 אתה יודע במה אני הכי טוב? בלתת מכות ולהראות את זה לכולם.   רמי:

 
 זאת התשובה שלך להכי טוב?  דניאל:

 
 ? לתשובה )קוטע( שאלה  רמי:

 
 שהקרב הוא מול דניאל.  –ן אחרת באימונים עיתונאי: האם אתה מתאמ

 
 נקסט, כן?  רמי:

 
 אתה חושב שיש לדניאל סיכוי בקרב בגלל עניין הגובה והמשקל? עיתונאי:

 
 נקסט.  רמי: 
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 מה אתה חושב על היתרון של דניאל? עיתונאי:
 

 נקסט. רמי: 
 

 האם את..  עיתונאי:
 

 כן. -להיות רשמי עם כאלה טמבלים נקסט, איפה השאלות וייס, איך אתה יכול   רמי:
  

 עיתונאי: אתה הולך להתחרות בחמישה קרבות עד האליפות. האם אתה לא חושש מפציעות
 שיכולות להיגרם לך מהקרבות? 

 
תשובה לשאלתך למה אני יותר טוב. בחיים שלי לא מחסיר גם אם זה כרוך בזה שעכשיו  רמי:

 ות אתה הולך להתחרות עד האליפות?...נעשה קרב. תמיד אני אהיה מוכן. כמה קרב 
 שמעתי צרצר. 

 
עדיין חשוב לציין כמה עובדות. לא רק שדניאל קינן הביא לנו כבוד באולימפיאדה. הוא גם עיתונאי:
 שמר על התואר מקום ראשון בארץ בג'ודו. 

 
אמצטער חמוד שאני קוטע, אך חשוב להזכיר שגם רמי למד במקום שאף ישראלי אחר ל ויסמן: 

 דרך מעולם.  
 

 עיתונאי: איפה?
 

 תאילנד.  ויסמן: 
 

 )קד( קפונקאפ.   רמי:
 

 פאד תאי.   ויסמן:
 

 .זה שלמדת אומנות לחימה מארץ המקור לא הופך אותך לנצח בקרב מולי  דניאל:
 . 

 אתה יודע למה קוראים לי שד לבן? וייס!  רמי:
 

     בגיל שש עשרה. תאילנד)לעצמו( שונא אקספוזיציה. אליפות   ויסמן:
אליפות אירופה חמש פעמים, אליפות ליגת מטרו הדרומית, הצפונית והירושלמית שעדיין 

אליפיות ארץ ושישה אליפויות אירופה + אליפות תאילנד.  10התואר. סה''כ שומר על 
, ניצח את סמואל סילבה בנוקאווט בסיבוב הראשון. לא רק ששיא הגינס מוכתר  – mmwוה

חוץ מזה שהמאזן הוא ללא  סנטים. 15קילו בגובה של שני מטרים ו 110מואל שקל לנרון, ס
 הפסדים. הוא גם שיאן הנוקאאוט הישראלי. 

 
 תמשיך.  -אל תחמיא לי   רמי:

 
 . 2510ההפסד היחידי של נרון היה ב ויסמן: 

 
 איך הוא הפסיד? דניאל: 

 
 . סיבוב ראשוןבראש אחרי  LOW KICKטכני בעיטת   ויסמן:
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 אתה לא משוחד ויס.   דניאל:
 

 אני רק מקשה עליך, מישהו ממכם הולך לייצג את ישראל באמריקה.   ויסמן:
 

 נרון זה לא פקטור להיאחז בניצחון, תוצאה תמיד יכולה להשתנות.  דניאל: 
 

 שנים של אימון.  15)בתאילנדית( כדי להגיע לרמה שלי, אתה צריך עוד   רמי:
 

 תרגום.   ויסמן:
 

 שזה אומר?  דניאל:
 

 שנים של אימון. 15כדי להגיע לרמה שלי, אתה צריך עוד   רמי:
  

 חשבתי שהזמנת לי ג'פניקה.   ויסמן:
 

 .(ויסמןקח )זורק תפוח  רמי: 
 

 תודה. אני בדיאטת מלאכים. )זורק חזרה לרמי(.   ויסמן:
 

 תביא )תופס, נוגס(.  רמי: 
 

 אתה חומד.   ויסמן:
 

להפנות את השאלה לדניאל. מפני שאתה מכיר את רמי ורובנו פה מכירים אותו בגלל עיתונאי: רציתי
החוסר כבוד שהוא מפגין כלפיך וכלפינו. האם זה גורם לך לחשוב שדווקא ספורט שקשור 
 בכבוד הדדי וערכים לא לקחת חלק מהקרב הצפוי ולא בגלל המיומנות של רמי.  

 
 פגעת בי רגשית.  רמי: 

 
 ארגנתי את הקרב הזה קודם כל. אני  ויסמן: 

 
לא, אני אתן לך תשובה. אני מכיר את רמי בעבר, ואני יודע שיש לו פה גדול במיוחד שהוא דניאל: 

 אוהב למשוך אש ועשן שמדובר מולכם.  
 

 על הזין המצלמות.. תסכל שאתה מדבר אלי. רמי: 
  

זה יהיה הקרב הכי מאתגר שלי. וחשובעל זה אני מדבר, אני יכול להגיד לך שמכל הקרבות,  דניאל: 
 להזכיר כאן שרמי מאמן נוער. ילדים שצופים בו יכולים לקחת דוגמא רעה לכל הערכים 
 שעליהם למדנו מהאימון הראשון, אם זה בכל אומנות לחימה ובמיוחד איגרוף תאילנדי. 
לא רקבחיים אתה לא תראה לוחם שמתנהג באופן כזה על מתמודדים אחרים מכל תחום.  
שזה מבזה את עצמו. זה מנוגד לכל הבסיס של למה אנחנו נלחמים ולמה יש את הספורט 
הזה. אז גם אם הקרב הוא באומנות לחימה משולבת, אני שמח שאני מייצג את עצמי בתור 
 לוחם, ג'ודאי, ובתור בנאדם.  

 
 מחיאות הכפיים של העיתונאים מחליאות את רמי.
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? שהפוליטיקה הזולה שלך גורמת לך להראות טוב בגלל שאתהאתה יודע מה שמתי לב  רמי:
  FULL OF SHI.זה הכלי שלך . 

 
 גאה בכלי הזה. דניאל: 

 
 אבל אין לך לא אחד, זה למה אתה בחיים לא תהיה מאמן.  רמי: 

 
 פאוזה.

  
מה שקורה באימונים שלי בתור מאמן נשאר שם. ואני לא מערב את האימונים שאני מעביר  רמי:

מדויקת למה קל לךדוגמה קחו  - ולמכובדים כאן. לקרבות שלי. כל תלמיד לגופו 
נער הולך למועדון עם סכין בגרב.. למרות שהוא יודע להגן על עצמו. .להיאחז בתפיסה שלך 
פלפל תרסיסאותו דבר לגבי בחורה צעירה שהולכת בשעות הלילה בסמטה חשוכה, ויש לה  
יידע שהוא יתקוף –. אבל התוקף שלה תרסיסתחשוב על התיק. במקרה כזה היא תמיד ב 
את –אותה לפני שהיא תצליח בכלל להגיע לשלוף את התרסיס. וזה מתכוון אליך דניאלה  
 הולכת לחוות את האונס הראשון שלך, והוא לא יהיה נעים, הוא יהיה ברוטאלי וכואב מאוד.  

 
 אוו..   ויסמן:

 
 נרון בכבודו ובעצמו.   דניאל:

 
 עצבנית דניאלה?   מי:ר
 

 אבטחה. רמי תחזור למקום.  ויסמן: 
 

 יש לך מזל שאנחנו לא בקרב.  דניאל: 
 

 פאקינג קאנט, עכשיו זה קרב. אוכל אותך שקשה לך לא להגיב?  רמי:
 

 שתאכל אותי? דניאל: 
 

 אני צמחוני, אין בך בשר.  רמי: 
 

 מצחיק.   דניאל:
 

 כן מצחיק אותך.  רמי: 
 

 כן. זה החלק שאני אוהב בך. הבטחתי גם לאשתי להישאר מאופק.  דניאל: 
 

 הבטחת לאשתך.. אתה יודע מה אני אוהב בך? )צועק מול פניו של דניאל( כלום! רמי: 
 

 חברים בואו נרגיע את העניינים.   ויסמן:
 

 לתמונה?פלי. פאקינג אפס שמופיע בפרסומות עם אשתו. גם היא רוצה להיכנס -זה רק פור  רמי:
 

 .פנים מול פנים. דניאל קם
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 תרגיעו.. אל תריבו עכשיו. חכו עוד מעט בשבילי.  ויסמן: 
 

 תן לי מכה.. בדיוק פה.   רמי:
 

 לא עכשיו.   דניאל:
 

 כלבה טובה )נותן לו סטירה ללחי מעליבה(.   רמי:
 

 קריאות בוז.ב הרמי מפונה על ידי אבטח
 

הטלוויזיוני ולכתבים שהגיעו היום. ותודה קינן ששמרת על איפוק.תודה לכם על העימות  ויסמן: 
 )מוחא כפיים לדניאל(. אז נתראה בקרבות הצפויים עד האליפות. ושלום לכולם.  

 

 לידר ונוגה בבר. – 0

, לידר ולידר יום יומית. יושבות על שרפרפי בר. כוס יין בידה של כהיפסטריתמעושן, נוגה לבושה  בר
 . נוגהוכוס תפוזים ל

 
 אני לא מסוג הסלב שכל אחד עוצר אותי ברחוב לסלפי בגיל שלנו, זה תלוי רק אם אני נוגה: 

עוברת ליד בתי ספר, תיכונים וגני ילדים. אנשים אחרים שכבר עברו צבא רק מסתכלים עלי 
 קריפי.  

 
 אולי כי הם רוצים להתחיל אתך.   לידר:

 
 בידיעה שדניאל בעלי, הלוואי. נוגה: 

 
 אחרת יהיה להם עסק עם ג'ודאי.  לידר: 

 
 ומה לגביך? מתחילים אתך?  נוגה:

 
 בידיעה שרמי הוא הבן זוג שלי?  לידר:

 
 כן.   נוגה:

 
  הם בדרך כלל הייטרס.לא כל כך מכירים אותי, מכירים את רמי יותר. ואלה שכבר מכירים  לידר: 

 
 יש לו דיבור מלוכלך.  ,כי בינינו הייטרס? נוגה: 

 
ספרי לי. טוב נו אני בקושי רואה טלוויזיה, כמעט שלא. ואני לוקחת צד כי זה לא מעניין אותי לידר: 

ההתנהלות של רמי בעבודה שלו. זה הדבר היחיד שאני באמת יכולה להיות שמחה שאני 
 לא קשורה לזה.  

 
 את לא ראית את העימות בטלוויזיה? נוגה: 

 
 בקרבות שלו. פעם  אףלא. למען האמת. לא צפיתי  לידר: 

 
 פאוזה.
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 די.. לא נכון.   נוגה:
 

 לוקחת שלוק. לידר
 

 אפילו לא קרב אחד? נוגה: 
 

 אפילו לא אחד.   לידר:
 

 כמה זמן אתם זוג? נוגה: 
 

 שנים.  6 לידר: 
 

 שנים. 6 !וואו  נוגה:
 .משהונוגה בודקת 
 

 מה את עושה? די נו מה את עושה.   לידר: 
 

 כרגע אין.   לידר: 
 

 ? את רוצה שהוא.. אהה? והוא לא הציעיהיה לדעתך? שש שנים  נוגה: 
 

 לידר מאדימה.
 

 די נו! אל תגרמי לי.. עזבי אותך גם כן.   לידר:
 

 החיוך אומר הכל! נוגה: 
 

 בצחוקה, מנגבת את עיניה. שולטת לאלידר 
 

 ?די נו. את משתפת מישהו בנושא נוגה: 
 

 בדרך כלל את רמי.  לידר: 
 

 צריכה קצת עצה והדרכה נשית? גירל פאווור!  נוגה:
 

 . , אבל בואי נשנה נושאתודה  לידר:
 

 בין דניאל לרמי. ?לדעתך באליפותמה יקרה  נוגה: 
 

 .פאוזה
 

. יהיה לו יתרון בגובה במרחקים קטנים בקלינצ'ים משוםכבד, ובעלך משקל קלרמי משקל   לידר:
זה קרב בין סטרייקר לגראפר. אבל זה חוקי קיקבוקס.  בחוקים של יו אפ סי שהוא בא מג'ודו.  
 לפי מה שהבנתי. 

 
 קרבות אבל את מבינה בזה?באת לא צופה  נוגה: 
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כרגע חלום הניצחון הוא די מעורפל אם הוא התקיים בכלל. ונגיד עכשיו ברצינות אל תיקחי לידר: 
 לבעלך.  אותי אישית. אבל אם יהיה אליפות בשיא הכנות והכבוד שאני נותנת 

 
 אומרת בלחש.ולידר 

 
 ואת יודעת את זה.  ,רמי הולך לנצח לידר: 

 
 בואי נהייה ליסיסטרטה וספרטכוסית.   נוגה:

 
 מה? לידר: 

 
 לא מכירה? לא משנה.  נוגה: 

 
 ?ניהםבקרב בייהיה דברי נו. אנחנו לא אויבות תגידי לי מה את חושבת   לידר:

 
 שרמי לא ינצח.   נוגה:

 
 כן הוא כן.  לידר: 

 
 הוא לא.  נוגה: 

 
 כן הוא כן הוא כן.  לידר: 

 
 גדול.לוקחת שלוק  נוגה 

 
 אחותי שחררי. קצת פלפל לשיחה. לא שחררת ולא שינית נושא. אם כבר מדברות את  לידר:

רצית שאבין אותך? כל מה שיקרה בקרב., שהכנסת את הגברים שלנו לשיחה. אז תכלס 
 הוא לטובת רמי.  

 
 פאוזה.

 
 אני אומרת, שדניאל ינצח בקרב.   נוגה:

 
 לא לא לא נשמה. לידר: 

 
 דניאל צריך לזכות בקרב. אבל לא ברגע שהוא יתחרה מול רמי? נוגה: 

 
 רגע רגע... את אומרת שרמי ינצח אם יהיה קרב!? ז'תומרת. את יודעת שרמי ינצח? לידר: 

 
 פסיד.ידניאל ינצח. רק אם רמי  נוגה: 

 
 רמי יפסיד?איך  לידר: 

 
 רק אם תשכנעי אותו להפסיד. נוגה: 

 
 פאוזה.
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 להגיד לרמי להפסיד?  לידר: 
 

 . לא אמרתי את זה נוגה: 
 

 אחלה הופעה!אני עצובה בשבילך.  את רוצה שאני אגיד לרמי להפסיד!? לידר: 
 

 נוגה שולפת כסף, לידר מקדימה אותה.
 

החמישה קרבות של רמי זה לא קשורראית את העימות,  אלית כי בטח תני לי להיות ספוילר  :נוגה
. מי שמנצח יטוס לאמריקה לקריירה שלמה. את לא נראיתלאליפות והיא הולכת להתקיים 
 את חושבת? יקשיב לךרמי . זה. עםכמו אחת שיכולה להתמודד  

 
 .כוסה. נוגה אוחזת בכוח את עוזבתלידר 

 
 

 רמי ולידר.  – 6
 

 . מביאים מתנדב/ת מהקהל ורמי מלמד אותהותומר מכון, רמי 
 .אימפרוביזציה

 
 פאקינג איי! קומי! רמי: 

 
 סובדיקאפ! רמי: 

 
 : אוס. מתנדב/ת

 
 תומר הבנת!, קדימה סט שלוש.  רמי: 

 
 .יוצאתומר 

 נכנסת לידר. 
 

 איך אתה מעז? לידר: 
 

 מה! זה לא מה שאת חושבת. רמי: 
 

 חמישה קרבות עד לאליפות!אתה הולך להתחרות בעוד  לידר: 
 

 פאוזה.
 

 לא היה לי בכלל את הזמן להגיד לך.  רמי: 
 

 חמישה קרבות! לידר: 
 

 רמי מרים את ידיו.
 

 לא לא לא.. אני לא מסכימה!  לידר: 
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 ממתי זאת החלטה שלך? רמי: 
 

 ממתי הייתה לי החלטה מתי שהוא? לידר: 
 

 מה את רוצה שאעשה?  רמי: 
 

 או שתבטל את קרבות או את האליפות.  לידר: 
 

 אני לא יכול.  רמי: 
 

 אז.. אז.. לידר: 
 

 אז מה? רמי: 
 

 פאוזה.
 

. כמה אפשר לדחוף את עצמך על הקצה. אני לא רוצה להאכיל אותךיכול להיפגעאתה רמי,  לידר: 
 בכפית! שלא נדבר על שבועות בלי סקס שאתה שומר את עצמך. שנזדקן  

 
 ששש... רמי: 

 
 די רמי, זה מוגזם.  לידר: 

 
 זכותי! רמי: 

 
 גם זאת זכותי להגיד לך ולהציב לך גבול! לידר: 

 
את לא צופה בי בקרבות, וזה לא עוזר כמה אני משכנע אותך לבוא כדי להראות לך שזה לא רמי: 

אתמסוכן בשבילי. את דואגת לי מרחוק מילא, אבל להגיד לי לא להתחרות לפני האליפות ש 
 .ה שזה האימון שלימבינ 

 
 , לא מרשים אותי. ערך בויקיפדיה בשיא גינסעוד  לידר: 

 
 ? אותךאת חושבת שאני מתחרה כדי להרשים  רמי: 

 
 פאוזה.

 
 למה את לא באה לצפות בי? רמי: 

 
 דיברנו על זה.  לידר: 

 
 אניזה לא משנה גם אם היית בקהל או לא. אני מבין את החששות שלך. אבל יותר מזה  רמי: 

 צריך את ההבנה שלך.  
 

אני תמיד הייתי איתך בזה. אבל אל תבטיח לי מה שלא תוכל לקיים, אמרת שאתה נלחם לידר: 
 ?. מה שונה האליפות נגד קינן משאר הקרבותכדי לא להתחרות יותר 
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שאוטומטית הופך נגדישונה, אני חייב את זה לעצמי. מכתירים את הבן זונה הזה באליפות  רמי: 
 אותו לבעל שם טוב.  

 
 שונאת שאתה מדבר ככה.  לידר: 

 
 ואני שונא שאת לא רואה את התחרות פה.  רמי: 

 
 רמי הולך.

 
 נוגה ולידר.  – 7
 

 לידר מגיעה לבר, נוגה מכינה לעצמה את הבמה לפני ההופעה.
 

 אמרת לי אם רמי יפסיד דניאל ינצח. למה התכוונת? לידר: 
 

 שלדניאל אין סיכוי נגד רמי באליפות.  נוגה: 
 

  ?איך זה שאת לא מאמינה בבעלך לידר: 
 

 אני ריאלית.  נוגה: 
 

 אמרת לו את זה? לידר: 
 

 טריגר של לוחמים.  ,הפוךגם אם הייתי אומרת לו, זה היה משכנע אותו  נוגה: 
 

 למה רצית להיפגש איתי? לידר: 
 

 בעלך.. סליחה, על בן הזוג שלך לרדת מהקרב.לבדוק אם תוכלי להשפיע על  נוגה: 
 

 למה?  לידר: 
 

 ביו אפ סי.  אותנוצריך לייצג את בעלי כי  נוגה: 
 

 למה לא רמי?  לידר: 
 

 נרון יש רק אחד בארץ, בתאילנד ובאירופה. באמריקה כולם כמוהו.  נוגה: 
 

 איזה שטויות את מדברת.  לידר: 
 

 שטויות? את לא צופה בקרבות של רמי ואני מדברת שטויות.  נוגה: 
 

 .גם אם לא, אני יודעת שרמי ינצח לידר: 
 

 את רוצה שהוא יטוס?  נוגה: 
 

 פאוזה.
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אני לא בעד הקרב הזה ושונאת את. הוא הבטיח לך הבטחות שווא?.. תקשיבי, אני בעדך נוגה: 
 האליפות הולכת לקרות. לא, קרבותמה שהולך לקרות.. כי גם אם רמי יפסיד בחמישה  
 התכוונתי לפגוע בך בשיחה האחרונה.  

 
 את עוקבת אחרי שאת יודעת מה זה הבטחות שווא? לידר: 

 
מי כמוני יודעת עם בעל ספורטאי שקם בבוקר לפני ויושן אחרי. ולא בעיה לראות גם עליך.  נוגה: 

 ין את רוצה שיטוס לאמריקה. תומכת בו באופן עיוור. ועדיו את לא צופה בקרבות שלו 
 

 אני לא רוצה שיטוס לאמריקה, אבל אם כן אני אבוא איתו.  לידר: 
 

 את יודעת טוב ששם זה פי עשר יותר אינטנסיבי.  נוגה: 
 

 ואולי לא. לידר: 
 

נישואין וחתונה שהוא יתחרה ביו אפ סי? ברגע שתחליטו לטוס אתם תדרדרו ויציגואולי כן,  נוגה: 
אותך בתור האישה של.. הריקנות שתספגי לעומת קצת אבק הכוכבים קטן שתטעמו הוא  
 ? עוד כמה שנים של חוסר וודאות ושקר שאת לא מכירה את העולם הזה?ייתן לך מה 

 
 את מדברת מניסיון, או שאת רוצה לטוס לחו'ל כדי להציל את הקריירה ההוליוודית על לידר: 

 הדרך? 
 

. כל החיים שלי השקעתי כדי שדניאל ינצח. וסליחה על הביטוי אבל לרמי לאאם כל הכבוד נוגה: 
מגיע לו להתחרות ולהמשיך בספורט הזה בתור קריירה! גם כן מדבר כמו חרא ושופך את כל 
את צריכה להגיד לו להפסיד! כי ההפסד שלו זה הגועל והג'ורה שלו החוצה. למה מי הוא! 
 הפסד ארוך לך יקירתי.הניצחון שלך. הניצחון שלו שעוד  

 
 הוא לא יקשיב לי.  לידר: 

 
 לראות אותו מתחרה באמריקה! תיהניאז  נוגה: 

 
 לידר הולכת, היא עוצרת לפני. 

 
באיזה זכות את יכולה לשפוט אותי שאני לא הולכת לצפות בקרבות של רמי, את חושבת לידר: 

 לשמוע קולות חניקה מתוךליד כרית דם! בבוקר שמואי טאי מתקרב לקרב ג'ודו? לקום  
רינגוסקופ גזות ליד מכשיר פדי ,בדיו ארונותלמלא ושינה! לדפוק אגרוף לקיר מתוך רפלקס!  
 .ופי וי סי 

 
 לידר יוצאת.

 
 כן, אני יודעת.  נוגה: 

 
 מונטאז' קרבות. – 8

 נוגה יושבת על שרפרף ומולה מיקרופון. -ימין במה 
 הזירה. -באמצע  

 לידר יושבת על המיטה.  -שמאל במה  
 ממריץ משולב עם הסאראמה. ביטהמונטאז' מבוצע על 
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 נוגה: 

 )שרה( " אם נופלים. אז פשוט ניפול ".
  

 בזירה ויסמן, שופט, ושדרן.
 

 כהן! -ברוכים הבאים לליגת הדרום. בואו נקבל את המתמודד הראשון  ויסמן: 
 

 נכנס מתאגרף דרך הקהל.
 

שלו במכון זגורי לפני חודש. כבר אומרים עליו  ניצחוןכהן נראה טוב ונחוש מתמיד, אחרי  שדרן: 
 שהוא תגלית. האם הוא יתקרב למלוכה.  

 
 בואו תריעו למתמודד השני, השד הלבן נרון!  ויסמן: 

 
 .ון'רמי לבוש בפארג'יט ומונגק

 סאראמה.  
 ראם מואי וואי קרו. 
 ביניהם.המוזיקה משנה קצב, שופט 

 
נוק דאון. מרפקים, בעיטות, הטלות, -שניות לקום מנוק אווט  15דקות לראונד.  :סיבובים,  0 שופט: 

 וכ'ו. אסור מתחת לחגורה. שמרו על קרב הוגן גו..  
 

 דונג.
 

והם יוצאים לדרך, התחלה טובה לכהן. שים לב לעבודת רגליים המצוינת שלו, נרון נראה שדרן: 
 יציב כמו בול עץ.  

 
 רמי אוהב לספוג את המכות הראשונות, אך הניקוד הוא?  ויסמן: 

 
 רמי מתחמק מבעיטה.

 .כהן עם רצץ מכות
 בם! טח! 

 
 זה יגמר בנוק אווט!  שדרן: 

 
 . 1..2..0)לכהן(  שופט: 

 
 רמי מתגרה בקהל.

 .לידר מקבלת גביע 
 סאראמה.

 
 ליגת הקסטל. קבל את פולי!  ויסמן:  

 
 הר אדם.נכנס מתאגרף 

 מוכנים, היכון, גו.. שופט: 
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 צ'ין צ'ין. לשמור פנים לשמור פנים.  ויסמן:  
 

פולי נותן בעיטה, רמי חוסם ונותן בעיטה גבוה ופולי מתחמק. רמי משועשע. פולי נכנס במכות ורמי 
 נותן לו סריית מכות ותוך כדי הוא מפיל את פולי על המזרן.

 נותן לו לקום. השופט מפריד ומזהיר את רמי.פולי קם. ורמי לא 
 

 )לרמי( תעשה את זה שוב פעם זה יחשב ניצחון טכני.  שופט:  
 

 .הקרב ממשיך
 קלינץ'

 ! קנאק!טח
 

 השד הלבן נרון! ויסמן: 
 

 .לידר מקבלת גביע
 מתאגרף חדש.

 סאראמה.
 דונג!
 

 רמי סופג מכות וכמעט נופל.  שדרן: 
 

 בם בם בם!
 .מזרןרמי נופל על ה

 .:..0..2.. שופט:
 

 רמי תוך כדי עושה שכיבות סמיכה.
 בעיטה לבטן., הקרב ממשיך 

 טח!!
 

 השד הלבן נרון! ויסמן: 
  

 .לידר מקבלת גביע
 סאראמה.

  מתאגרף נכנס.רמי רוקד. 
 

 גו.  שופט: 
 דונג.
 

 האם זה הולך להיות.. עוד ניצחון לשד הלבן! שדרן: 
 

 נרון! ויסמן: 
 גביע.לידר מקבלת 

 
 אנחנו נמצאים בקרב הרביעי של נרון. מול אמסלם.  שדרן: 

 
 יכולת מרהיבה של מכות. 

 קלינץ'
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  שופט מפריד 
 .דונג

 רמי יושב בפינה. 
 .דונג

 אפרקאט!הוק! אובר קאט! 
 

 השד הלבן נרון! ויסמן:  
 
 

 נוגה:
 סטיית תקן ,)שרה( " וכולם רוצים את אותו דבר בעצם , מכוון על עיוור בלי לתקן 

 בלי רסן , וואן סקן לשנייה מרגיש חופשי ומאושר עם כלבת כלב –זרוק לי עצם, אני 

 מקקים בבטן , –בחלומות על גן עדן , כמו פרפר לפני פריחה שהתחלף ב 

 , מפתח לב של אבן , לב שלא אבן ". 24/7

 
 והנה הקרב האחרון של נרון לפני האליפות..  שדרן: 

 
 . מתאגרף נכנס

 גו.  שופט: 
 

 בום!
 

 השד הלבן נרון! ויסמן: 
 

 רמי מקבל גביע.
 

 הוא כאן )לרמי עם המיקרופון( נרון, אחרי חמישה ניצחונות האליפות מול קינן בתוקף. ויסמן: 
 ?בקהל 

 
 מעריך את זה. רמי: 

 
 ?אני שומע התפייסותיש פה טוויסט,  ויסמן: 

 
 מעומק ליבי אני מאחל לו בהצלחה, הוא לוחם מעולה. כי גודל ההצלחה שלו, גודל הזין שלי.  רמי: 

 
 מה זה אומר? ויסמן: 

 
 )חוטף את המיקרופון( שיש לי את הזין הכי קטן בעולם ואני גאה בו! רמי: 

 
 !בוז

 רמי מבחין בדניאל שיושב בקהל.  
 פנים מול פנים.
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 נוגה: 
 שבגשוטה חלם כמו טיפש וזה מת –, פה מלא בטראש את יצרי כובש)שרה(  " וליבי רועש, 

 הולך הפוך בתלם יש שובל של אשאני צלקות בעור של פיל לובש , ובדרך המלך 

 , פאק על אמינות אני זה אב טיפוס גלם " levelאף אחד עוד לא ב  -שישטוף אותו בגשם 

 אין בי צלם. –, קפוא מרובע בתמונה ללא מסגרת , אני נזק  מכניס אותם להלם

 , מרחם עליכם כי קשה אצלי נמצא בלחם. 24/7שהראש מוצף בשתן 

 של צמר גפן. דפנות עם עמוד שדרה חזק שנתמך בבסיס , טרם , מועקה בתוך הרחם

 ,כתםעם  בדםחותם , מדרגותעולה עוד גרם 

 , ואת חיי שמה עליוונמבלי להיות ע שיכור מכוח ששודד את הכל הכרם,

 עומד ניצב ". הואכי הכוכב הראשי שבסרט אל מול השטן 

 4כולם: נה נה נה נה נה אהה. נ הנה נ הנה נ הנה נה גו. . + 

 
 
 ויזה שחורה. – 9

 
 לידר חוזרת מעבודתה בשעות הלילה המאוחרות. נוגה מפתיעה אותה מאחור.

 
 בהצלחה לכם.  נוגה: 

 
 מסתובבת בכעס עד שמבחינה בנוגה.לידר 

 היי.. נוגה: 
 

 נוגה? את שיכורה.  לידר: 
 

 לא.  נוגה: 
 

באת לאיים עלי? הבנתי שיש לך אובססיה שרמי יפסיד. לא יעזור לך גם את תתחנני. יש לך לידר: 
 מחלת נפש, תלכי לדבר עם מישהו על זה.  

 
 ת ממש בפתח. חמישה קרבות! רמי ממש רמבו.. פשש.. האליפו נוגה: 

 
 לידר באה ללכת.

 
 טיראן עדי, אילן כהן, מאיר קייזלר, יורי קוגן, ומשולם. מכירה אותם? נוגה: 

 
 אני צריכה להכיר אותם? לידר: 

 
 אהה.. נזכרתי שאת לא צופה בקרבות. הנזקים של נרון. את יודעת מה קרה להם? נוגה: 

 
 לידר שותקת.
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פחות. אילן נחת –אחוזים  5:הראייה שלו בעין שמאל לקויה בטיראן הפסיד במכת מפרק.  נוגה: 
בסיבוב הראשון ממכת ברך. כל השיניים שלו כתר. קייזלר לעומת זאת כמעט הצליח, ככה 
זה היה נראה. אבל מרוב בעיטות לארבע ראשי ונקרעה לו הרצועה. יורי היה צריך לעבור 
תרדמת שבועיים אחרי האליפות בבארניתוח אף. ומשולם.. את יודעת מה איתו? הוא היה ב 
חשבו שהוא התמוטט למוות. הצליחו –שבע. כשהוא נפל בסוף הסיבוב הראשון ממכת הוק  
 להביא אותו בזמן לבית החולים וביצעו בו החייאה. עד היום הוא מגמגם.  

 
 פאוזה.

 
 למה את חושבת שאני רוצה לשמוע את החרא הזה! לידר: 

 
 מה משותף לכולם?  נוגה:

 
 שכולם התמודדו נגד רמי, הבנתי את זה! לידר: 

 
שהם לא יכולים להתחרות יותר!! נראה לך שאני רוצה שנגיע למצב כזה! לא )צועקת( לא!! נוגה: 

 לכל החיים! הוארק שהקריירה תיגמר, הנזק  
 

נוגה! )רך יותר( נוגה. אני מעריכה שסיפרת את החששות שלך. אל תאשימי אותי שבעלך לידר: 
 בחר במקצוע. 

 
 אז את מי להאשים.. מי יבין אותי?  נוגה: 

 
 סערת הרגשות של נוגה כמעט נגע בלידר.

 
אני מבינה. את דואגת לדניאל ומפחדת שיקרה לו משהו. אבל אם את כל כך בטוחה שרמי  לידר:

 ינצח זה כנראה התור שלו לייצג. תשכחו מאמריקה.  
 

 נוגה מוציאה מסמך מהתיק.
 

 יודעת מה זה? ויזה שחורה. נוגה: 
 

 איך? לידר: 
 

 מספיק שאת שולחת לאתר של האף בי איי הודעה שרשום שם אללה אכבר ואת פסולה.  נוגה: 
 

להיותהוצאת לעצמך ויזה שחורה כדי לשכנע אותי מה? שדניאל צריך לטוס ושלא חשוב לך  לידר: 
 איתו באמריקה? 

 
 כי זה גם מה שאת רוצה! נוגה: 

 
 מאיפה את יודעת מה אני רוצה! לידר: 

 
 אם מי את מדברת על זה? נוגה: 

 
 כן.. את יודעת מה! את צודקת.. אני ממש לא רוצה שרמי יתחרה בחול.  לידר: 
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 אז מה אנחנו עושות? נוגה: 
 

 כלום! לידר: 
 

 את אוהבת אותו? את רוצה משפחה? את רוצה ילדים?  נוגה: 
 

 ?למה באמריקה אי אפשר לידר: 
 

שיאתגרליגות. שרמי ינצח, אבל ניצחון אחד יוביל לעוד מתחרה  15באמריקה יש יותר מ נוגה: 
אמריקה על כלבאותו, ועוד אחד, ועוד אחד. הוא לא יודע שובע. הארץ זה פלי גרד בשבילו..  
מתחרה טוב יש עוד מאה אלף כמוהו שרמי ינצח. ואם הוא יפסיד, זה בית חולים או קאמבק. 
 משפחהתראי לי אלוף עולם אחד שיש לו  ינצח. יהיה לו זמן אליך את חושבת?אבל הוא  
 . שחי בלי בעיות רפואיות 

 
 אל תשחקי אותה שאת בעדי. לידר: 

 
 אני בעדנו.  נוגה: 

 
את בעד בעלך! אני אגיד לרמי שיפרק לו את הצורה את חושבת שמגיע לכם יותר מאתנו. לידר: 

 ת אליך. כולה כוכבת נוער שכדי להקפיץ את קריירתאת רוצה משפחה? כן, קראתי קצ 
השירה שלך את מדברת בראיון על כמה את שונאת ילדים ומשפחות. תפסת גל על בעלך 
 יגלו אליך אמפתיה כאשת משפחה שאין לך בכלל?שכדי  

 
 ..יש לי משפחה נוגה: 

 
 כמעט מקיאה.  נוגה

 
 נוגה. את.. לידר: 

 
 פאוזה.

 
 דניאל יודע?  לידר: 

 
 נוגה מהנהנת בשלילה.

 
 אני הולכת לספר לו.  לידר: 

 
 אם תספרי לו אני אהרוג אותך.  נוגה: 

 
 אולי הוא יוותר על אמריקה כשהוא ידע שיש לו בן? בת? לידר: 

 
 חוסמת את המעבר.. נוגה מוציאה סכין מהתיק
 

 תורידי את הסכין.  לידר: 
 

עמידת תנועות מדויקות בהפגת . סביב האגרוףבקור רוח משחררת את חגורת המכנס ומלפפת אותה 
 .המוצא
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 אם אני אפגע, תדעי שזה לא יגמר טוב עבורך. לידר: 
 

 סכין רועדת.ב שאוחזתהיד 
 

 .שום דבר לא יגמר טוב בשבילי נוגה: 
 

נראה שנוגה לא באמת התכוונה להזיק. נוגה נפצעת בידה , בידה של נוגה מעיפה את הסכיןלידר 
 מהסכין. לידר מוציאה מהתיק תחבושת. 

 
 פאוזה.

 
 שקט רחוב לילי. שניהן יושבות על המדרכה. 

 
 את כל כך נחושה שרמי יפסיד בקרב, אבל את יודעת שאם הקרב יתקיים זה לא יקרה.  לידר: 

 
 להגיד לדניאל.אסור לך את לא רגילה להפסדים.  נוגה: 

 
 ?אם זה כל כך חשוב לך, למה את לא פונה לרמי לידר: 

 
 את יכולה להשפיע עליו. כל אחד נלחם בשביל משהו.  נוגה: 

 
 פאוזה.

 
שני הגברים נלחמים בקרוב... שיט. אני לא רוצה שהוא יטוס לאמריקה. אבל אני רוצה שהוא לידר: 

 ינצח. מה היית עושה במקומי.. את כבר ניצחת.  
 

 לידר נוגעת בבטנה של נוגה.
 

, ואני רוצה שדניאל יטוס.איתך יישארהניצחון של שנינו הוא אותו הרצון, את רוצה שהוא  נוגה: 
 אם זה קורה רמי חייב להפסיד.  

 
 לידר יוצאת.

 
 

 לידר ורמי בבר. – 01תמונה 
 

שכונתי. לידר יושבת לבד על כיסא בר גבוהה. רמי מגיע מאחוריה בבגדי ספורט המועד לקרב קרוב. בר 
 וקפוצ'ון.

 
 תיארתי לעצמי שאצטרך למצוא אותך, אבל כאן? רמי: 

 
 מה רע? לידר: 

 
 אני צריך לבזבז עליך כסף.   רמי:

 
מצן,תפסת לעצמך גולדיגרית. )מסובבת את הראש אל רמי ואומרת בעוקצנות(, אל תהיה ק לידר: 

 תזמין אותי למשקה.  
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 בטח. )לברמן( אפשר בבקשה כוס מים. פעמיים.   רמי:
 

 )מתאפקת לא לצחוק( נתחלק בחשבון אחר כך.  לידר: 
 

 מעדיף לדבר אתך שאת סאחית. רמי: 
  

 רמי מתקרב ומחבק אותה מאחור.
 לידר מתמסרת לחיבוק הנעים. 

 
 על מה חושבת? רמי: 

 
 עייפה.  לידר: 

 
 אז לכי לישון.   רמי:

 
 רכה לצווארה, לידר לא משתפת פעולה. האטמכת קר

 
 פעם זה עבד לי יותר טוב.  רמי: 

 
 די.  לידר: 

 רמי מול לידר.
 

 מה קרה? היי. תדברי איתי. רמי: 
  

 לידר מנשקת במפתיע את רמי. 
 

 תספרי לי קודם מה קרה לפני שאת מפעילה את הקסם שלך.   רמי:
 

 ניצחת, זה קורה.  לידר: 
 

  ?למה את לא שמחה בשבילי רמי: 
 

 אני מפחדת.   לידר:
 

 ממה? מהקרב? אמריקה? רמי: 
 

 ה?כבר חושב על אמריקה עוד לפני שניצחת. איך אתה כל כך בטוח בז לידר: 
 

 אני מוכן יותר מתמיד. את גם חושבת כמוני לא?  רמי: 
 

 פאוזה.
 

לא רוצה לבוא איתי זה העניין? )שתיקה( לידר יעזור במיוחדליד. אמריקה זאת הבעיה? את  רמי: 
 עכשיו לדעת.  

 
 תוותר על הקרב. תודיע שנפצעת באימון שלא תוכל להתחרות.  לידר: 
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 אני מאוד מקווה שלא אמרת את זה ברצינות.  רמי: 
 

 מה אם זה ברצינות.   לידר:
 

תגידי שאת לא רוצה לבוא ואשארמה הקטע! את מפחדת שאני אלך לקרב בגלל אמריקה!  רמי: 
 אתך.  

 
 זה לא זה.   לידר:

 
 אז מה?   רמי:

 
זה לא נפסק. כל ניצחון הוא דרך של קרב ועוד קרב עוד קרב. כאילו שאני יטוס אתך אחרי לידר: 

 זה משום מה יפסיק ובשביל מה כל זה? לנצח, להתאמן -שתזכה באליפות, אם תזכה  
כל פעם מחדש שאתה. ששם זה יהיה פי ארבע יותר אינטנסיביולנצח. אתה יודע טוב מאוד  
הולך לעוד קרב, אין לי מושג איך תחזור. מזל שיש לנו מדף גביעים שיזכיר לנו את השנים 
 שאנחנו יחד.  

 
את חושבת שמעניין אותי בכלל הניצחון כדי לקבל תואר מסוים ולהוכיח משהו. אני בחיים רמי: 

יודעת את זה.. אחרת היית באה לקרבות ונותן לך כרטיס לשורות לא ניסיתי להוכיח לך ואת 
 השלמתי אם זה שאת לא רוצה.הראשונות שתראי אותי.  

 
 אני מספיק שומעת. זאת התחושה הזאת שכל דבר טוב שקורה לך, זה מפחיד. הנפילה  לידר:

לי פשוטמההר. זה יכול לקרות מתי שהוא. במיוחד הטייטל תחת השם שלך. זה לא מסביר  
 כלום.  

 
 לתת לך הסברים? הפכת להיות אימא שלי? רמי: 

 
 מה היא הייתה אומרת?  לידר: 

 
לגדול בבית ספר היה מאוד אכזרי שידעו שאת אבא הכרתי רק מתמונות. הוא נהרג בתאונה רמי: 

היא שלחה אותי תמיד לכל מיני דברים משעממים כאלה –שנולדתי. שרציתי חוגי ספורט  
ות נוער, צופים, חוגי חברה. שנאתי את זה. באיזו שהוא שלב היא הייתה חייבתכמו תנוע 
להתפשר, גדלתי עם השנים שיהיה לי קול, אחרי עשרים חוגים שהיא החליפה לי כי חטפתי 
 מכות מילדים אחרים. 

  
 היא ידעה שאתה חוטף מכות?  לידר:

  
אוד חלש באותה תקופה. התחלתיהמצאתי לה שנפצעתי, לבוא עם אימא לכיתה זה צעד מ רמי: 

את הרעיון. אבל מבחינתי היה עדיף לי להירשם לחוג שאני שנאהלהתאמן מואי תאי והיא  
מקבל מכות ממקום שמלמדים איך ללכת מכות, מאשר להירשם לחוג שאני מקבל מכות 
אהבתי את זה. כל פעם שהיו. ממקום שלא מלמדים איך ללכת מכות. ווין ווין שיטואיישיין 
עושים לנו טורנירים כל האבות היו מגיעים לעודד את הבנים שלהם. וגם שהפסדתי הם היו 
 גם מעודדים אותי.  

 
 אימא שלך הייתה מגיעה לקרבות? לידר: 
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פעם אחת, שהייתי מגיע פצוע כבר לא יכולתי להכחיש לה שזה לא היה ממכות.לא אפילו   רמי:
, פחדתי להראות לה את הזכייה. כאילו היא ובפעם הראשונה שזכיתי מקום שני בטורניר 
 זאת הסיבה גם. עליולא בשליטה היא האשימה את עצמה שאני הופך להיות משהו ש 
 לתאילנד.  10י בגיל עזבתש 

 
 .פאוזה
 

 את היחידה שתמכת בי גם שאת לא נמצאת. אני רוצה לבקש. תבואי לראות את האליפות.  רמי: 
 

 לא די נו.. רמי די.  לידר: 
 את ידה. אוחזרמי 

 
 את יודעת מה. אני לא רוצה שתבואי לראות את האליפות, אני צריך שתבואי.  רמי: 

 
 למה אתה צריך?  לידר:

 
 כי אני רוצה.  רמי: 

 
 זאת לא תשובה.   לידר:

 
 ליד ליד.. בבקשה.. היי. בשבילי תבואי.  רמי: 

 
 אם תפסיד? אם תיפצע? אם יקרה לך משהו.. אני לא יכולה.. לא לא..  לידר: 

 
כי גם אם אני אפסיד, והנה.. אז אני אפסיד! אני אפצע! יקרה לי משהו! וישנאו אותי יותר!  רמי:

 אני אומר את זה גם אם אני אפסיד. זה לא ישנה שום דבר ממה שבאמת חשוב לי למה. 
 שעולם יקפוץ. 

 
 .פאוזה

 ונאת אותך. ש לידר: 
 

 זה למה אני אתך.  רמי: 
 

 בום!נשיקה, 
 

 צריכים לדבר על הקשר שלנו.. את חונקת אותי.   רמי:
 
 

 סם אונס. – 11תמונה 
 

 .הבר, נוגה יושבת באי נוחות. לידר מגיעה עם כוס בירה ומתיישבת מול
 

 אני מפחדת יותר על דניאל מאשר על ההפסד. לידר: 
 

 עצמך.תפחדי יותר על  נוגה: 
 

 מרמי? לידר: 
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 שהכרתי אותו, יום שיצאתי לבלות עם חברים, הייתי שיכורה מידי מלזכור 10הייתי בת  נוגה: 
שהוא ניסה להגן עלי, הוא שלח את כולם לבית חולים. לאהוב מישהו כל כך שאת מוכנה 
 להתעלל בעצמך רק כי את מרגישה בעצמך אשמה על התקווה שאפשר לשנות אותו. 
 שהוא פירק אותם במכות, אהבתי את זה.  שראיתי 

 
 ?בהיריון למה את לא רוצה לספר לו שאת לידר: 

 
 . שהוא יגשים את עצמו לפני נוגה: 

 
 להפסיד. רמי אי אפשר לגרום ל לידר: 

 
  ?כסף ישכנע אותו נוגה: 

 
 בת זונה. לקחת אותי כקלף החזק שלך, את רוצה למכור את הקרב!? נראה לך! לידר: 

 
 , לא מרגישים כלום אחרי.. אפשר להזמין אותו מהבר שמעתי.    GHיש משקה שנקרא נוגה: 

 
 פאוזה.

 
כל החיים שלך גדלת עם כפית של זהב ואת מנפנפת לי בדגל הרחמים שלך רק כדי שרמי לידר: 

 יפסיד למעני! אני מאחלת לך חיים טובים. 
 

י שיהיה לי אכפת לפחות מדבר אחד! אתלמה מי את שתשפטי אותי! עברתי גיהינום כד נוגה: 
יודעת מה זה להיות שק חבטות, לשחק בתפקידים, לדחוף לי טריפים, לחרוט קעקועים על 
 בסיס יומי! היחיד שאני מאחלת לו, יגדל לחיים פי אלף יותר גרועים. 

 
 אם אני רואה אותך שוב בסביבת אלכוהול.. אני הורגת אותך! לידר: 

 
 

 לידר הולכת.
 
 
 

 
 לידר ודניאל.  – 12תמונה 

 שק. לידר מגיעה, הוא מסתובב אליה.ן נחוש על הדניאל מתאמ

 לא מספיק הכותרות? דניאל: 

 פאוזה.

 .סליחה בשמו.באת לבקש   דניאל:

 כן. לידר: 

 איך זה קשור אליך? דניאל: 

 זאת הבעיה, שזה לא קשור אלי. לידר: 
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 פאוזה. 

לא משנה כמה אני אתאמן חבר .מצדילא הייתי צריך לאתגר את רמי, זאת הייתה טיפשות  דניאל: 

. אם תשאלי אותו למה הוא מתחרה, הוא יגיד לך שזה ספורט. אבל אם סאדיסטשלך  

 תשאלי למה אנחנו מתאמנים כל כך קשה.. רק הוא יענה נכון.  

 למה אתה חושב? לידר: 

שהלוחם ממולו יותר טוב. הלוואי והייתי כזה.  מחשבהמתאמן ב מנצח בגלל שהואתמיד רמי  דניאל: 

 כמה שק אני אעשה, אני לא יהיה יותר טוב.  משנה לא

  ?למה אתה רוצה להילחם מולו לידר: 

 כי לי יש מה להפסיד. וגם שהפסדתי תמיד נתנו לי תחושה של מנצח.  דניאל: 

 היית מוכן לנצח גם במחיר של להפסיד אהבה? לידר: 

 פאוזה.

 

 אני חושב שממש לא כדאי שרמי יידע שהגעת לכאן.   דניאל:

 

 לידר דומעת. יוצאת.

 
 
 

 חדר הלבשה לפני האליפות.  – 13
 

. רמי לבוש עם חלוק תאילנדי עליו והכפפות בצד. הוא מסתכל בשקיקה על קופסת מריע מרחוקקהל 
 טבעת האירוסין. מבטו אופטימי ומאושר. 

 דפיקות בדלת.
 

 תפתח זה וייס.   ויסמן:
 

 כיס הסודי שהכין.ברמי מחביא את הטבעת במכנסיו, 
 

 וייס. אמרתי לך שאף אחד לא נכנס לפני..  רמי:
 

 ויסמן נכנס.
 
 

 אעשה את זה זריז. תראה אותך מהממת אחת! זוכר שכבר דיברנו על זה.   ויסמן:
 

 דיברנו על מה? רמי: 
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 זה לא חוקי מואי תאי.   ויסמן:
 

 אז חוקים של.. רמי: 
 

ה"קרב". לפחות בשבילי תנסה להתנהג בהתאם למסגרת זה קרב לאומי וזהאל תתחיל.  ויסמן: 
 הזאת ותוריד את החלוק לפני שאתה נכנס לקרב.  

 
 אמרת לי שדיברנו על זה. ולא דיברנו על כלום.   רמי:

 
 לא דיברנו? אהה.. שכחתי מזה פשוט.  ויסמן: 

 
 מה?  רמי:

 
 לא יהיה את האנטרי שביקשת. זה קרב לאומי מצטער.  ויסמן:

 
 לא יהיה לי סאראמה.  רמי: 

 
 רמי נע בחלל ושם את הכפפות.

 
 אאלתר משהו.  רמי: 

 
 יש דברים שאין לי עליהם שליטה. זה אליפות, שלא תעשה לי שטויות.  ויסמן: 

 
 תהדק. רמי: 

 
 ויסמן מהדק את הכפפה.

 
 ! ברשותך אני הולך להתחנף לקינן. איזה פייט ויסמן: 

 
 !זה הולך להיות קצר  רמי:

 
 )גונח( על זה אני מדבר! בהצלחה.   ויסמן:

 
 מחדר ההלבשה. ביציאהויסמן 

 
 אהה. לפני הבאתי בשבילך הפתעה.  ויסמן: 

 
 שאף אחד לא יכנס עכשי..  רמי: 

 
 

 נכנסת לידר.
 טבעית ביופייה יותר מתמיד.  ,בשמלה סגולה, עקבים גבוהים, ריח בושם מתוק עדין ונראית מיליון דולר 

 
 ואוו.   רמי: 

 
 איך? לידר: 

 פאוזה.
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 גועל נפש.  רמי: 

 
 באמת? לידר: 

 
 זוועה. צריכים לעצור אותך על כיעור יתר.   רמי:

 
 אז אני פושעת.   לידר:

 
 נוח לך?  רמי:

 
 נאנחת.ולידר מורידה את העקבים 

 
 סידרו לי שורה ראשונה, וי איי פי! לידר: 

 
 ביקשתי ביציע. אל תתקרבי, קישט.  רמי: 

 
 בום! אגרוף לבטן.

 
 פרגן. תתפסיק להיות רע.  לידר: 

 
 את הכי יפה ביקום!  רמי:

 
 כן? לידר: 

 
 גם שאת נראית זוועה.  רמי: 

 
 עדיין רואים סימן על הפנים. איפה הוזילין?  לידר: 

 
 תני לצוות לעשות את זה. רמי: 

 
 אני יותר מקצועית. איפה?  לידר:

 
 בתיק.   רמי:

 
 וזלין.  מכניסה משהו לבקבוק השתייה ומוציאהלידר 

 חוזרת אל רמי ומתיישבת מולו.
 

 תרים ראש.  לידר: 
 

 שקט לפני הסערה. 
 .ברכותמפסיקה ומנשקת לידר מורחת לו וזלין מעל הגבה, 

 
 על מה אתה חושב? לידר: 

 
 עלינו.  רמי: 

 מוכן? לידר: 
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 תמיד! רמי: 

 
 .כמו ילדאוויר בקם מהכיסא ומתחיל לתת מכות 

 
 פרגנתי לך, תפרגני גם לי.   רמי:

 
 .רמי מוריד את החלוק

 .גופו רזה אך מוצק, ורידים בולטים מידיו
 

 איך? רמי: 
 

 פאוזה.
 מה קרה?  רמי: 

 
 כלום.  לידר: 

 
 תדברי או שנלחם.  מרים אותה מהכיסא()את יודעת שקרה משהו,   רמי:

 
 אני לא רוצה להטריד אותך במחשבות לפני הקרב.  לידר: 

 
 אני מספיק מוטרד במחשבות. מה קרה?  רמי:

 
 אני מפחדת! אני מפחדת מהקרב, אני מפחדת ממה שעומד לקרות.  )מחבקת את רמי חזק( לידר: 

 
 לא? ,גם אני. בגלל זה אנחנו נלחמים רמי: 

 
. תגרום לו לזכור אותך כל החיים. תהרוג אותו ותשבור לו את כלותותבטיח לי שתרסק א לידר: 

 הצלעות.  
 

 מאיפה זה הגיע? היי.. את מדברת מתוכי עכשיו? רמי: 
 

 לי שתנצח! תבטיח לידר: 
 

 לא אומר שאני הולך לנצח. , ליד.. אני לא יכול להבטיח. זה שאני יותר מיומן רמי: 
 

 אז למה את רצית את הקרב הז..  לידר: 
 

אחוזים בקרב. ולא משנה מה יקרה גם 255אני אתן  –אבל.. אבל.. אני יכול להבטיח את זה  רמי: 
אנחנו. את מבטיחה לי שלא משנה מה יקרה אם אני לא אנצח, כבר ניצחנו. מבטיח מבטיח 
 ?ננצח 

 
 .כן לידר: 

 
 אוס.  רמי: 

 
 רמי מנגב את דמעותיה עם הכפפה.
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 פנים מול פנים. 
 !קהל רועם

 
 קוראים לי.  רמי: 

 
 שיחכו )מחבקת את רמי ולא עוזבת(.  לידר: 

 
 קבלו את "השד הלבן" רמי נרון!!! ויסמן: 

 
 אחד מהם מרים את התיק של רמי ומוציא את הבקבוק מים.נכנס צוות טכני בלבוש שחור, 

 לידר במקומה ולפני שרמי עולה לקרב.
 

 ליד. אני הולך לסיים את העבודה מהר היום. ככה שנוכל סוף סוף לישון מוקדם.  רמי: 
 

 אל תאחר! לידר: 
 

שברקע קהל לזירה כרמי עם הגב לקהל מכין את עצמו לקרב. מצדדיו צוות הטכני שמלווה אותו. נכנס 
 וקורא בוז בו זמנית. ,מעודד מריע,

 

 2מערכה 

 בית חולים.  – 41

רמי נרון, ספוט מעומם, לשמע קריאות קהל החזקות הוא נעמד באמצע הזירה נותן מכות 
 באוויר. לאחר מספר רגעים הוא נופל על הרצפה עם קריאות הבוז וצחוק.

בהמתנה ליד רמי ששוכב על מיטת בית החולים. קולות מכשירים, ריח תרופות. לידר יושבת 
 נשמע רעש חרישי חזק.

 בם! בם! בם! בם! בם!

 רמי. לידר: 

 מה קרה?  רמי: 

 אל תדאג הכל בסדר. לידר: 

 איפה.. מה?...  רמי: 

 יומיים היית בתרדמת.  לידר: 

 .הפסדתי רמי: 

 פאוזה.

 איך? רמי: 
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 אתה לא זוכר? לידר: 

 איך! ?איך לידר רמי: 

 בסיבוב השלישי.  לידר: 

 י מנסה לקום מהמיטה.רמ

 אני רוצה לראות את הקרב. רמי: 

 אל תקום רמי אתה תפגע בעצמך. לידר: 

 !תראי לי רמי: 

 רמי.. זה לא רעיון טוב.  לידר: 

 לידר אם את לא מראה לי את הקרב אני הופך את המקום... לידר!! רמי: 

 לידר מראה לרמי את הקרב מהנייד. 

 לידר. איפה הבגדים שלי מהקרב? רמי: 

הוא שאל אותי אם הוא יכול לשמור לךאחרי הקרב דניאל ליווה אותך לבית חולים.  לידר: 
 את הדברים שתחלים.  

 פאוזה.

 רמי תן לעצמך לנוח.  לידר: 

 את יכולה להביא לי מים? רמי: 

 )מנשקת אותו( אני גאה בך! לא משנה מה קרה בקרב. אנחנו נעבור את זה.  לידר: 

 לידר יוצאת. רמי בורח מהבית חולים.

 
 

 תומר ורמי. – 51

 מכון אימון, רמי מגיע בלבוש בגדי החולים, תוך כדי רמי מתלבש בבגדי אימון.

 תומר נכנס עם שקית זבל בידו ומניח אותה בצד. 

 למה חסרים לי מתאמנים תומר? איחרת!  רמי:  

 הם חשבו שאין בגלל הפציעה שלך. תומר: 

 איך אין? רק אם אני מודיע שאין אימון.  רמי: 

 בטח לא הגיעו בגלל.. תומר: 
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 בגלל מה? רמי: 
 תומר חש לא בנוח לענות.

 סובדיקאפ!, הרווחת  רמי:

 אוס! תומר: 

 חולשות, פציעות, כאבים חששות?  רמי: 

 
 פדים. שםרמי 

 טכני!  רמי: 

 

מתחיל להיות יותר ויותר אגרסיבי. רמי מחזיר לו על ושרמי מחזיק  פדיםרצף מכות על הבתומר מתחיל 

 הטעויות שלו. 

 ספארקינג

 .נחלשתומר 

 

 עייף? או שתתחיל להתעורר ברגע שאשים לך עמוד במקום שק. רמי: 

 

 פאוזה.

 

 תן! רמי: 

 .רמי מטיל אותו, בועטתומר 

 

 )צועק( אתה דפוק! מה אתה עושה! תומר: 

 

בסופו של יום אם אני לא עבד לרגשות שלך, לא באתי לתת לך מאסז' לאגו וחיזוקים חיוביים. רמי: 

 אתה עייף וקשה לך מפה אתה מתחיל להשתפר. מובן למה? 

 

 איך אני אשתפר אם אתה לא מעלה אותי לזירה? תומר: 

 

 אתה יודע מה הסוד שלי? רמי: 

 

? תיפול על מישהו אחר בחרא שאתהמול דניאל לשחק אותה מנצח גם שהפסדת בקרב תומר: 

 מוציא מהפה. הוכיחו לך שחרא צריך להוציא רק מהתחת.. שיט ברייק! 

 

 זה העניין תומר? הפסדתי פעם אחת פתאום אתה מחליף צד. אין לך רול מודל? רמי: 

 

 אתה בחיים לא תהיה מודל! תומר: 

  

 ואתה לא תעלה לקרב, כי אז אני אצפה בקרב של שני גברים נלחמים בבריכה של שמן רמי: 

 קוקוס. 

 

 תומר זורק את הכפפות על רמי. 
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 אתה רוצה קרב נגדי?  רמי: 

 

 .משומשיםבטיטולים  שמלאה זבלהתומר מרוקן את שקית 

 תומר יוצא.  

 

 

 לידר ורמי. – 61
 

 להתאמן!?ברחת מהבית חולים ואתה ממשיך  לידר: 
 

 זה מפריע לך שאני ממשיך להתאמן? רמי: 
 

 בשביל מה?  לידר: 
 

 בשביל מה את חושבת לידר! רמי: 
 

 אתה מתאמן לעוד קרב? לידר: 
 

 פאוזה.
 

 מה את מתכוונת לעשות, להגיד לי שהבטחתי לך.  רמי: 

 וודאותאתה יודע מה הדבר שאני הכי מפחדת ממנו. תקופת ההמתנה. לחכות בחוסר  לידר: 
 למשהו שטוב לא ייצא מזה. לא הוגן לתת לי להרגיש ככה. אני צריכה לדעת לפחות. 

 , אני לא טובאני כבר לא יכול להבטיח לך כלום, אני לא יודע איפה אנחנו עומדים  רמי:
  באולטימטום.  

 מה שקרה בקרב, כבר קרה.. אנחנו צריכים לעבור את זה ביחד.  לידר: 

 .מהנייד מהיוטיובמשמיע רמי 

מתגובת וועדת הספורט הלאומי נמסר, כי על רמי נרון לשלול את עצמו מכל תחרות בעתיד מגישה: 
 ומהאיגוד המאמנים הארצי לנוער נמסר: "שאסור לתתפגיעה בהמנון הלאומי. בעקבות  
לבני נוער להתאמן במכון אצל נרון עקב השפעתו השלילית והספורטיבית שהוא מייצג  
 יא איתם".ומב 

 אני לא רוצה לעבור את זה ביחד.. זהו, נגמר. אני אשן פה השבוע.  רמי: 

 לידר יוצאת.

 
 מגישה.  –רמי/דניאל  – 17

 שיחת טלפון.

 

 שלום ידידי. רמי: 
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 אתה מרגיש טוב? דניאל: 

 

 למה שאני לא ארגיש טוב.  רמי: 

 

 מבאס אותך להפסיד? דניאל: 

 

 עדיין לא ניצחת, הקלתי עליך.  רמי: 

 

 סיבובים. 0בקלות החזקתי מעמד  דניאל: 

 

 יותר מידי בקלות, כמו כל דבר בחיים שלך שהשגת.  רמי: 

 

 פאוזה.

 

תפסיק לזיין את השכל, הדברים שלך עדיין אצלי. אתה רוצה שאני אקפוץ ויחזיר לךותקשיב  דניאל: 

 ?אותם 

 

  תשמור אותם בבקשה.  רמי: 

 

למה אתה לא רוצה אותם עכשיו? ריב ביחסים עם לידר. אני מבטיח שאני אומר את זה בתור דניאל: 

 חברים לספורט, אין בינינו דם רע עכשיו.  

 

 תודה ששמרת לי הדברים וליוותה אותי לבית חולים. אתה באמת בנאדם טוב.  רמי: 

 

 פאוזה.

 

 אני פחדתי שעשיתי נזק, אתה יודע.  דניאל: 

 

 כן אני מבין אחי.  רמי: 

 

אני אשמור לך את החפצים, ואני מבטיח לך שבכל זמן שתרצה ותרגיש מוכן, אני אתן לך דניאל: 

הזדמנות שניה. וסתם עצה ממישהו ממוסד, זה לא אמור להשפיע לך על היחסים עם לידר. 

ם, הייתורק מפסיד ולא מתאשפז בבית חולי בנוקאווטכי עכשיו אני מבין שאם לא היית נופל  

 מציע לה.. סליחה על זה. 

 

  )רמי כמעט בוכה(. אל תסלח לי, מגיע לי האמת! )צוחק( פאק כמה צפיות.  רמי: 

 

 כמעט עקפת את סטטיק ובנאל.  דניאל: 

 

 צוחקים.

 

 .. גם שתטוסםנתראה. אם אני לא מגיע לפני לאסוף את הציוד שלי, אז תשמור אות רמי: 

 לאמריקה.  

 

 ניתוק(.) מבטיח דניאל: 
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 לידר ונוגה.  – 18
 

 רחוב לילי. לידר פוגשת בנוגה.

אף פעם לא ראיתי כוח כזה. ליפול רק בסיבוב השלישי  לא רציתי שזה הסתיים בצורה כזאת. נוגה: 
 למרות.. 

 פאוזה.

 עשיתי את מה שביקשת. לידר: 

 אני לא ביקשתי ממך שום דבר.  נוגה:

 את.. את.. אני הולכת למשטרה. לידר: 

 לבעלי.  הפסדאחרי  מה תגידי להם? שסיממת את רמי בקרב נוגה: 

 אני אגיד למשטרה שאת שכנעת אותי לעשות את זה. לידר: 

 התכסח בתקשורת על דניאל בלי סיבה, הוא אמר שהוא יאנוס אותו ויכניס אותי רמי  נוגה:
שהוא הולך לשים את בעלי בכיסא גלגלים מחובר לתמונה. הוא הבטיח בציוצים בטיווטר 
 לזירהחמישה קרבות שהוא ניצח את כולם כמו דומינו... וביום הקרב הוא עולה  .לקטטר 
עושה את הטקס הפגאני שלו בזמן המנון התקווה, מקבל נוקאווט בסיבוב השלישי תוך כדיו 
 גםשהוא הפסיד באמת קארמה איז ביג ביץ' כדי להודות  .שהוא מחרבן על עצמו במכנס 
לו סם אונס כי השמ של רמי שחברהואת רוצה להודיע למשטרה . סיממת אותו בלי ידיעתוש 
 !?אני שכנעתי אותך 

 אמרת שאת בעדי שרמי יפסיד, ועכשיו דניאל מתכונן ליו אפ סי ואת איתו.  לידר: 

מצטערת שאני לא שולטתואני חיה רק בגלל סיבה אחת. עכשיו אני  ,אני לא נוסעת איתו נוגה: 
 במערכת היחסים הנפלאה שלכם.  

 אז אני אגיד לדניאל שזה היה רעיון שלך.  לידר: 

 את תלכי לדניאל? באמת נוגה: 

 פאוזה.

היה לך חשוב כל כך שהוא לא ידע שאת בהיריון. הוא יודע? שידעת שהוא יפסיד בקרבכן,  לידר: 
שאת פעלת מאחורי הגב שלו? דניאל קינן הגדולמול רמי אם לא.. לא. מה יקרה שהוא יידע  
,למרות שאת לא מאמינה בו והמוערך בטח מקבל ממך חיזוקים שהוא יכול לנצח את רמי 
 ולמרות שהוא ניצח ברמאות! 

 אני מצטערת.  ...אל תספרי לו נוגה: 

 אני מצטערת על היום שלא נתתי לך לדמם למוות שחתכת את עצמך. ו לידר: 

  קדימה תעשי את זה!אז  נוגה: 

 
 נוגה מורידה חולצה ונשארת רק עם וחזייה.
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 . הגוף של נוגהסימנים כחולים על צלקות ו

לכי לדניאל, ותגידי לו שאני לא מאמינה בו! תגידי לו גם בפעם הבאה לכוון יותר גבוה כדי נוגה: 
את העצבים שהעובר שלי לא ימות!, או שתגידי לו שאני בהריון שאולי הוא התרכך ויעביר 
! לכי! שהמשטרה תדע, כי למה לא להסתיר את הכאב הזה שנים משום לשקשלו למישהו  
שחשבתי שאפשר לשנות אותו. וכן הוא צריך לייצג את המדינה כי אני עדיין אוהבת אותו כל  
 כך שמוכנה בשביל זה להסתיר את זה שעומד להיוולד לנו ילד!  

 לידר בהלם מוחלט.

 
 סקס.  /מגישה   - 19 

 
 פתחון תכנית אקטואליה

 נכנסת מגישה.

 

כנראה שאתה לא מוצלח כל כך". הרשת גועשת בשבוע  –"אם אין על עצמך ביקורת  מגישה: 

האחרון מקרב האליפות מפרופורציות גבול הטעם הרע מהצד של.. אני לא צריכה להגיד.  

 אנו רואים אדם שמחנךויגידו: " כן זה ספורט, זה אופי, זה מצחיק ומשעשע. מצד אחד  

בגישתו הספורטיבית את האלימות ומעודד אותה אל מול המדינה, זה אותו ערס שילך מכות 

 בגלל שהוא שתוי, זה אותו מטרידן שיטען שהבחורה ביקשה את זה, וזה אותו הומופוב 

 שיקלל: יא הומו או יא אוכל בתחת. הפוליטי קורט בתסמונת טורט עם יד גבית לדמות 

 זאת דעתי וגם של רבים.. כי –ה להוביל ולחנך נגמרה בקארמה איז ביג ביץ'. וכן שאמור 

 . " במה לרצונות האלימים שלך לא תקבל יותר. חרא של מזל 

 

לידר נכנסת. רמי מבחין בה, אך ממשיך להתעלם וצופה בפלאפון. לידר מתפשטת ומתחילה לנשק 

 אותו. רמי נרתע.

 

 חושך.

 

 מעברים )חילופי ימים(. – 02

 

 .ברקע שומעים שידור קרב

 

 רמי הפצוע מתקשה לבעוט.  –יום 

 רמי יושן. –לילה 

 תומר בקרב נותן מכות לאוויר.  –יום 

 נוגה שרה בבר. -לילה

 לידר מגיעה למכון, רמי מסתכל עליה וממשיך להתאמן, לידר מניחה לו אוכל בקופסה.  –יום 

 דה לחול. דניאל מארגן מזוו -לילה

 רמי מתאמן.  –יום 

 לידר במיטה לבדה.  –לילה 

 ויסמן נותן לדניאל את חגורת האליפות.  –יום 
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 קול קהל מריע. 

 תומר מתנשם! כמעט רואים חיוך על פניו.  –יום 

 

 

 

 פתחון תכנית אקטואליה

 נכנסת מגישה.

 

לליגת יו אפ סי. כל העינייםשבוע לאחר שדניאל קינן המתחרה הישראלי הראשון שהפיל   מגישה:
 רמי נרוןוהמון בהצלחה.  נושאות אליך ומקווים שכמו שייצגת את הרוח הספורטיבית 
דירתו לא ראושאושפז בבית חולים ושוחרר מסרב להתראיין אצלנו, אנשי תקשורת שהיו ב 
קינןאותו יום פעם אחת מהבית, וממכון האימון שלו, ותגובות ברחוב מעידות שהקרב נגד  
 היא כנראה סיום הקריירה שלו.  

 
 טיטולים מפוזרים על הבמה. ןהמו

 

 לידר יוצאת עם בדיקת היריון חיובית בידה. היא מחייכת בהתרגשות.

 

 

 

 .הריב רמי ולידר – 12

 

 .ומעטפה לפתע רמי חוזר עם שקית זבל של טיטולים ,ומחפשת את רמי המגיעלידר מכון 

 שנרתע ממנה.לידר מחבקת את רמי מאחור 

 

. אתה לא יכולכמעט שבוע מאזאתה יודע שאנחנו עדיין גרים ביחד. רמי, לא דיברת איתי  לידר: 

 . ..ללכת ולהתעלם ממני במיוחד על מה שקרה באליפות. צריכים לדבר 

 

 קוטע.

 

 אני הולך להודיע לתקשורת שהקרב מכור. שהפסדתי בכוונה.  :רמי

 

 מכרת את הקרב?מה! מכרת את הקרב? למה  לידר: 

 

 רמי בא ללכת.

 

 לא מעניין אותך אפילו מה אנילא. אתה לא הולך לשום מקום עד שתקשיב לי עד הסוף.   לידר:

ואתה רוצה להגיד שמכרת את הקרב? למה אתה רוצה להגיד את עוברת שאתה לא כאן? 

 זה? 

 

 כדי שדניאל יעשה נגדי עוד קרב. זה יפגע בו לדעת שהוא לא באמת ניצח אותי.   רמי:



 ©שמורות כל הזכויות  " הנזקים של נרון "

48 
 

 למה עשית את זה?  לידר: 

 

 את באמת שואלת למה עשיתי את זה?  רמי: 

 

 פאוזה.

 

שנה שאני מתאמן שבעה ימים בשבוע אז מכרתי את הקרב. יש לנו סיבות הכלכליות 25 רמי: 

כי הכסף שאני –אני מכרתי את הקרב  את הקרב. שנים של זוגיות אז מכרתי 6וקשיים ב 

מקבל פה בהרבה יותר משתלם מאמריקה, אז מכרתי את הקרב. כי רציתי שדניאל ינצח  

ובאגו שלי מפריע לי להפסיד. משום שהיה לי חשוב כל כך לשכנע אותך שתבואי לראות  

אותי בפעם הראשונה, עושה את הראם מואי בהמנון התקווה, נופל בסיבוב השלישי  

 , תוך כדי שאני מביים את החירבון שלי מול כל המדינה, מבלי שתהייה לימנוקאאוט 

אז השאלה שלי אז מכרתי אז הקרב! –הזדמנות להראות לך למה באמת רציתי שתבואי  

 לא? מה את חושבת שמכרתי את הקרב או –אליך  

 

 לא מכרת את הקרב. לידר: 

  

 אז למה הספק בכלל! רמי: 

 

 אתה תודיע את זה לתקשורת ואז מה! עוד יותר יכנסו בך.  לידר: 

 

זה יגרום לדניאל לבוא לקרב? מה את חושבת שאכפת לי בכלל מטוקבקים של מה יגידו עלי רמי: 

שהקרב היה מכור. במיוחד שלאאף אחד לא יאמין לי אחרי הפסד כזה אם אני יודיע חוזר.  

 נפלתי בסיבוב הראשון. 

 

מה איתי! גם אותי עכשיו מכירים. אני מקבלת איומים בשיחות והודעות. כמו שאתה נמצא לידר: 

 בזה. אתה לא יכול להשאיר אותי לבד גם אם קשה לך.  

 

 מה כבר יכולים להגיד עליך? רמי: 

 

 רוצה לשמוע?  לידר: 

 

 קוראת מהנייד.

 

הלוואי שתמותו חרא של אנשים", "את צריכה להחליף לו פעמיים ביום", "בני זונות,  " לידר: 

פגעתם בספורט הישראלי ומייצגים את התת רמה של תרבות הספורט". שרמוטה בשני 

 ." שקל 

 

 ? אולי הוא צודק. מילדנעלבת  רמי: 

 

 .סטירה

 

 בחיים אל תדבר אלי ככה.  לידר: 
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 לחשוב שאני לא אחזיר לך.מה גורם לך  רמי: 

 

 רק תנסה לפגוע בי.  לידר: 

 

 את חושבת שאני משקר, הקרב באמת מכור. את רואה את זה? רמי: 

 

 רמי מוציא דף.

 

יר לי סםדמישהו החמישהו הימר עלי שאני אפסיד, כי דאגו לסמם אותי. זה בדיקות דם.  רמי: 

! שמכרתי את הקרבחרבנתי במכנסמרדים לידר! פאקינג סם אונס! את חושבת שסתם  

  וביימתי לעצמי הפסד בסדר קודם כזה! 

 

 לידר בהלם.

 

כמה זבל של בנאדם אני יכול להיות כדי להגיד שמכרתי את הקרב, להפסיד בצורה הכי  רמי: 

משפילה, ולתת לך להתמודד עם ההשלכות )פורץ בבכי(. איך יכול לתת לך לחיות בצורה  

שאפשר למות בקרבות וקרו מקרים. את חושבת שאני לא לוקח אתכזאת? איך? את יודעת  

כי יש כל כך הרבה אנשים שרוציםזה בחשבון.. להשאיר לך רצח אופי שתמשיכי לחיות.  

 וזה לא מתחבר לי, שאת תרצי שאני אפסי...שאני אפסיד.  

 

 פאוזה.

 

 לידר.. בבקשה אל תגידי לי שאת קשורה לזה. לידר! רמי: 

 

 מה?  לידר: 

 

 את קשורה לזה!  רמי: 

 

 רמי מתקרב אל לידר.

 

 לידר את קשורה לזה.. כן או לא?  רמי: 

 

 למה אתה. לידר: 

 

בוא נוותר על אמריקה, אני לא רוצה לראות את הקרב. אני מפחדת עליך, מה אם תפסיד מה רמי: 

 יהיה אתנו.. לידר! 

 

 מה! לידר: 

 

 לידר!את האחרונה שהיית איתי בחדר ההלבשה.  רמי: 

 

 תתרחק ממני.  לידר: 

 

 לא אני אוציא לך את זה בכוח אם את לא תגידי אני!! אני!! לידר! מה עשית! רמי: 
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 רמי עוצר את עצמו מלתת לה אגרוף.

 

 כן אני זאת אני! תרביץ לי! תאשים אותי! אני עשיתי את זה, כי כל כך קשה לי לדעת עם לידר: 

שלי אתה תרים עלי יד! זאת אני! ואתה שואל למההעובדה שאם תפסיד פעם אחת בחיים  

אני עשיתי את זה, כדי שתדע שיש עוד דברים חשובים מאשר לאבד את החיים שלך עוד  

!. !! שאם תפסיד פעם אחת כל מה שיעסיק אותך זה קורבנות05שנה שבקושי תהייה בן  25 

 אני לא הולכת להיות הקורבן שלך!  

 

 אני מצטערת! לידר: 

 

 מחזיקה לרמי את היד, בתנועה אלימה רמי כמעט פוגע בה.לידר 

 לידר מתרחקת, דמעות על עיניה.

 

 

 ?את ..מכל האנשים בעולם רמי: 

 

  שתיקה, רמי יוצא מהמכון. לידר לבדה.

 

 

 

 

 

 חלק א'. הקרב. – 22

 

 .חניון

 מפתיע אותו רמי מאחור. דניאל הולך לחניון עם מזוודה ארוזה לחול.  

 

 מה הולך צ'אמפ? רמי: 

 

 רמי, מה אתה עושה פה? דניאל: 

 

 אמרת ברגע שאני אהיה מוכן, תיתן לי הזדמנות.  רמי: 

 

 נכון אבל )ביט(, לא אתה כנראה בהיי קשה אם אתה באמת חושב שהקרב יהיה עכשיו. דניאל: 

 

 רון. למה לא? יש לך בתיק ציוד, אני מוכן. אפילו אני קצת פצוע מהקרב אז יש לך ית רמי: 

 

 אני טס עכשיו. דניאל: 

 

 תטוס אחרי שנעשה קרב, מגיע לך לייצג במקומי.   רמי:

 

 אני מתקשר למשטרה.  דניאל: 
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 גם אני אתקשר למשטרה אם לא תלך מולי קרב.  רמי: 

 

 אתה דפוק בשכל, זוז.. טוב נו תתקשר למשטרה, מה תגיד להם? דניאל: 

 

 שאני מכרתי את הקרב. רמי: 

 

 ?מכרת את הקרב דניאל: 

 

 כן כן, יש לי הוכחות.  רמי: 

 

 רמי מוציא לעברו את התוצאות דם.

 

  ?מה זה אומר דניאל: 

 

 דאגתי שמישהו ישים לי סם אונס. והעלמתי עין. שרציתי שתפרק אותי בקרב, אז  רמי: 

 

 בשביל מה? כסף. דניאל: 

 

 זה למה מוכרים קרבות נכון?  רמי: 

 

 מיוחד. לא אתה עובד עלי נכון? באמת זה תוצאות הבדיקה שלך שמישהואתה משהו  דניאל: 

 אשכרה הכניס לך סם אונס כדי שאני אנצח.  

 

 הגיוני מאוד! כולם יודעים שאני בהרבה יותר חזק ממך, כולם רוצים שאתה תנצח, כולם רמי: 

  זה.שונאים אותי. ובמיוחד שאתה לא תהייה שלם עם  

 

 להיות שלם עם מה?  דניאל: 

 

 עם העובדה שאתה לא באמת ניצחת. כי אתה תרצה להילחם מולי.  רמי: 

 

 איך אתה יודע? דניאל: 

 

 האגו! אני מכיר אנשים כמוך עוד מהגלגול הקודם. יפריע לך העובדה הזאת.  רמי: 

 

 דניאל מתיישב על המזוודה.

 

אף ?תודיע שמכרת את הקרב אתה עכשיו אז נלחםתן לי להבין, אתה מאיים עלי שאם לא  דניאל: 

 אתה לא חושב שהיית מקבל הרבה יותר כסף ביו אפ סי? מעליב אם .אחד לא יאמין לך 

מכרת את הקרב. בסיבוב הראשון כמעט גברת עלי. היה לך יתרון ברור עד שבסיבוב השני  

 לכל העולם ואחותו שהקרב מכור רוצה להגידוהשלישי הדרדרת. ואתה כאילו אחרי ההפסד  

 אתה באמת מוכן לחיות עם זה?? ואתה מכרת אותו 

 

 אתה מוכן לחיות עם זה? רמי: 
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 לידר ונוגה. חלק ב'. – 22

 

 .ההבית של לידר, נוגה מגיע

 

 אני יצאתי מיד מהצילומים ברגע ששמעתי את ההודעה.. לידר?  נוגה: 

 

 פאוזה.

 

 מה קרה? לידר את בסדר? נוגה: 

 

 רמי יודע.  לידר: 

 

 מה הוא יודע? נוגה: 

 

 הוא גילה שאני זאת.. שהכנסתי לו את.. לידר: 

 

 את גילית לו שאני ואת נפגשנו? שאני בהיריון? שדניאל מכה אותי.  נוגה: 

 

 לא. רק אמרתי לו שזאת אני.  לידר: 

 

 מה הוא אמר אחרי? נוגה: 

 

ת הקרב. אחרי שבוע שכמעט לא התראינו. אניהוא רוצה להודיע לתקשורת שהוא מכר א לידר: 

 רציתי לספר לו על זה. לא יכולתי להגיד לו את זה. כי הוא כמעט. 

 

 לידר מוציאה בדיקה היריון חיובית.

 

 לא יכולתי להגיד לו את זה. כי הוא כמעט. לידר: 

 

 הוא הודיע לתקשורת כבר? נוגה: 

 

 לא יודעת.  לידר: 

 

 פאוזה.

 

 דניאל. נוגה: 

 

 מה קרה? לידר: 

 

 שיט!. לידר תקשיבי אל תלכי לשום מקום. דניאל עדיין לא טס. ו..  נוגה: 

 

 מה קרה? מה קרה? לידר: 

 

 !תישארי כאן נוגה: 

 



 ©שמורות כל הזכויות  " הנזקים של נרון "

53 
 

 לאן את הולכת? לידר: 

 

 לדניאל. נוגה: 

 נוגה רצה. לידר הולכת ממקום למקום באי נוחות.

 

 . חלק ג'.הקרב – 22

 

 .וזורק לרמי מוציא שקית מהמזוודהדניאל 

 צואה.מלוכלך מעדיין ש רמי מוציא את המכנס הלבן 

 

 מצטער, כיבסתי לך את המכנס פעמיים.  דניאל: 

 

 רמי לובש את המכנס. מחפש בחיפזון, מפסיק ומסתכל באיום.

 דניאל מוציא מכיסו קופסת טבעת.

 הוא פותח את הקופסה ומביט בה לרגע, רמי דרוך. 

 דניאל סוגר את הקופסה וזורק אותה לעברו.  

 רמי מכניס את הקופסה לתיק. ומבלי להסתכל האם הטבעת נמצאת

 

לי את רעש. מסתבר שהחבאת במכנסשתה פעמיים היא ע, מקולקלתכביסה חשבתי שה דניאל: 

 רק אני יודע. -שלך. אל תדאג  

 

 פאוזה.

 

 רע. מנעתי ממך אם לא היית הולך לבית שגיליתי על הטבעת אחרי מה שקרה, הרגשתי דניאל: 

 חולים. אני חושב שמגיע לך הזדמנות שניה. 

 

 הראם מואי.

 רמי שם את ומונג'קון והפראג'יט ורוקד.

 ברקע המנון התקווה עם קולות בוז. 

  

תראה, כנראה אני לא יתחרה יותר, ישללו לי את המכון, ישעו אותי בליגה, ימשיכו להשאיר רמי: 

לא נהייה הזה טיטולים מלאים בחרא בבית. כי אני התנהגתי בצורה שהגיע לי. אחרי היוםלי  

 חברים. אתה הבנאדם היחיד שהיה לי חבר אמת. נתת לי הזדמנות כמו שאני נותן לך היום.  

 

 אנחנו דומים.  דניאל: 

 

 אתה יודע מה ההבדל בינינו? הכל. בחיים אני לא יהיה דומה לך. רמי: 

 

 ב חזקות בקצב אחיד.פעימות ל

 

 אם אתן לך לנצח? דניאל: 

 

 אתה לא, אם תפסיד בשבילך זה יהיה הפסד מקצועי שלא תוכל להתחרות יותר.  רמי: 

 

 פאוזה.
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 למה עשיתי את המואי ראם בזמן ההמנון?  ,תגיד דניאל: 

 

 רמי שם כפפות.

 

עושה את זה עוד מיליון . והייתישלי כל פעם שאני מבצע את הראם מואי זה קדיש על אבא  רמי:

שאני מתעב לוחמים כמוך, כי כמוך –פעם גם אם היית מחזיר את הגלגל לאחור. והכי בגלל  

 חושבים שיש להם את המפתח לחיים הטובים ברגע שייקחו מהם קצת דוגמא.  

 

 .. נעמד מול רמימתפשט ושם כפפותדניאל 

 הפרש הגבוהה של דניאל לא מפחיד כלל את רמי. 

 

 אין הכנעה או סירוב להמשיך בקרב.  דניאל: 

 

 

 דונג

 הקלטת משדר קרב.

 דניאל ורמי נלחמים. 

 

 שדרן:

הנה שני המפלצות באליפות. קינן נמנע מלהיכנס למגע. הוא צריך להיזהר מהג'וקר של נרון. קינן 

יפה מאוד, אך רמי עדיין מגשש כדי לתת לו מכה. ועוד מכת לוו. יש לדניאל הפרשי  מכניס לוו קיק

הגובה הם חיסרון לרמי. והנה עוד מכה של דניאל! רמי נכנס לקלינץ'. הפרדה של השופט. דניאל 

 קינן התחיל יפה מאוד ואולי מערער את הביטחון של רמי.

 

 יים.נקרב אכזרי בין הש

 דניאל מוביל. 

 .רמי נחלש

 

 

יום אחד,פגשה אותי שהתאמנתי  שלך חברהאתה יודע למה אני נותן לך הזדמנות שניה?  דניאל: 

הפסדתי בהמון קרבות בחיים שלי. אבל שאני מפסיד והיא רצתה לדעת למה אני נלחם?  

אתה לא תתקיים. כי בניצחונות שלך . שאתה מפסיד כי כולם מסביבי תומכים בי .אני קם 

אתה לא מקבל שום דבר מלבד העובדה שאתה חושב שאתה מחזיק את כולם בביצים כאילו  

 הם בני ערובה להפסדים שלהם.   

 

 רמי קיבל כמעט נוקאאוט. אך ממשיך.

 ספוט על רמי ודניאל בקלינץ'. רמי מדמם מפניו.

  

 דניאל חובק את רמי, נחנק. כמעט מאבד הכרה. 

 רמי מסמן כניעה עם היד אך דניאל ממשיך. 

 

 נכנסת נוגה.

 

 דניאל תפסיק! אם אתה תהרוג אותו יפסלו אותך ביו אפ סי! נוגה: 
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 תגיד שניצחתי. תגיד!! דניאל: 

 

 דניאל! : נוגה

 

 דניאל עוזב את רמי. הוא הולך לנוגה. 

 

 השם משפחה שלך, נרון. זה העתק הדבק מהקרב הקודם, כמו תוכנת צריבה.  דניאל:  

 

 חיוך ענק.ב נעמדרמי 

 

 אז בוא אני אצרוב לך ת'ראש יא מניאק.  רמי: 

 

 .עוצרת אותודניאל רץ לעבר רמי אך נוגה 

 

 האליפות.אתה הלכת על קרב גרפר. זה לא לפי החוקים של הקרב  רמי: 

 

 באמת רוצה לגרום לי ללכת איתך עד הסוף? ? אתהלפי החוקים דניאל: 

 

 , ממכנסיו את הטבעת דניאל שולף

 .בתיק ורואה שהקופסה ריקהרמי מחפש 

 

אתה בניגוד לחוקים החבאת את הטבעת אירוסין שלך במכנס באליפות, ואתה מדבר איתי דניאל: 

  על חוקים. בוא אני אגרום לך ללכת עד הסוף.  

 

 דניאל בולע את הטבעת.

 

 תצטרך לגרום לי לחרבן אותו.  דניאל: 

 

 קבל מהלומות חזקות עד שנופל.ומרמי רץ לדניאל 

 דניאל בדיבוק מפציץ את רמי.

 נוגה מנסה להפריד ומקבלת מרפק לבטן מדניאל. 

 דניאל נעצר במקום.

 

 רמי: זה כל מה שאתה מסוגל!

 

 דניאל חוזר אל רמי תופס אותו ומצמיד את פניו

 צעקה אימתנית.

 .מתקרב לאט אל נוגהדניאל 

 

 את בסדר? דניאל: 

 

 כן לא קרה כלום.  נוגה: 

 

 סליחה.  דניאל: 
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 נוגה ודניאל מתחבקים. 

 רמי על הרצפה פצוע אנושות.

 

 דניאל! רמי: 

 

 תפסיק כבר! נוגה: 

 

לא מדבר אליך את בטח שמחה לראות אותי ככה. זה בטבע שלנו, אנחנו מזוכיסטים. אבל רמי: 

 אתה יודע מה ההבדל בין לוחם טוב ללוחם מעולה.  

 

 פאוזה.

 

 לוחם טוב יודע לתת אגרוף טוב. לוחם מעולה יודע לספוג אגרוף טוב. ואתה.. לא זה ולא זה.  רמי: 

 

 דניאל שוב בא אל רמי, נוגה עוצרת אותו אך הוא מפיל אותה.

 דניאל כמעט מגיע אל רמי.

 

 לפתע נדחף על ידי לידר.

 .בעמידת מוצא מול דניאללידר 

 

 לך מכאן!! ניצחת.. אל תתקרב!! טוס מכאן! ניצחת! אותו, אם אתה מתכוון להמשיך לידר: 

 ! מותבילד שלי שאתה תנשבעת לך  

 

 

 פאוזה.

 

 רמי על הרצפה, לידר מלפניו, דניאל מול לידר, ונוגה מאחוריו. 

 

 שקט מותח.

 

 דניאל לוקח את המזוודה והולך. 

 

 גם היא הולכת אחרי דניאל. נוגה 

 

 לבדם.  לידררמי ו

 

 .חיובית בדיקת היריון שולפתלידר 

 זוחל אל הקופסה.רמי 

 ה.תופותח א

 .הקופסה הריקה

 תמונה קפואה.
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 אומנות המלחמה. – 32

 פתחון תכנית אקטואליה

 נכנסת מגישה.

 מגישה:
 העיניים נושאות אליךדניאל קינן המתחרה הישראלי הראשון שהפיל לגמר יו אפ סי. כל 

ייצגת את הרוח הספורטיבית בקרב לפני חצי שנה, כך גם תעשה מחר ומקווים שכמו ש  

 והמון בהצלחה.

מאז הקרב הרבה ישראלים מגלים עניין בספורט תחרותי שקשור לאומנויות לחימה.. האם

לדעת. כלבעתיד אומנות לחימה תהפוך להיות סימן הלאום שלנו, כמו כדורגל. אי אפשר  

אומנויות הלחימה למיניהם פותחו בתקופות של קרבות משחר ההיסטוריה לפני המצאת  

 הנשק החם.

 בספרו של סון דזה, אומנות המלחמה. עוסקת בחמישה עקרונות עיקריים לניצחון.

 )נכנס דניאל( –פוליטיקה 

 )נכנסת נוגה( –אסטרטגיה 

 )נכנסת לידר(. –טקטיקה 

 כמוני. –מודיעין 

 

 * יזכו בהגרלה לטוס לצפות בקרב.6666לעונים נכון למספר טלפון ו.. 

 

 רמי ותומר. חצי שנה אחרי. – 22

 

 לבוש בגדי ספורט, המכון שומם.מכון, 

 עם תיק.  תומר מגיע 

 

 היי רמי. תומר:  

 

 תומר. מה שלומך.  רמי: 

 

 פאוזה.

 

 פשוט.. סתם חשבתי ש..לא באתי לבקש ממך לחזור ולהתאמן אחרי מה שעשיתי.  תומר: 

 

 אין פה אף אחד.  ,דבר חופשי רמי: 

 

 תומר מתיישב ליד רמי.

 

 . איך אני אגיד את זה. ..סתם רק רציתי תומר: 
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 .תקשיב אני מצטער אחרי מה שקרה באימון רמי: 

 

 זה נסלח, כי.. רציתי להראות לך. תומר: 

 

 תומר מוציא גביע מקום ראשון.

 

 ליגת אזורי? רמי: 

  

  כן.  תומר: 

 פאוזה.

 

 עכשיו אני מתחיל לקנא, למה לפחות לא קראת לי שאני אצפה בך? רמי: 

 

רציתי את זה לעצמי. היה יותר נוח לי להילחם שאין מאחורי מישהו שתומך בי. זה חיזק אותי תומר: 

 יותר.  

 

 מי המניאק שאימן אותך?  רמי: 

 

 מי אתה חושב? תומר: 

 

 צוחקים. 

 

לא באתי כדי להגיד לך.. זין עליך כאילו תראה אותי שניצחתי. לא נקמה. פשוט עדיין לאאני  תומר: 

  סיפרתי לאף אחד על הזכייה הזאת.  

 

 אבל סיפרתי לי.  רמי: 

 

 כי אתה תבין אותי.  תומר: 

 

 אני מעריך שאתה מספר לי, אבל זה נראה כאילו את חששת מהתגובה שלי? רמי: 

 

 מתחרים סיבוב ראשון, והרגשתי מאוד רע כי.. התנהגתי גם כמו 0בנוקאווט אני ניצחתי  תומר: 

 חרא.  

 

 תספר לי נו. אל תדאג נצחק על זה.  רמי: 

 

 המתמודד הרביעי כל הזמן נכנס בקלינצ'ים. כי הובלתי עליו. אבל זה עיצבן אותי. אז אני תומר: 

 היה שם.  אותו ועשיתי לו ליפט פאק קטן.. כולם צחקו. ויסמן הרמתי 

 

 רמי צוחק.

 

 ה לא יעבוד יותר. כי, די שנאו אותי שמה. עשיתי משהו שגוי.אבל זה כנרא תומר: 

 

 עיניו של תומר מבריקות ומתכנס בתוך עצמו. 
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לא משנה לי מה תעשה. גם שהייתי קשוח אליך וגם אם לא.אני רוצה שתדע משהו חשוב.  רמי: 

שאני תמיד אבל תמיד אוהב אותך באותה מידה. זהחשוב לי שתדע בגלל שאני מכיר אותך.  

 ספורט.  

 

 מזל שהלכתי להתחרות במקום לרסק את הערסים האלה במכות. מול חברה שלי.  תומר: 

 

 תומר, אם תרצה להמשיך להתאמן אתה תמיד מוזמן.  רמי: 

 

יקרה אם יצטרכו, אבל מה כי אני יותר מידי הרגשתי מוגן זה גרם לי לחשוב שזה לא בשבילי. תומר: 

. השאלה הזאת הייתה לי כל הזמן בראש שלימדתאחריםללהגן עלי? מי יגן עלי אם אני יזיק  

. אני יודע להגן על עצמי ומספיק לי תואר אחד כדי להתנחם בעובדה שאניאותי איך לאמן 

 ספורט. רק גם אם זה  בכוח שלי יותר.לא יצטרך להשתמש  

 

 תומר מתרכך.

 

 תן חיבוק.  רמי: 

 

 מתחבקים.

  חברה שלך ראתה את הקרב? רמי: 

 

  היא לא יודעת בכלל שאני מתאמן. תומר: 

 

 25יותר טוב שהיא לא תדע. כי בגיל שלך..  רמי: 

 

  11 תומר: 

 

 אבא שהייתי בגילך. כי לא היה לי בוא אני אגיד לך משהו  באמת?  רמי:

 

 מחזיק את הכתף של תומר.

 

 אמצעי מניעה.  רמי: 

 משתעשעים. 

 

 תומר. אתה יודע איך אני מנצח בקרבות בסיבוב הראשון? רמי: 

 

 , וחמישה אימונים ביום. קילומטר 15, 5::0רק אחרי שהתחלתי לקום כל יום ב ידעתי את זה תומר: 

 

 פאוזה.

 

. קל לראות את החיסרון שלו. אבל אתה משכיב אותםעייף וחלשברגע שהמתחרה מולך  תומר: 

. לא סתם קוראים לך שד. כי ברגעלפני שהם הספיקו להיות כאלה בסיבוב הראשוןלישון  

 חסרונות של היריב.. אתה פשוט חושף אותן. לראות את החכה תשאתה עולה לקרב, לא  

 

 תומר יוצא. 
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לוגוס, הגיון לוגי, יחס, רציונל, נאום, ביטוי ושפה. ספק הכוח לכוחות הלוחמים –לוגיסטיקה  מגישה: 

 ברק שענה ראשון על השאלה. מזל טוב לשבלעדיו אין יכולות.  

 

 שיחת וידאו חצי שנה אחרי הקרב. – 23תמונה 

 

 , בצד השני דניאל מתאמן על שק. שיחת וידאו.יםחצי שנה אחרי. נוגה בלבוש חול

 

 רציתי לאחל לך בהצלחה מחר.  נוגה: 

 

 תודה. נדבר אחר כך.  דניאל: 

 

 אני רק רוצה לראות אותך. תעביר לווידאו.  נוגה: 

 

 אני מתאמן. דניאל: 

 

 רוצה להראות לך משהו.  נוגה: 

 

 . עליהםאור נפתח 

 רק רעש השק ממלא את החלל. 

 

 כרגיל חתיך.  נוגה: 

 

 את נראית שונה. דניאל: 

 

 איך שונה? נוגה: 

 

 דניאל חובט בשק.

 

 נוגה?נכון..  עוד שבוע מגיעהזה התפקיד שנתנו לך בטלוויזיה? עלית במשקל. את  דניאל: 

 

 אני לא מגיעה.  נוגה: 

 פאוזה.

 שמעתי נכון? דניאל: 

 

 שמעת נכון.  נוגה: 

 

 את יודעת איפה את עומדת עכשיו?  דניאל: 

 

האמת לא הייתילא השמנתי לתפקיד בטלוויזיה, למען  –כרגע אני פה, ואתה שם. דרך אגב  נוגה: 

 בשום הפקה מאז שנסעת.  

 

 אני מקווה שאת צוחקת, רוצה לספר לי.  דניאל: 

 

 תכיר את אהבת חיי החדשה.  נוגה: 
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 נכנסת אחות עם עגלה, נותנת את התינוק לנוגה.

 

 ממי הוא? דניאל: 

 

 ממי אתה חושב? נוגה: 

 

 פאוזה.

 

 !?היית בהיריון ולא סיפרת לי דניאל: 

 

הייתי בחודש השני. שיקרתי לך לגבי ההפקה שאני מצטלמת אליו. כל פעם דחיתישטסת  נוגה: 

 את הטיסה ומאז ההיריון אני מובטלת וחושבת להמשיך להיות.  

 

 שכחתי שאני המניאק שעשה את המוות למי שהעניקה לי חיים. אם אני מגלה שאת דניאל: 

 משקרת... 

 

אף עם חברים? תתרגל עלי מהלכים של ג'ודו?תרביץ לי? תכה אותי? תעשה עלי סרט סנ נוגה: 

תאיים עלי? תאכיל אותי סמים? תגרום לי לחתוך את עצמי? לשתות רעל? תגרום לי להזיק 

 לעצמי רק בגלל החוסר שלך! 

 

 למה לא אמרת לי? דניאל: 

 

 מה היה קורה אם הייתי אומרת לך.  נוגה: 

 

 אני אבא. דניאל: 

 

 טכנית אתה לא תתקרב אליו.  נוגה: 

 

 מה גורם לך לחשוב שאני לא אבוא עכשיו.  דניאל: 

 

למשטרה הכל דניאל,אני אספר ארץ זבת חלב יעצרו אותך. ל שתחזורתזמין טיסה. ברגע  נוגה: 

הכל! אבל אל תדאג. התקשורת לא תגיע לזה אלא אם כן אתה תגיע והכל הסיפור ייחשף. 

 בגללי. ה לא מה שאתה באמת, וגם שהקרב מכוראתה באמת רוצה שיגלו שאת 

 

למה את חושבת שיאמינו לך? שזה יתגלה אז.. מה יהיה אתך? ברגע שאני אשחרר סרטון  דניאל: 

 אחד שלך שאת דוחפת בי להכות אותך למען המשחק החולני ששנינו אוהבים. 

  

שאתה עושה לי!! כן דניאלשנינו אוהבים )צוחקת(. הוצאתי נגדך צו כי אני אוהבת את מה  נוגה: 

 תמשיך.  

 

 והקריירה שלך? דניאל: 

 

 למי אכפת עכשיו מקריירה )לתינוק( נכון? נוגה: 
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אני נשבע לך שאני בא.. אני אבוא ותתחרטי ששיקרת לי. יא בת זונה! לא תראי את הילד דניאל: 

 מבטיח לך, אני הראשון שאתן לו שם.  

 

 כדאי לך לנצח מחר...ו.אתה תמות איתי אם תתקרב אלי נוגה: 

 

 נוגה נוגה!! דניאל: 

 

 ניתוק.

 

 איך אקרא לך? " הכל יהיה בסדר מאמא " הכל יהיה בסדר ". נוגה: 

 
 

 נכנס לזירה. לבוש כלוחם רמי 
 

רמי רמי רמי רמי!! נמאס כבר מלשמוע את השם שלי. מה אתה מסתכל )אל השק(, אתה רמי:
מה אתה היחיד שלא דיברת. אתה צוחק עלי אהה )נותן בוקס, השק מחזיר לו( אחחח.  
  אומר? כל פעם שאני עצבני לפנות אליך? מוסכם. עכשיו אל תפריע לי בבקשה. )רמי רוקד(. 

תבוא ותראה אתמה אני עושה? מתכונן לעוד קרב. לא לא לא.. לידר? אני לא רוצה שלידר 
בקרב הזה כן אני צריך להביא עוד גביע כדי להרשים אותה! ולאהקרב כי זה הקרב שלי. ו 
הגשים את עצמו שלא ראה אותי בחיים. טוב אז אני אבא היה גאה בי? אבא אף אחד אחר. 
 מוכן. איך אני אעשה את זה? מה?.. להתייחס לזה כמו אימון. שאני מאמן אחרים והם 
 נותנים לי ציון? אבל אני לא מאמן טוב. 

 
 על הקהל. נפתח אור

 
היי. אוקי זה אימון ראשון שלי, פאק. סליחה מחדש כן? היי לכולם אני רואה שרובכם פה רמי: 

 בקבוצת מתקדמים מאוד. ואני מתחיל אז תתחשבו בי.  
 

 רמי מוציא מהתיק שלו חבילת טיטולים חדשה.
 הוא פורס מגבת. ושם בובה תינוק בעדינות על המגבת. 

 השלבים.הוא מחליף בעדינות לפי  
 

. מעבר5:אם אני אספר לך מה קרה לי בסיבוב השלישי. זה יגרום לך להתאפק עד לגיל  רמי: 
 לגיל הזה מתחילים הבעיות.  

 
 

 רמי מסיים.
 

 
 סוואדיקאפ!

 
 .חושך
 
 סוף.


