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מועדון ארוחת  

 הבוקר

 
 מחזה מאת ג'ון יוג'ס

 אמיר לביא בעיבוד

 
   במחזה זה נוספה דמותה של נועה הלסבית. וכן יש התאמה ללוח השנה העברי השונה מהנהוג בעולם המערבי הנוצרי. )כגון

 יום ראשון בעולם הנוצרי מקביל ליום שבת כיום מנוחה.( 
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 הדמויות 

 

 המנהל 

 "המופרע"  –ארז 

 "מלכת הכיתה"  –דפנה  

 "החנון"  –אודי 

 "הספורטאי המצטיין"  –עמית 

 "טומבוי"   –נועה 

 "המוזרה"  –עדן 

 

 ההגדרות של הדמויות הן לצורך ההפשטה בלבד וזיהוין עם הדמויות בסרט הקולנוע. 
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  ספרית בית ספר או כיתה 

 

 

 עונש כהמרותקים מנהל עומד מול שישה תלמידים 

 

 

בוקר טוב! אני שמח שהגעתם בזמן. היום הוא היום הראשון של חופשת    :המנהל

. יום שהיה יכול להיות חופשי גם בשבילכם. השעה עכשיו שמונה הפסח

 ויש לכם בדיוק שמונה שעות להרהר למה אתם נמצאים כאן?!

 

 א יעבור בשתיקה! ל זו פשוט חוצפה לקחת לנו יום מהחופש וזה   :נועה 

 

 נועה שבי!  המנהל:   

 

 אני חושבת שחלה כאן טעות אני לא ממש שייכת לפה.  דפנה:  

 

ואתה )מצביע על ארז(   ,אתם לא תדברו ואתם לא תזוזו מהכיסאות האלה המנהל:   

לא תישן. היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה. אתם הולכים לכתוב חיבור 

 ?שאתם חושבים )מחלק דפים( שיתאר לי מי אתם

 

 זה מבחן?  ארז: 

 

כשאני אומר חיבור אני מתכוון חיבור. אני רוצה לא פחות מאלף מילים,  מנהל:  

 ואני לא מתכוון למילה אחת שחוזרת על עצמה אלף פעם. זה ברור? 

 

 כשמש.  ארז: 

 

אולי תלמדו משהו על עצמכם, ואולי תחליטו אם אתם רוצים לחזור   .יופי מנהל:  

 ימי שישי בצהרים.שות שלכם או בלכאן בחופ

 

 ומה עם שבת?   עמית: 

 

 אם זה היה תלוי בי היית נשאר גם שבת.  מנהל:  

 

 כמה חבל. זה מחוץ לשליטתך.    ארז: 

 

המשרד שלי הוא מעבר לדלת.    !אתה מגיע לפה גם מחר. אל תתעסקו אתי מנהל:  

קר.  אני לא רוצה ממכם שום התחכמויות. מעשי קונדס יעלו לכם ביו

 )יוצא( 

 

 טיר לעברו( הומו! )מפ   ארז: 
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עם העט( מי אני? מי אני חושב שאני? אני אודי! )קולט שארז  )משחק אודי:  

אודי מחייך   ריחוק על פדיחה... )ארז שומר -מסתכל עליו ומפסיק לדבר(  

 חיוך מבוהל, עדן לועסת מסטיק ברעש, כולם מסתכלים עליה(

 

 ך לשערות. יידבק להמסטיק שלך ככה הוא אם תמשיכי לאכול את   נועה: 

 

 עדן מראה לה תנועה מגונה. 

 

 עמית מזמזם איזה שיר לעצמו. 

 

) מקמט את הדף וזורק אותו לכיוון דפנה   .) לעדן( ראיתי אותך כבר פעם ארז: 

ועמית( היי מה נעשה כשנצטרך להשתין? כשאתה חייב אתה חייב. )עושה 

 ישיבה, ומתחיל להתרכז( את עצמו כאילו מוציא את "הכלי" ב

 

 )נבהלת( השתגעת?     דפנה:

 

 הוא מטורף.   נועה: 

 

 מגניב...  אודי:  

 

 מה מגניב בזה סתום?   נועה: 

 

 אתה לא משתין כאן. !בוא הנה  עמית: 

 

 תנו להתרכז אחרת תגרמו לפיפי לעלות למעלה.   ארז: 

 

 אתה מת לפני שהטיפה הראשונה נוגעת ברצפה!   עמית: 

 

גיד לי תה סקסי כשאתה כועס. )מפסיק את הבדיחה לאודי( תא  ית(עמ)ל ארז: 

 ?למה שלא תסגור את הדלת, ונכניס את הנסיכה להריון

 

 בוא הנה תשמור על הפה שלך או שאתה גמור.   עמית: 

 

 גמור?    ארז:

 

 גמור!   עמית: 

 

 ! תירגעו ,היי חברה  אודי:  

 

 ! סתום ת'פה  ארז: 

 

 שמוע אותך.ף אחד לא מעונין לאולי תסתום אתה. א  דפנה:  
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 יה מכוער!   עמית: 

 

 אן? שכחת לכבס את הפיג'מה? מה עשית שאתה כ  ארז: 

 

 אני חושב שכדאי שנתרכז בכתיבת החיבור.   אודי:  

 

( "אני חושב שכדאי שנתרכז בכתיבת החיבור" מאיפה באת  ו)מחקה אות ארז: 

 אתה? 

 

 ב ת'אף שלך לכל מקום. לא מהמקום שלך זה בטוח. ותפסיק לתחו  עמית: 

 

 זו מדינה דמוקרטית.   ארז: 

 

 כל מקום. זכותו לדחוף את האף ל  נועה: 

 

 בדיוק.  ארז: 

 

 אפילו לאסלה.   נועה: 

 

יו... תני לי שתי דקות להירגע. לאיפה נתקעתי?! חנון, שרוטה ,בחור עם  ארז: 

 פיג'מה...

 

 ז פשוט תתעלמו ממנו. הוא עושה את זה רק כדי לעצבן את כולנו. א  דפנה:  

 

חבר  אחותי! את לא יכולה להתעלם ממני גם אם תנסי טוב, טוב. אז אתם  ארז: 

 וחברה? יוצאים קבוע? ציפורי אהבה? 

 

 תשתוק כבר!  דפנה ועמית:  

 

 מה קורה שם? )פאוזה(  המנהל:  

 

אם המנהל   תאת הדלת הזאת? אנחנו לא יכולים ליהנו  נסגורמה דעתכם ש ארז: 

 ה לבדוק אותנו.נכנס כל דק

 

 הדלת אמורה להישאר פתוחה.  אודי:  

 

 אז?  ארז: 

 

 ום שלך. יש פה עוד חמישה אנשים.אז לא בא לנו לשלם על הטמט   עמית: 

 

 ואללה אתה יודע לספור. ג'ודוקא חכם זה דבר נדיר.   ארז: 

 

 פחות נדיר מאנשים כמוך.   עמית: 



 

-03או  058328468ת"א. טל'   42עיבוד שמורות לאמיר לביא רחוב חובבי ציון  הזכויות לכל ©

 2003לעשות שימוש כלשהו בכתוב ללא אישור מפורש של המחזאי. ספטמבר  ןאי 6200965

 

6 

 

 נכון.   דפנה:  

 

וזה לא ישנה שום דבר   תה יכול להיעלם לתמידאתה אפילו לא נחשב! א עמית: 

 לאף אחד. אתה כאילו לא קיים בבית הספר הזה.

 

חוג  רך להצטרף לנבחרת, מועצת התלמידים, צופים,טוב נראה שאצט ארז: 

 דרמה, חוג הפיג'מות. 

 

 הם לא יקבלו אותך.  עמית: 

 

 אני שבור.  ארז: 

 

 ם מכלום? אתה יודע למה אנשים כמוך לא אכפת לה  דפנה:  

 

 תשכילי אותי!   ארז: 

 

 כי אתה מפחד.   דפנה:  

 

  ?אתם המיליונרים כאלה חכמים. יו איך לא חשבתי על זה  ארז: 

 

 אתה פחדן.  : נועה 

 

 אולי תחזרי לאוזניות שלך.  ארז: 

 

 אני בחוג למתימטיקה.  אודי:  

 

רבן  אתה מפחד שלא יקבלו אותך, ואז אתה לא שייך, אז אתה חייב לח דפנה:  

 עליהם.

 

 אין לזה כל קשר שאתם אנשי הפעילות, טיפוסים מחורבנים?   ארז: 

 

סתיר את העובדה  אתה אחד שהופך פרזטיות לאידיאולוגיה רק בשביל לה  נועה: 

 שאין לך מה לתרום לחברה.

 

"בתכם מגלה מעורבות חברתית ראויה לשבח בפינת החי"... זה הזמן  ארז: 

 לקנות לה פודל.  

 

 אני גם בחוג לספרדית.   אודי:  

 

 אתה אומר סתם דברים  כי אתה לא מכיר אף אחד מאתנו.   דפנה:  
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רף לאחד  תראי אני לא מכיר הומואים, אבל אני לא הולך להצט  ארז: 

 מהמועדונים המזדיינים שלהם.

 

 אני גם בחוג לפיזיקה.  אודי:  

 

 ? הבעיה שלך תגיד לי מה   ארז: 

 

 ית וחוג לפיזיקה.מתימטיקה, בחוג לספרדרק אמרתי שאני בחוג ל  אודי:  

 

 בתולה? גם את שייכת לחוג לפיזיקה?  ארז: 

 

 זה חוג אקדמאי.  דפנה:  

 

 אז?  ארז: 

 

 ו חוגים אחרים. חוגים אקדמאים הם לא כמ  דפנה:  

 

 אבל חנונים כמוהו שייכים. )לאודי( מה אתם עושים בחוג שלכם?   ארז: 

 

 ל הפיזיקה.ל פיזיקה. על הסגולות ש בפיזיקה אנחנו מדברים ע  אודי:  

 

 אז זה חוג חברתי. מעוות ועצוב, אבל חברתי.  ארז: 

 

בחוג שלי   תלמידיםאני מניח שאפשר לראות את זה כחוג חברתי. יש עוד  אודי:  

 בסוף השנה יש ארוחה חגיגית בהילטון. ו

 

 אתם מתמסטלים? עושים חיים?  ארז: 

 

 בל לא מתמסטלים.לא. אנחנו מתלבשים יפה, א  אודי:  

 

 רק גמורים כמוך מתמסטלים.  דפנה:  

 

יש לי בן דוד שהתמסטל פעם. הוא התחיל לאכול מאכלים מוזרים. אז הוא  אודי:  

 אזור הדמדומים.הרגיש שהוא לא שייך לשום מקום. משהו כמו 

 

 נשמע כמוך!  )לארז(   : דפנה 

 

ייכנס. יש לי  טוב.. אם אתם הולכים להמשיך לדבר כאן המנהל תכף עמית: 

ואני לא הולך להפסיד את זה בגלל כמה מפגרים   ,תחרות ג'ודו בעוד יומיים

 כמוכם. 

 

 אוי זה בטח יהיה נורא להפסיד תחרות ג'ודו שלמה.    ארז: 
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 בחיים שלך לא התחרית.  .בר בקשר לזה יה הומואתה לא יודע שום ד  עמית: 

 

לאנשים  הערצה עמוקה בגלל שיש לי ,אני מרגיש כל כך ריק בפנים ארז: 

 שמתגלגלים על הרצפה עם אנשים אחרים.

 

 זה בחיים לא יהיה חסר לך. אין לך שום שאיפות.   עמית: 

 

יתת מוח  אבל יש לי. אני רוצה להיות בדיוק כמוך. כל מה שאני צריך זה כר ארז: 

 ופיג'מה. 

 

 אתה לובש פיג'מה?   אודי:  

 

 זה לא פיג'מה זה חלוק...   עמית: 

 

 בצורת פיג'מה...     אודי:

 

 אולי תסתום.   עמית: 

 

 הוא מתחמם...   ארז: 

 

 יה מתרומם...  עמית: 

 

 יש לכם משהו נגד הומואים?  נועה: 

 

 מה?   עמית: 

 

 .הומו, מתרומם... עוד לא השתמשתם בכל... אגזוזן.. גיי..  נועה: 

 

 את רומזת לזה שיש לנו אוצר מילים דל?   ארז: 

 

 שנמאס לי לשמוע אתכם מתייחסים לזה כמו קללה.  ומזת לזה לא. אני ר  נועה: 

 

 למה? את לסבית?   ארז: 

 

 מה זה קשור? אתה לא צריך לרדת על אנשים רק בגלל שהם שונים ממך.   נועה: 

 

 משעמם. אבל זה כל הכיף. אם כולנו היינו אותו דבר זה היה   אודי:  

 

 לא כשאתה בצד שצוחקים עליו.   נועה: 

 

 ת בצד הזה? או  דפנה:  

 

 איך פתאום הנושא עבר אלי?   נועה: 
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 את התחלת.   ארז: 

 

 ? בסך הכל רציתי לדעת אם יש לך או לעמית משהו נגד הומואים  נועה: 

 

 ומה אתי למה את לא שואלת אותי?   אודי:  

 

 כי אתה הומו. )צוחקים(  ארז: 

 

 רה צעדים.בר נגדם רק כדאי שישמרו ממני מרחק של עשאין לי שום ד  עמית: 

 

 ואם הומו היה מתחיל אתך?  נועה: 

 

 הייתי שובר לו את הפרצוף.  עמית: 

 

 תדע לך שאם הומו מתחיל אתך זה מחמאה.    ארז: 

 

 אני מוותר על המחמאה.  עמית: 

 

 עמית אתה יכול להיות רגוע אף הומו לא יתחיל אתך.   ארז: 

 

 למה?   עמית: 

 

 אתה מכוער. כי   ארז: 

 

 לשבת במקומותיהם.ולם מזדרזים המנהל נכנס כ

 

 איך מתקדם החיבור?  המנהל:  

 

 כולם מרימים את הדפים החלקים.

 

 מתחיל לשיר "כי זה לבן על לבן..." )מתוך שירו של דן תורן(   אודי:  

 

 תמשיכו ככה ויהיה לכם שחור על שחור.  המנהל:  

 

 יש לך משהו נגד שחורים?   נועה: 

 

 מה?  המנהל:  

 

 במשמעות שלילית. יש לך משהו נגד אתיופים נכון? ר שחור אתה אומ  נועה: 

 

 מה?  המנהל:  
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 בזה הרגע חשפנו פן מאד גזעני באישיות שלך.   נועה: 

 

 כולם מהנהנים בראשם בצער

 

 כדאי שתכתוב על זה חיבור.  אודי:  

 

אתם יודעים האגף המזרחי של בית הספר זקוק לשיפור אולי נגייס אתכם  המנהל:  

 בצביעה. חר לעזור מ

 

 אנחנו עסוקים מחר...  נועה: 

 

 את זה עוד נראה. אני רוצה לראות את החיבור הזה גמור היום. )יוצא(  המנהל:  

 

 אולי תסתמו. אני לא מוכן להפסיד את התחרות שלי בגללכם.  עמית: 

 

 אז למה אתה לא יושב וכותב את החיבור. מה אנחנו מפריעים לך?   ארז: 

 

 הדלת.  ברלעלאחר מכן ארז קם 

 

 אנחנו לא אמורים לעשות מעשה קונדס.   אודי:  

 

 את סיימת את החיבור שלך גבירתי? )לאודי(   ארז: 

 

 זה רכוש בית הספר זה לא משהו שאנחנו אמורים לשחק אתו.   אודי:  

 

 מה הוא הולך לעשות?   דפנה:  

 

 הוא הולך לסגור את הדלת.  אודי:  

 

 !זהמצחיק מאד. תקן את  .הלוואי שימות )הדלת נסגרת(  עמית: 

 

 מה אני גאון?   ארז: 

 

 אתה אידיוט.  .לא  עמית: 

 

 ואללה אתה מצחיק. הייתי פעם כאן אני יודע מה אני עושה.   ארז:

 

 למה הדלת סגורה? למה הדלת סגורה?  המנהל:  

 

 איך אנחנו אמורים לדעת? אסור לנו לזוז.  ארז: 

 

 למה?   מנהל:  

 



 

-03או  058328468ת"א. טל'   42עיבוד שמורות לאמיר לביא רחוב חובבי ציון  הזכויות לכל ©

 2003לעשות שימוש כלשהו בכתוב ללא אישור מפורש של המחזאי. ספטמבר  ןאי 6200965

 

11 

 . אן כמו שאמרת לנואנחנו רק ישבנו כ  דפנה:  

 

 את את? ז  מנהל )לעדן(:  

 

 עדן מתקפלת. 

 

 היא לא מדברת אדוני המנהל.  ארז: 

 

 תשים אותה באקוואריום לא תבחין בינה לבין הדגים. )החברה צוחקים(  עמית: 

 

 מי סגר את הדלת?  המנהל:  

 

 היא פשוט נסגרה. אבל כשדלת אחת נסגרת נפתחת דלת אחרת.   נועה: 

 

 לם( מי סגר את הדלת? תע )מ המנהל:  

 

 ג נפל. אני חושב שהבור  ארז: 

 

 הוא מדבר על הדלת לא על השכל שלך.   עמית: 

 

 אתה מת!   ארז: 

 

 ! עמית שתוק!  )לארז( תן לי את הבורג המנהל:  

 

 הוא לא אצלי.   ארז: 

 

 תן לי אותו!  המנהל:  

 

לא מקום   הוא לא אצלי. ברגים נופלים בכל מקום וכל הזמן. העולם הוא ארז: 

 מושלם. 

 

 ? אבל למה שמישהו ירצה לגנוב בורג  נועה: 

 

 נועה... )הוא הולך לדלת מנסה לחסום אותה עם הכיסא(.  מנהל:  

 

 הדלת כבדה מדי.   אודי:  

 

 לעזאזל!  המנהל:  

 

 לא יפה לקלל.   אודי:  

 

 אודי, עמית בואו לכאן תעזרו לי.  המנהל:  
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לם. תיווצר פה אנרכיה.  אז יקומו כו אם הם יקומו ?למה להם מותר לקום ארז: 

 זה מחוץ לשליטתי. 

 

 ! את מטף הכיבויתביאו   מנהל:  

 

זה מאד חכם אבל מה אם תפרוץ שריפה? אני חושבת שהפרת תקנה של   נועה: 

 כיבוי אש היא צעד מאד לא חכם בצומת הדרכים של הקריירה שלך.

 

 עמית מחזיר את המטף למקום

 

 הדלת.  שה? שים את זה ליד)לעמית( מה אתה עו  מנהל:  

 

 הצדדים של הספרייה. הספרייה מצוידת בשתי יציאות חירום, בשני  אודי:  

 

 בחייכם תנו למנהל קצת כבוד.  ארז: 

 

תחזור למקומך ציפיתי ליותר מחבר נבחרת. )לארז( אתה לא עובד פה על   מנהל:   

 הבורג הבא שייפול יהיה אתה.  .אף אחד

 

 לך חפש!   ארז: 

 

 מה אמרת?   מנהל:  

 

 מה ששמעת לך חפש מי שינענע אותך!   ארז: 

 

 ופשה.מהח בזבזתעוד יום    מנהל:  

 

 ואיי, אני שבור.  ארז: 

 

 עוד יום.  בזבזתכרגע   מנהל:  

 

תראה אני פנוי בחופשה וגם בחול המועד מעבר לזה אני צריך לבדוק   ארז: 

 ביומן... כי יש לי לימודים. 

 

היה תפוסה. רוצה גם לשבת פה  לפני חול המועד ת יופי אז כל החופשה מנהל:  

 סד לעבריינים. סיימת? בחול המועד? רק תגיד. במקום ללכת למו

 

 לא!   ארז: 

 

 אני עושה לאנושות טובה.   מנהל:  

 

 אז?  ארז: 
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 עוד יום. סיימת?   מנהל:  

 

 עוד לא התקרבתי לסוף.   ארז: 

 

 אז עוד יום.  מנהל:  

 

 זין?אתה חושב שאני שם   ארז: 

 

 עוד אחד!   מנהל:  

 

 תפסיק!   דפנה:  

 

 אתה רוצה עוד אחד?   מנהל:  

 

 כמה יש לנו?   ארז: 

 

 א כולל את הפעם שהוא אמר שזה מחוץ לשליטתך.זה שבע ל  אודי:  

 

 אז זה שמונה ואתה אל תתערב!  מנהל:  

 

 לפי החישוב שלי זה שבע.  אודי:  

 

 תסתום. כל חופשת הפסח אתה שלי!   מנהל:  

 

 לא כדאי לך. מצות עושות לי גזים.  : ארז 

 

אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה צריך להקדיש יותר זמן לחשוב מה תעשה   מנהל:  

ך מאשר לנסות להרשים אנשים. אולי ככה יהיה לך יותר טוב. וזהו עם עצמ

זה. אני הולך להיות בדיוק מאחורי הדלת הזו. בפעם הבאה שאני אצטרך  

 וצא( יור מאד. )להיכנס לכאן זה יהיה חמ

 

 בן זונה! )קם תופס ספר מתיישב מתחיל לקרוע אותו עושה מתיחות(   ארז: 

 

 אוי. זה ממש אינטליגנטי.  עמית: 

 

ר ממש יע  אותה ומול–כן אסור להרוס ספרות, זה כל כך כיף לקרוא  ארז: 

 מדגדג לי את הביצה. 

 

 מולייר.    דפנה:  

 

 חד את "הקמצן".  אני אוהב את היצירות שלו במיו  אודי:  

 

 כי הוא כמו אבא שלך.   ארז: 
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 אתה מוכן לעזוב את אבא שלו בשקט? מה אתה מערב הורים בכלל?    נועה: 

 

 שלך? מה הבעיה   ארז: 

 

לי אין שום בעיה. כל מה שאתה עושה פה מרגע שהתחלנו את היום זה  נועה: 

 י ואתה לא מצחיק אף אחד.תטלהתבדח פה על כולם. אתה ממש פא 

 

 בינינו... נכון שאת שונאת גברים?! התעוררת?בוקר טוב   ארז: 

 

 לא. רק אותך.   נועה: 

 

 וגם מכוערת.  גם מתעוררת  ארז: 

 

 . אל תתייחסי אליו  עמית: 

 

 בן זונה!  נועה: 

 

 מה אמרת?   ארז: 

 

 בן זונה. מה אתה חושב שאני מפחדת ממך?   נועה: 

 

 דבר על ההורים שלי את שומעת? )רוצה להתנפל עליה( שלא תעיזי ל  ארז: 

 

 רד ממנה.   דפנה:  

 

 אז שלא תדבר עליהם.  ארז: 

 

 עמית חוצץ ביניהם לא נותן לו לגשת. 

 

 אחד על השני.האצולה תמיד מתגייסת להגן  )נסוג(   ארז: 

 

 היי את מקורקעת היום? )לדפנה(   :עמית 

 

 להתעלם ממנה.  אני לא יודעת. אימא שלי אומרת שכן. אבא שלי אומר  דפנה:  

 

)מעביר מבט חטוף אל ארז(: יש מסיבה ענקית אצל דודי. צריך להיות   עמית: 

 משהו פיצוץ. את מתכוונת לבוא?  

 

 לא יודעת. 'אנ  דפנה:  

 

 למה לא?   עמית: 
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כי אם אני אעשה משהו שאימא שלי אמרה לי לעשות זה בגלל שאבא שלי     דפנה:

תמשים בי כדי לפגוע אחד  אמר לי להתעלם ממנה. זה כאילו שהם מש

 בשני. זה כזה עניין מפלצתי הגירושים הללו.  

 

 את מי את אוהבת יותר?   ארז: 

 

 מה זאת אומרת?   דפנה:  

 

 ך?את אוהבת את אבא שלך יותר מאשר את אימא של  ארז: 

 

 שניהם דפוקים.  דפנה:  

 

 אבל אם היית צריכה לבחור ביניהם?  ארז: 

 

עם אח שלי. אני לא חושבת שאף  הייתי הולכת לגור אני לא יודעת. בטח דפנה:  

 אחד מהם שם זין עלי.

 

 הא!  עדן:  

 

 תסתמי!   דפנה:  

 

 את סתם מרחמת על עצמך.  עמית: 

 

 אז מי ירחם עלי? ,אם אני לא ארחם על עצמי   דפנה:  

 

 נשבר לי הלב.    :  אודי

 

 היי יעל ארד. אתה מסתדר עם ההורים שלך?   ארז: 

 

 אגיד שכן אז אני אידיוט? אני ואם   עמית: 

 

אתה אידיוט בכל מקרה. ואם תגיד שאתה מסתדר עם ההורים שלך אז אתה  ארז: 

 גם שקרן. )ארז מתרחק  עמית נותן לו כאפה על הגב, ארז מסתובב(  

 

 הייתי גומר אותך. אם לא היינו בבית הספר   עמית: 

 

כף היד לתנועה   שמעתם? אתה רוצה שאני אסובב את זה. )מסובב את ארז : 

 מגונה( 

 

 ה )שם עליהם את הידיים, הם מעיפים לו אותם( 'היי חבר  אודי:  
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אני לא מסתדרת עם אימא שלי בכלל. אני לא חושבת שיש איזשהו נושא   נועה: 

א שלי לעומת זאת אני שאנחנו מסכימות עליו. היא כזאת מעצבנת. עם אב

 יתי גרה עם אבא.בקיצור אם ההורים שלי היו מתגרשים הי מסתדרת.

 

 . "תסביך אלקטרה" נראה לי שיש לך   אודי:  

 

 ???   נועה: 

 

 מה זה? היא שואפת גז של מזגנים?  ארז: 

 

 רק להפך.  "תסביך אדיפוס"דפוק. זה כמו    אודי:  

 

 שזה אומר...  ארז: 

 

 ורוצה לרצוח את אימא שלה. שהיא מאוהבת באבא שלה   אודי:  

 

 לא רע לגבי אימא שלי.שלי. אבל זה רעיון לא יודעת לגבי אבא   נועה: 

 

 ולמרות הכל את לא מסתדרת אתם.   אודי:  

 

 .םאני לא מסתדר עם ההורים שלי והם ההורים האידיאלי  אודי:  

 

 חלום רטוב של כל הורה.  החנון את  ארז: 

 

 אולי זאת הבעיה.  אודי:  

 

אבל אתה   מבין שאתה יכול להשתגע כשמלבישים אותך ככה. תראה אני ארז: 

 נגוע כבר שבע דורות קדימה.

 

 למה אתה חייב להעליב את כולם?   עמית: 

 

 כי זה נותן לו הרגשה שהוא שווה משהו.   נועה: 

 

אתם נעלבים כי אני מדבר בכנות. דבילים. )לאודי( ממך הייתי מצפה   ארז: 

 שתבין את ההבדל. 

 

 ש לו שם. אתה יודע י  עמית: 

 

 כן?   ארז: 

 

 ( איך קוראים לך?לאודיכן. )  עמית: 

 

 אודי.  אודי:  
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 רואה?   עמית: 

 

 אודי חמודי.   ארז: 

 

 איך קוראים לך?   דפנה:  

 

 ארז איך לך?   ארז: 

 

 אני נועה.   נועה: 

 

 מי שאל אותך?    ארז: 

 

 דפנה.   דפנה:  

 

 דפנה?   ארז: 

 

 זה שם שעובר במשפחה.  דפנה:  

 

 זה שם של ילדה שמנה.  ארז: 

 

 . תודה  ה:  דפנ

 

 בבקשה.  ארז: 

 

 אני לא שמנה.   דפנה:  

 

אבל אני רואה שאת שואפת למקסימליות. את מבינה... אני לא  ,לא כרגע ארז: 

יודע אם שמת לב, אבל ישנם שני סוגים של אנשים שמנים. יש אנשים 

שנולדו להיות שמנים. יש אנשים שהיו רזים ונהפכו לשמנים. ככה כשאת  

אות צללים של בן אדם רזה בפנים. את רלמסתכלת עליהם. את יכולה 

 יום אחד תתחתני, ואז תמליטי כמה גורים ואז.. )מראה בטן(  ?מבינה

 

 דפנה מוציאה לו אצבע משולשת.

 

 תנועה כל כך גסה מילדה כל כך טהורה.   ארז: 

 

 אני לא עד כדי כך טהורה.   דפנה:  

 

 את בתולה? אני שם מליון דולר שכן!   ארז: 

 

 לענות לו. ת  חייב את לא  נועה: 
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הרגיש עוד בתולה! החדר הזה מלא בתולות! מחבל של החמאס היה יכול  ארז: 

 בואו נשבור את המתח זאת הולכת להיות חתונה לבנה?  פה בבית.

 

 אולי תסתום.   דפנה:  

 

נישקת פעם בן בפה? פעם מזמזו אותך על החזייה, בלי חולצה, בלי   ארז: 

 ייכנסו?  נעליים, מתה מפחד שההורים שלך

 

 אתה רוצה שאני אקיא?  דפנה:  

 

בלי חזייה, חולצה לא מכופתרת, בלי מכנסיים, במושב האחורי של האוטו   ארז: 

 בלילה, לפני יום לימודים?  אחתבשעה 

 

 עזוב אותה!   עמית: 

 

 למה, מה תעשה לי?   ארז: 

 

 אמרתי תעזוב אותה!   עמית: 

 

 אתה הולך להכריח אותי?   ארז: 

 

 .כן  עמית: 

 

 לך? אתה וכמה חברים ש  ארז: 

 

רק אני. אני ואתה. שתי פגיעות אני פוגע בך ואתה פוגע ברצפה. מתי  עמית: 

 שאתה מוכן. )מתחילים לריב( 

 

 לא רוצה להיכנס לזה.  ארז: 

 

 )עמית משחרר אותו(.

 

 למה לא?   עמית: 

 

יינים שלך כי אני ארצח אותך. זה פשוט מאד אני רוצח אותך וההורים המזד ארז:  

שלם. אתה לא מספיק חשוב לי שאני אסתבך   תובעים אותי. יהיה בלגן 

 . )מוציא סכין( בגלל זה

 

בוא נסגור את זה עכשיו. אל תדבר אליה, אל תסתכל עליה ואל תחשוב   עמית: 

 עליה. אתה קולט? 

 

 אני מנסה לעזור לה.   ארז: 
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 המנהל נכנס. 

 

 רוחת בוקר. אוקי תלמידים יש לכם חצי שעה לא המנהל:  

 

 כאן?   עמית: 

 

 כאן.  מנהל:  

 

 אני חושב שהקפיטריה תהיה מקום מתאים יותר לארוחת הבוקר.   אודי:  

 

 רשמתי לפניי. המנהל:  

 

 נוכל לקבל מעט חלב?   ארז: 

 

 אנחנו מאד צמאים.   עמית: 

 

 יש לי סף התייבשות מאד נמוך.  דפנה:  

 

 ראיתי אותה מתייבשת. זה די מגעיל.  אודי:  

 

 אני אביא.  ארז: 

 

ן לך להסתובב ככה במסדרונות בית  תירגע בחור, אתה חושב שאני את מנהל:  

ו... )עמית מרמז   !ה( היי אתעמיתהספר? מה נולדתי אתמול? )מצביע על 

קומי! כן, את! על הרגליים. זה לא בית מלון   על דפנה. המנהל בוחר בעדן(.

 . מהספרייה( יםיוצא מיתעו)עדן  כאן. יש מכונת משקאות בחדר המורים

 

 ים מעודדת את תרבות הצריכה. מכונת המשקאות בחדר המור  נועה: 

 

 מצדי את יכולה לשתות מים. המנהל:  

 

 איזה ייבוש...  אודי:  

 

 בחוץ עמית ועדן 

 

 תגידי מה הרעל שלך?...    עמית: 

 

 עדן לא עונה 

 

 מה את שותה?...   אוקיי לא שאלתי כלום.   עמית: 

 

 ילה.קט  עדן:  
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 מתי את שותה טקילה?   עמית: 

 

 מתי שמתחשק לי.   עדן:  

 

 ?הרבה  עמית: 

 

 גלונים של טקילה.   עדן:  

 

 בגלל זה את פה היום? למה את כאן?   עמית: 

 

 למה אתה כאן?   עדן:  

 

)מהסס( אני כאן כי המאמן ואבא שלי מחזיקים ממני הם לא רוצים שאני  עמית: 

ם אלי אחרת כי המאמן חושב שאני ווינר.  אפספס את ההזדמנות. מתייחסי

 מהירות אני כמו סוס מרוץ.גם אבא שלי כזה. אני ווינר כי יש לי כוח ו

 

 זה מאד מעניין.. עכשיו תגיד לי באמת למה אתה כאן?  עדן:  

 

 תשכחי מזה.   עמית: 

 

 

 רוצה לראות תמונה של בנאדם עם מחלת הפיל בביצים? )לדפנה(   ארז: 

 

 יכול לעזוב אותי בשקט?  תה לאלמה א  דפנה:  

 

ו אישיות  ודפנה היית שוקלת לצאת עם בן אדם כזה? כמובן יש ל  …אה ארז: 

נחמדה, יודע לרקוד טוב, אוטו מגניב אבל היית צריכה לנסוע מאחורה כי  

 הביצים שלו היו תופסות את כל המושב הקדמי. 

 

 אתה יודע מה הייתי רוצה עכשיו?   דפנה:  

 

 הוא בתול.  אודישאת אומרת הרי ממה אה.. תיז   ארז: 

 

 הייתי רוצה לעלות על מטוס לצרפת.   דפנה:  

 

 . אני לא בתול  :  אודי

 

 יצא לך להזדיין?  ,מה  ארז: 

 

 היא הייתה מתנדבת מאוסטרליה. בקיבוץ של הדודה שלי.  :  אודי

 

 שכבת פעם עם מישהי מהאזור? )עמית מצביע על דפנה(.   ארז: 
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 מדברים?  על מה אתם  דפנה:  

 

 שום דבר. )לארז( נדבר על זה בהזדמנות.  :  אודי

 

 לא. מה אמרתם עכשיו?   דפנה:  

 

יד לי, זה שבנוסף לאינספור המתנדבות שהוא זיין את  מנסה להג אודימה ש ארז: 

 והוא מרביצים בשק"ש. 

 

 חתיכת חזיר!   דפנה:  

 

 שלא. לא. זה לא נכון. ארז אמר שאני בתול ופשוט אמרתי לו   :  אודי

 

 למה הצבעת על דפנה?   ארז: 

 

 אני ממש מאוכזבת . לא ציפיתי לזה ממך.   דפנה:  

 

 הוא משקר.  :  אודי

 

 דפנה?  אה, לא הצבעת על  ארז: 

 

 את יודעת שהוא משקר.  :  אודי

 

 הצבעת או לא הצבעת על דפנה?   ארז: 

 

אני  כן. אבל זה  רק בגלל שלא רציתי שהיא תדע שאני בתול. סליחה ש :  אודי

 בתול בסדר?! 

 

 למה לא רצית שאני אדע שאתה בתול?   דפנה:  

 

 כי זה העניינים הפרטיים שלי.  :  אודי

 

 ם.זה לא נשמע כאילו יש לך ענייני  ארז: 

 

 אני חושבת שזה בסדר בשביל בחור להיות בתול.   דפנה:  

 

 …זה ממש לא בסדר בשביל בחורה  : ארז 

 

 דפוק. )לדפנה( באמת?   :  אודי

 

 כן.    דפנה:

 

 דפנה מוציאה קופסא מהתיק. יםישבילאכול מת יםעם האוכל ומתחיל יםנכנס  ועמיתעדן 



 

-03או  058328468ת"א. טל'   42עיבוד שמורות לאמיר לביא רחוב חובבי ציון  הזכויות לכל ©

 2003לעשות שימוש כלשהו בכתוב ללא אישור מפורש של המחזאי. ספטמבר  ןאי 6200965

 

22 

 

 מה זה?  ארז: 

 

 נחש. איפה האוכל שלך?   דפנה:  

 

 אותו. את לובשת   ארז: 

 

 מגעיל אחד. )ארז זורק פחית לעדן(.   דפנה:  

 

 מה זה?  ארז: 

 

 סושי.   דפנה:  

 

 סושי?   ארז: 

 

 אורז דג חי ואצות ים.ני. עשוי מזה אוכל יפ   דפנה:  

 

 ואת אוכלת את זה? …את לא סובלת לשון של גבר בפה שלך   ארז: 

 

 אני יכולה לאכול?   דפנה : 

 

 לא יודע, תנסי.   ארז: 

 

טאים. עדן שותה מהקולה ועושה לו ארוחה מוזרה. אודי עושה  עמית מוציא אוכל לספור 

 ה סנדוויץ' עם ממרח של כבד אווז. מוציאנועה  צחוק מהאוכל. השאר אוכלים אוכל רגיל.

 ארז ניגש אליה ומריח. 

 

 לא פחות ולא יותר. ממרח של כבד אווז.   ארז: 

 

 מה? כבד אווז?   נועה: 

 

 כן... זה טעים.  נועה: 

 

עת מה עושים לאווזים כדי שאת תאכלי את הכבד  את לא מתביישת. את יוד אודי:  

מכניסים להם אל תוך הוושט  אווז שלך? הם מפטמים אותם עם צינור ש

מכאב ואת   גורמים לכבד שלהם להתנפח לממדים מפלצתיים האווזים מתים

לא אכפת לך רק כדי שההורים המפוטמים שלך יספקו לך את הממרח  

 גורמה הזה.

 

ים את זה... חשבתי שהם עושים את הממרח רק אחרי אני לא ידעתי שעוש נועה: 

 שהורגים אותם...

 

 בה(  מהתשו )המומה  אודי:  



 

-03או  058328468ת"א. טל'   42עיבוד שמורות לאמיר לביא רחוב חובבי ציון  הזכויות לכל ©

 2003לעשות שימוש כלשהו בכתוב ללא אישור מפורש של המחזאי. ספטמבר  ןאי 6200965

 

23 

 

 תיזהרי הוא יגיד אותך לאורנה בנאי.  עמית: 

 

 מי?  דפנה:  

 

  מ"ארץ נהדרת".אורנה בנאי   ארז: 

 

 ומאיר בנאי הבת של יוסי בנאי...היא אחות של אביתר בנאי   אודי:  

 

 סתום! נו... טוב הב  נועה: 

 

 ... את והיא יכולות להיות חברות ... אם את מבינה למה אני מתכוון  ארז: 

 

 )נועה זורקת עליו את הסנדוויץ'( 

 

 )אוכל ממנו( טעים.  ארז: 

 

 שיתקע לך בגרון.   נועה: 

 

 ה אנחנו אוכלים היום?מ )לאודי(  : ארז 

 

 ארוחה רגילה. סטנדרטית.   אודי:  

 

 חלב?   ארז: 

 

 ולה. משקה סויה. עם גרנ  אודי:  

 

ת המזון מצוינים אני יודע לקרוא. אודי זאת ארוחה מאד מזינה. כל אבו ארז: 

 בריאות? בסמליות. אימא שלך התחתנה עם שר ה

 

 לא עם מר רוזנבאום.  אודי:  

 

 :אודיאהה! הנה הרושם שאני מקבל מהחיים בבית של   ארז: 

 

 ?ןב - 

 

 ?ןכן אבא? איך עבר עלייך היום ב -   

 

 ה שלך? נפלא אבא. איך הי - 

 

 ס בסוף שבוע? רוצה לצאת לטיול לבניא  ה. אתןב  סופר. תגיד - 

 

 גדול אבא, אבל יש לי שיעורי בית להכין. -   
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 להכין לרגלי  מפל החרמון.  יכול האת ןזה בסדר ב - 

 

 איזה כיף אבא. - 

 

 .נו נפלאנ יקירתי נכון שב - 

 

 כן יקירי נכון שהחיים נפלאים?  - 

 

 יקות ואגרוף(. כן יקירתי! )נש -   

 

 ומה עם המשפחה שלך?   נועה: 

 

 י? זה נורא פשוט: לש  ארז: 

 

 טיפש, מכוער, חרא, דביל, בן זונה. -

 

 שכחת חוצפן עצלן וחסר כבוד. -)מחקה את האימא(   -

 

 תסתמי זונה ולכי תכיני לי פשטידה. -

 

 מה אתך אבא?  -

 

 לך תזדיין.  -

 

 לא אבא, מה אתך?  -

 

 לך תזדיין.  -

 

 א. מה אתך? לא אב -

 

 לך תזדיין.  -

 

 )אגרוף( 

 

 ככה? אמת זה ב  אודי:  

 

 את רוצה לבוא לבקר לפעמים?  ארז: 

 

 זיוני שכל אני לא מאמין לאף מילה.  עמית: 

 

 אתה לא מאמין לי?   ארז: 
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 לא!   עמית: 

 

 לא?   ארז: 

 

 אני גמגמתי?   מית: ע

 

אתה מאמין לזה )מפשיל שרוול ומראה לו צלקת( אתה מאמין לזה? זה   ארז: 

שופך  מה שאני מקבל בבית אם אני  ודל של סיגר. אני מגמגם? זהגראה בנ

צבע באמצע החנייה. אני לא חושב שאני צריך להתווכח עם דפוקים 

 מקום ומתיישב בצד(.מכניס אגרוף לשולחן  חוזר ל כמוכם. )

 

 לא היית צריך להגיד את זה. )לעמית(    דפנה:

 

 בקשר לכל.ו איך הייתי אמור לדעת? הוא משקר תמיד  עמית: 

 

 ארז חסר מנוחה. 

 

מה דעתכם לעשות איזה טיולון קטן בבית הספר אני צריך להוציא משהו   ארז: 

 מהארון. 

 

 אסור לנו לעשות את זה.   אודי:  

 

במילא נמאס לשבת פה. הוא יצא מהמשרד. בוא   !יאללה צא מהקופסא נועה: 

 נחלץ עצמות לפני שהוא חוזר.

 

 1 הם מתגנבים החוצה. חושך מוסיקה.

 

 החבר'ה חוזרים בבהלה למקומותיהם. חוץ מארז.   יהמעבר המוסיקלעם גמר 

 

 החבאת את זה בתחתונים?   עמית: 

 

 נו איפה אני אחביא את זה?  אודי:  

 

 יב את זה לפה. אני לא מאמינה שהוא הגנ  ועה: נ

 

 אולי תשתקי.  עמית: 

 

 זה היה מאד יפה מצדו לחפות עלינו.   דפנה:  

 

 אתם חושבים שהמנהל תפס אותו?   נועה: 

 
רי קלעים באופן כזה  ונה הזו אפשר לביים בדרכים שונות. למשל אם יש דלת אחורית פתוחה או מאח את הסצ 1

 שאפשר יהיה לראות מרדף בין המנהל לתלמידים. 
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 ז נזרק פנימה המנהל אחריו. רא

 

החכם הזה חושב שאם הוא יתאמן בכדורסל הוא יגיע לנבחרת. אני מצטער   המנהל:  

 להסתדר בלעדי ארז במשך כל היום.  להגיד לכם שאתם תיאלצו 

 

 ז בוז....-ו-ב  ארז: 

 

הכל בשבילך בדיחה הא? כמו האזעקה שהפעלת בבית הספר. מה היה  המנהל:  

היה עולה באש או המשפחה שלך. מה אם חבילת   קורה אם הבית שלך

 הסמים שלך הייתה עולה באש?!

 

אודי כמעט  היא לא יכולה לעלות באש אם היא בתחתונים של אודי. ) ארז: 

 משתנק(  

 

אתה חושב שזה מצחיק הא? אז אני אראה לך מה פה מצחיק. אתה גמור.  המנהל:  

תהיה לך סיבה לצחוק  תבואו לבקר אותו בעוד חמש שנים נראה אם גם אז 

אפס! מה שאתה עושה פה ומה שתהיה מסתכם באפס אחד גדול. מה קרה  

 וגע בו( ארז אתה עומד לבכות? קום! )נ

 

 את הידיים שלך ממני. הייתי מצפה ממך ליותר נימוסים ממך שמוק!ארז: תוריד 

 

 לוקח אותו הצידה חושך על הבמה התאורה מתמקדת אך ורק בהם.

 

ה שאתה עושה ממני צחוק לפני כולם. יש לי משכורת  זו הפעם האחרונ המנהל:  

  מכובדת ויש לי בית ואני לא אאבד הכל בגלל פרחח כמוך. אבל יום אחד 

ץ לבית הספר ואף אחד לא יזכור מי אתה ואתה כבר תהיה כשתהיה מחו

 שקוע עד צוואר בחיים הפתטים שלך אז אני אהיה שם ואני אגמור אותך. 

 

 ה מאיים עלי? את  ארז: 

 

אתה חושב שמישהו יאמין לך? אתה חושב שהמילה שלך עומדת כנגד  המנהל:  

ותי  י ואוהבים אהמילה שלי? אני אדם מכובד וכולם כאן מעריכים אות

ואתה שק מלא חרא. משחק את הקשוח הא... כן? אז בוא תעמוד על  

הרגליים ונראה כמה אתה באמת קשוח? בוא באמת תראה לי כמה אתה  

שוח? )מראה את הסנטר( בוא תן לי אגרוף. מכה אחת. אני מתחנן מכה  ק

 אחת זה מה שאני צריך.... )ארז מהסס לא עושה דבר( זה מה שחשבתי.

 

 נהל יוצא המ

 

 ושך נשמע רעש גדול. אור. ארז חוזר לכיתה מנער מעצמו את האבק... ח

 

 הצלחתי לברוח.   ארז: 
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 המנהל נכנס.  ולחן של דפנה.המנהל עומד להיכנס ארז מסתתר מתחת לש

 

 מה זה היה הרעש הזה לכל הרוחות?   : המנהל

 

 איזה רעש?  נועה: 

 

 לא שמעתם רעש כמו של טיל?  המנהל:  

 

 יל סקאד? כזה כמו של ט  נועה: 

 

 לא שמענו שום רעש.  ודי:  א

 

 דפנה בועטת בארז מתחת לשולחן וכולם מתחילים לדפוק. 

 

 התכוונת לרעש כזה?   עמית: 

 

 נה משתעלת וכולם משתעלים אחריה. דפ

 

 לרעש כזה?   דפנה : 

 

 טוב.. הפעם הצלחתם להתחמק אבל אני עוד אתפוס את.. מה שזה לא יהיה. המנהל:  

 

 הא..  עדן:  

 

דבוק  טואלטנייר  חתיכתמוכן שתעשו ממני צחוק יוצא כשעי. אני לא תירג המנהל:  

 . ולמכנסי 

 

 צא משם חזיר!  דפנה:  

 

 וף. אודי תביא את החבילה. נ  האחל  ארז: 

 

 ארז מתיישב בפינה ומוציא גראס מתחיל לעשן.

 

זה הסמים! )לדפנה( את מסכימה לזה? )עדן שותקת( דפנה עוברת   אודי:  

 על עמית.  ללהתיישב ליד ארז אודי מסתכ 

 

 אני לא הולך!   עמית:  

 

 עמית מקלל ומצטרף בחוסר רצון.  ףאודי מצטר

 

 ל. אני לא מעשנת בכל   נועה: 
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 נו תנסי...   דפנה:  

 

 לא תודה. זה מגעיל אותי.   נועה: 

 

 רשמנו לפנינו...  עמית: 

 

 רק תסתכלי שהמנהל לא מגיע.  ארז: 

 

 מוסיקה מתחילה השתוללות רועשת 

 

 ה. נועה מאזינ  במקביל אצל חדר המנהל

 

 בטלפון 

 

פה  "אני עסוק. אין מה לעשות זה חלק מהעבודה. אני אגיע מאוחר. יש  המנהל:  

כמה ילדים עם בעיות משמעת. מה הוא רוצה? הוא רוצה להביא את החבר  

שלו לליל הסדר? זה לא בא בחשבון! שיישאר עם המשפחה שלו. תמר לא  

שלא ם שלו. אבל אכפת לי שהבן שלנו ... שיעשה מה שהוא רוצה עם החיי

ן  הדודים שלו. שלנו. לא מעניי -ינפנף לי את זה בבית מול כל הדודים ובני 

אותי שהמשפחה של ה... הזה בחו"ל שייסע אליהם והוא יכול לקחת את  

איתמר יחד אתו. בסדר... אז אני חי בימי הביניים... אז שלא יבוא! )טורק( 

 עומד לצאת בכעס. 

 

 אני... אה...  נועה: 

 

 יושבת במקום? למה את לא :  המנהל

 

 נתקעתי בחיבור ורציתי להתייעץ אתך לגבי משהו.  נועה: 

 

 בואי נחזור לשם...  המנהל:  

 

 אני לסבית.  נועה: 

 

 מה?  המנהל:  

 

 אתה ביקשת שנכתוב חיבור על עצמנו...   נועה: 

 

כן... אבל את לא חייבת לכתוב ... זאת אומרת אני מתכוון... יש דברים  המנהל:  

 עצמנו. פשר לשמור לשא

 

 כמו זה שיש לך בן הומו?   נועה: 

 

 לא היית צריכה לצוטט לשיחה. זה לא עניינך. ואת   המנהל:  
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 אני פשוט במקרה עברתי. אי אפשר היה שלא לשמוע.  נועה: 

 

 ! נחזור לכיתה ,טוב אני ממש לא רוצה לדבר על זה. בואי המנהל:  

 

 אבל אני כן רוצה לדבר על זה.  נועה: 

 

 ? מה המנהל:  

 

 י חושבת שיש לי זכות מלאה לדעת אם המנהל בבית ספר שבו אני אנ נועה: 

לומדת מתייחס אלי כאל אדם נורמלי ולא כאל מישהו שמתביישים בו 

 ורוצים להסתיר אותו. 

 

 תראי... אני לא התכוונתי... המנהל:  

 

זאת אומרת למשל, האם אני יכולה לנסוע במשלחת לפולין ולייצג את בית   נועה: 

 לא אזכיר את העובדה שאני לסבית. כל עוד אני הספר

 

ם תיסעי למשלחת לפולין תיסעי בתור נציגת העם היהודי מה הקשר?! א המנהל:   

 ונציגת בית הספר. 

 

ואם בא לי גם לייצג את ההומואים והלסביות. אתה יודע גם אותם הרגו  נועה: 

אתה   הנאצים בגלל שהיו שונים מהם. כי הם לא ענו על הגדרות הגזע.

 כמו אימא שלי "רק שאף אחד לא ידע".בדיוק 

 

 שאימא שלך אוהבת אותך.  אני בטוח המנהל:  

 

כמו שאתה אוהב את הבן שלך. כל יום אני נתקלת במבט העצוב הזה שיש  נועה: 

לה בעיניים כשהיא מסתכלת עלי כאילו, כאילו שאני גנבת או רוצחת. אני 

חור ואז הכל  ני אתאהב בברואה אותה מחכה ליום שזה ישתנה שפתאום א

בסדר ולא צריך לדבר על זה יסתדר בשלום. אז היא מעמידה פנים שהכל 

 כי זה ייעלם. ובלילה היא כל הזמן בוכה עלי כאילו שאני איזה תפוח רקוב.  

 

 את מגזימה. המנהל:  

 

אני מגזימה? אתה אפילו את המילה הומו אתה לא יכול להגיד. כאילו שזה  נועה: 

לה אתה תידבק ממנה. אז כמה אני אקבל יד את השם שמחלה שאם תג

נקודות בגלל שאני לסבית?   20המנהל, תוריד לי אוטומטית  בחיבור אדוני

 )עוזבת בכעס( 

 

 נועה! אני מצטער... נועה!   המנהל:  

 

 הוא חוזר להתיישב בשולחן ומרים את הטלפון להתקשר.
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דים לצלילי מוסיקה. עול, הם רוק. זוהי סצינה שבה התלמידים פורקים על עישוןסצינת ה

ם אותם וכולי. רצוי לבנות את זה ככוריאוגרפיה של תנועה  קופצים מעל השולחנות. הופכי

 מסודרת בצד הכאוס. 

 

לאחר מכן אודי יושבת עם עמית דפנה יושבת עם ארז. ארז מחטט לדפנה בארנק והיא 

 מחטטת לו. 

 

 אודי מה שם המשפחה שלך?  עמית: 

 

 תנחש!   אודי:  

 

למרץ. הגובה   12חה שלו רוזנבאום. יום ההולדת שלו הוא בשם המשפ דן:  ע

קילו ומספר תעודת הזהות שלך הוא  55הוא שוקל  1.80שלו הוא 

493809130 

 

 ואו!!!   עמית: 

 

 את מדיום או משהו כזה?   אודי:  

 

 לא!   עדן:  

 

 אז את מוכנה להגיד לי איך את יודעת את כל זה עלי?  אודי:  

 

 הארנק. גנבתי לך את   עדן:  

 

 ! תני לי אותו   י:  אוד

 

 .לא  עדן:  

 

 את גם גנבת. . )עדן נותנת לה( כל הכבוד !תני לי אותו!!  אודי:  

 

 אני לא גנבת.   עדן:  

 

 שרונות. ירבת כ  אודי:  

 

 מה כבר יש לגנוב שם? שני שקלים ותעודת זהות מזויפת.   עדן:  

 

 מה?   עמית: 

 

 יש לו שם תעודת זהות מזויפת.   עדן:  

 
  את הנתונים משנים בהתאם לנתוני השחקן☺ 



 

-03או  058328468ת"א. טל'   42עיבוד שמורות לאמיר לביא רחוב חובבי ציון  הזכויות לכל ©

 2003לעשות שימוש כלשהו בכתוב ללא אישור מפורש של המחזאי. ספטמבר  ןאי 6200965

 

31 

 

 אותה. נראה  סבבה בוא  עמית: 

 

 ודפנה  וג של ארז דיאל

 

 כל אלה חברות שלך?   דפנה:  

 

 חלק מהן.   ארז: 

 

 מה עם האחרות?   דפנה:  

 

 חלק מהן אני רואה בתור חברות שלי, וחלק מהן אני סתם רואה.   ארז: 

 

 רואה מה?   דפנה:  

 

 רואה אם הן מספיק סבבה בשביל להסתובב איתן.   ארז: 

 

 . "רק בחור ובחורה" אתה לא מאמין ב  דפנה:  

 

 א. את כן? ל   ארז:

 

 אני מאמינה שככה זה צריך להיות.   דפנה:  

 

 לא בשבילי.  ארז: 

 

 למה לא?   דפנה:  

 

 איך זה שיש לך כל כך הרבה זבל בתיק?  ארז: 

 

 איך זה שיש לך כל כך הרבה חברות?   דפנה:  

 

 אני שאלתי קודם.   ארז: 

 

 כנראה שאני אף פעם לא זורקת שום דבר.   דפנה:  

 

 .גם אני לא  ארז: 

 

 . סוף הדיאלוג

 

 

 . 68תעודת הזהות המזויפת הכי גרועה שראיתי בחיים שלי. אתה כאן בן  זו  עמית: 

 

 כן פישלתי.   אודי:  
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 למה אתה צריך תעודת זהות מזויפת?   עמית: 

 

 כדי שאני אוכל להצביע.   אודי:  

 

 אתם רוצים לראות מה יש לי בתיק?   עדן:  

 

 לא!!!  עמית ואודי:  

 

 התכולה שלו על השולחן. עדן שופכת את

 

 ט. מה זה כל החרא הזה?קיבינימ  ית: עמ

 

 את תמיד סוחבת כל כך הרבה חרא בתיק?   אודי:  

 

אני תמיד סוחבת כל כך הרבה חרא בתיק. אתה בחיים לא יודע מתי אתה   עדן:  

 צריך לברוח. 

 

תדברי אל בניינים, תנעלי  ?תשבי בסמטאות ?את הולכת להיות קבצנית  אודי:  

 עליים של גברים? נ

 

 ה לעשות. ה שאני צריכ אני אעשה מ  עדן:  

 

 למה את צריכה לעשות את כל זה?   אודי:  

 

 חיי המשפחה שלי לא מספקים. )מכניסה את הדברים לתיק(.   עדן:  

 

את מתכוונת שאת מעדיפה להיות נתונה לסכנות של הרחוב בגלל שחיי   אודי:  

 המשפחה שלך לא מספקים?

 

 יקה., לכפר לאפרחייבת לברוח לרחובות. אני יכולה ללכת להריםאני לא   עדן:  

 

 2לאפגניסטן, עירק.   אודי:  

 

 אני יכולה לברוח לים.   עדן:  

 

עמית אין לך מה להגיד? היא טוענת שהיא רוצה לברוח מהבית כי החיים  אודי:  

 שלה לא מספקים.

 

ים היו גרים עם החיים של כולם בבית לא מספקים. ואם זה היה אחרת אנש עמית: 

 ההורים שלהם לנצח. 

 
 זור מסוכן אקטואליכל א 2
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ל אנשים כמוך וכמוני מדובר בחוסר סיפוק נורמלי מתכוונת שאצאבל היא  אודי:  

 ושלה זה מעבר לזה. 

 

 מה העניין?   עמית: 

 

 ! עזוב אותי !אין שום עניין שכח מזה  עדן:  

 

רגע, את סוחבת את כל החרא הזה בתיק שלך בגלל שאת רוצה לברוח או   עמית: 

 ת רוצה שאנשים יחשבו שאת רוצה לברוח. שא

 

 . קמה והולכת() !לך תזדיין  עדן:  

 

 הבחורה הזאת אי בפני עצמה.  אודי:  

 

 )ניגש לעדן( היי, רוצה לדבר?  עמית: 

 

 לא.  עדן:  

 

 למה לא?   עמית: 

 

 ! לך מפה  עדן:  

 

 לאן את רוצה שאני אלך?   עמית: 

 

 יל ללכת( יש לך בעיות. )עמית מהנהן בראשו ומתח !לך מכאן  עדן:  

 

 לי יש בעיות?   עמית: 

 

 לעשות זאת הבעיה. ם אומרים לךאתה עושה את כל מה שכול  עדן:  

 

אוקי. אבל אני לא שפכתי את התיק שלי על השולחן והזמנתי אנשים  עמית: 

להציץ בבעיות שלי נכון? אז מה הולך אתך? מה קורה לך? זה נורא? עד  

 רים?)פאוזה( הו  ?כדי כך נורא

 

 כן! )פאוזה(  עדן:  

 

 מה הם עשו לך? )פאוזה(   עמית: 

 

 הם מתעלמים ממני.  עדן:  

 

 זה( כן... )פאו  עמית: 
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 בינתיים דפנה ארז ואודי עוברים לחזית הבמה עדן עמית והשאר מצטרפים. נועה נכנסת. 

 

 )לעמית( מה היית מוכן לעשות בשביל מליון דולר?   דפנה:  

 

 כן לעשות בשביל מליון דולר... הכי פחות שהייתי צריך. מה הייתי מו   עמית: 

 

 . אתה משעמם  דפנה:  

 

 ל שאלה כזאת? מור לענות ע אז איך אני א  עמית: 

 

הרעיון הוא לחפש את הגבול הכי קיצוני כמו... היית נוהג לבית הספר   דפנה:  

 עירום? 

 

 הייתי צריך לצאת מהאוטו?  עמית: 

 

 כמובן.   דפנה:  

 

 ב או בחורף? באבי  עמית: 

 

 לא משנה... אביב.  דפנה:  

 

 כניסה קדמית או אחורית?   עמית: 

 

 לא עקרוני.   דפנה:  

 

 כן.  עמית: 

 

 כן?   ה:  דפנ

 

אני הייתי עושה את זה, אני מוכנה לעשות כל דבר שקשור למין ואני לא   :  עדן

 צריכה מליון דולר בשביל זה.

 

 את משקרת.   דפנה:  

 

 רך. חוץ מכמה דברים בלתי חוקיים. אני נימפומנית. כבר עשיתי... בע  עדן:  

 

 שקרנית.   דפנה:  

 

 ההורים שלך מודעים לזה?   אודי:  

 

 ה הוא הפסיכיאטר שלי.רתי לו על ז האדם היחידי שסיפ  עדן:  

 

 מה הוא עשה כשסיפרת לו?  עמית: 
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 הוא זיין אותי.  עדן:  

 

 נחמד מאד.  דפנה:  

 

קית מה שהוא עשה נחשב לאונס כי שילמתי  אני לא חושבת שמבחינה חו עדן:  

 לו. 

 

 הוא מבוגר!!!   דפנה:  

 

 הוא גם נשוי. .כן  עדן:  

 

 יש לך מושג איזה מגעיל זה?  דפנה:  

 

 היה...ם הראשונות בפעמי  עדן:  

 

 בפעמים הראשונות? עשית את זה יותר מפעם אחת?  דפנה:  

 

 ברור.   עדן:  

 

 את מטורפת.   דפנה:  

 

 בת שהיא מטורפת רק כדי להזדיין עם פסיכיאטר.אני חוש  אודי:  

 

 )לדפנה( עשית את זה פעם?  עדן:  

 

 אין לי פסיכיאטר.   דפנה:  

 

 עשית את זה פעם עם סתם מישהו?   עדן:  

 

 שא? סינו את הנולא כי  דפנה:  

 

 עוד לא ענית אל השאלה.   ארז: 

 

 זרים.אני לא מתכוונת לדבר על החיים הפרטיים שלי עם אנשים   דפנה:  

 

 הא? .אין מוצא  עדן:  

 

 מה?   דפנה:  

 

את בתולונת. זאת   ,את זונה. ואם את אומרת שלא ,אם את אומרת שכן עדן:  

רטת  מלכודת. את רוצה אבל את לא יכולה. וכשאת עושה את זה את מתח

 נכון? 
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 לא.  דפנה:  

 

 או שאת אוהבת להתגרות.   עדן:  

 

 היא אוהבת להתגרות.   עמית: 

 

 י לא אוהבת להתגרות. אנ  דפנה:  

 

 כל הבנות אוהבות להתגרות ואת יודעת את זה.  עמית: 

 

 היא אוהבת להתגרות רק אם מה שהיא עושה מחמם אנשים.  ארז: 

 

 אני לא עושה כלום.   דפנה:  

 

 בגלל זה את מתגרה.   עדן:  

 

 . עכשיו אני אשאל אותך כמה שאלות. אוקי  דפנה:  

 

 כבר אמרתי לך הכל.   עדן:  

 

 לא מטריד אותך לשכב בלי אהבה? את לא רוצה כבוד?  ה:  דפנ

 

 אני לא מזדיינת בשביל כבוד. זה ההבדל ביני לבינך.   עדן:  

 

 זה לא ההבדל היחיד אני מקווה.  דפנה:  

 

 תודי את מתגרה.  ארז: 

 

 אני לא מתגרה.  דפנה:  

 

 סקס הוא הנשק שלך. את משתמשת בו כדי להשיג כבוד.  בטח שכן.  ז: אר

 

 זה לא מה שאמרתי! היא סילפה את מה שאמרתי.  דפנה:  

 

 אז למה את משתמשת בו?   ארז: 

 

 נקודה. .אני לא משתמשת בו   דפנה: 

 

 אה. אז את פריג'ידית מבחינה נפשית או מבחינה פיזית.  ארז: 

 

 פה. לי מילים ל  לא התכוונתי לזה. אתם מכניסים  דפנה:  
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 וחוץ מזה?   ארז: 

 

 מגעיל!   דפנה:  

 

 אז אולי פשוט תעני על השאלה.  ארז: 

 

 למה שלא תעני על השאלה?  אודי:  

 

 זה לא ביג דיל.  עמית: 

 

 זאת רק שאלה אחת.   ארז: 

 

 לא!!! עוד לא עשיתי את זה.  דפנה:  

 

 גם אני לא. אני לא נימפומנית! אני שקרנית כפייתית.   עדן: 

 

 לדפוק אותי.  ית את זה בכוונה כדיעש .בת זונה את כזאת  דפנה:  

 

 אבל היית עושה את זה. אם אוהבים מישהו זה בסדר.  עדן:  

 

אני לא מאמינה. את כל כך מוזרה. את לא מוציאה מילה כל היום וכשאת  דפנה:  

 פותחת את הפה את פורקת עלי כאלה שקרים.

 

 בו.  רצית להודותאת סתם עצבנית כי היא גרמה לך להודות במשהו שלא   עמית: 

 

 בסדר. אבל היא עדיין מוזרה לא פחות. ?אתה יודע מה  דפנה:  

 

 מה זה מוזרה? כולנו מוזרים. חלק מאתנו מחביאים את זה טוב יותר.   עמית: 

 

 ומה שמוזר אצל נועה שהיא מחזיקה תמונה של דפנה בתיק.  עדן: 

 

 בת זונה! זה לא נכון...   נועה: 

 

 בנת? לא נכון? אז למה את כל כך מתעצ  עדן:  

 

 אין לי שום תמונה של דפנה.   נועה:

 

 אז מה זה עשה אצלך בתיק?  :  דפנה 

 

 אני לא יודעת. אני לא סחבתי ממך שום תמונה.   נועה: 

 

 אז איך זה הגיע אלייך?  עמית: 
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ואני לא  לא יודעת. מי בכלל מעוניין בתמונה שלה. היא לא מעניינת אותי  נועה: 

 נמשכת אליה.  

 

 פאוזה. 

 

 לסבית.אז את כן   ארז: 

 

 כן אז אני כן לסבית. זהו מרוצים? )פאוזה(   ה: נוע

 

לפחות אנחנו יודעים שני דברים. אחד שאת לסבית והשני שאת לא נמשכת   עדן:  

 לדפנה. אגב דפנה את התמונה סחבתי מהתיק שלך. 

 

 בת זונה!   נועה: 

 

 יש עוד מישהו שלא גנבת לו מהתיק משהו?   דפנה:  

 

 ית? ל שאת לסבלמה את כאן? בגל   ארז: 

 

 לא...אני מאד מקווה שזאת לא הסיבה.  נועה: 

 

 אז מה לא בא לך על בחורים? את לא יודעת מה את מפסידה.  ארז: 

 

 אם אתה הדוגמא אז תאמין לי אני לא מפסידה כלום.   נועה: 

 

 עד שלא תנסי... לא תדעי.    ארז: 

 

 נו אולי תרד ממנה?    דפנה:  

 

 ניסיתי.   נועה: 

 

 ניסית?   אודי:  

 

 תולה? את לא ב  עמית: 

 

 אני לא. וזה ממש לא עושה לי את זה. .לא  : נועה 

 

 עד שיש פה בחורה לא בתולה מתברר שהיא לסבית. אין צדק בעולם. אין.  אודי:  

 

 אתם רואים לא רק אני בחורה מוזרה.   עדן:  

 

 )לעמית( מה מוזר אצלך? )פאוזה(   דפנה:  

 

 עצמו. הוא לא חושב בשביל  עדן:  
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 אני זה שארגנתי את הזובור על אורי. ה אני כאן? זה נכון. אתם יודעים למ  עמית: 

 

 זה אתה היית?   אודי:  

 

 כן. את מכירה אותו?   עמית: 

 

 כן. זה היה ממש מגעיל.   אודי:  

 

עשיתי את זה בשביל אבא שלי כדי שיחשוב שאני קול. הוא תמיד מספר לי   עמית: 

וא היה עושה. תמיד קיבלתי את הרושם שאני  על הדברים הפרועים שה 

ו שאנחנו מתלבשים ליד אולם ההתעמלות ראיתי את  אותו. אז כממאכזב 

ואז חשבתי איך אבא שלי היה  ,אורי. ואתם יודעים הוא כזה חלש ורזה

מתנהג כלפי מישהו שמשדר חולשה. ואז התחלתי לצעוק עליו ושפכתי  

אותו. והוא התבכיין שם, כמו   עליו מים ובעטתי בו וחברים שלי עודדו

זיר, מה שעצבן אותי עוד יותר. רק לא ניסה להחתינוק. הוא אפילו 

 "תפסיק, תפסיק" התנהגתי כמו מטורף.

כשישבתי אצל המנהל אחר כך. כל מה שחשבתי עליו היה על אבא של 

אורי ועל אורי שהלך הביתה וניסה להסביר מה קרה לו. ההשפלה שהוא  

על  י איך מתנצלים על דבר כזה. אין שום דרך להתנצל הרגיש. ולא ידעת

. הכל בגללי ובגלל אבא שלי.אני שונא אותו. הוא מכונה  ותי למה שעולל 

עמית אתה צריך להיות מספר אחד. אתה  "ללא שכל. )מחקה את אביו( 

שומע? יותר טוב מאורן סמדג'ה ומאריק זאבי. אני לא סובל לוזרים. אתה  

לפעמים אני מתפלל שהברך שלי תידפק כדי  "צח. צריך לנצח ולנצח, ולנ 

 רות. צטרך להתחשלא א

 

 אבא שלי ואבא שלך צריכים ללכת לבאולינג ביחד.   ארז: 

 

 אתם יודעים למה אני כאן?   אודי:  

 

 למה?   עמית: 

 

מלאכה נתנו לנו משימה לעשות פיל מקרמיקה ועשינו את זה. זה  רבשיעו אודי:  

שכים בהדק. האור היה אמור להידלק והאור  היה אמור להיות מנורה כשמו

  ר כשלתי בחיים שלי. כשנרשמתי לשיעו לתי. לא נשלי לא נדלק. נכש

כשאני לוקח מלאכה כדי שאני אוכל לשמור על   םחשבתי שאני מתחכ

 ממוצע ציונים גבוה.

 

 חשבת שזה יהיה קל? למה  ארז: 

 

 ראית את המפגרים שלוקחים מלאכה?   אודי:  

 

 י. אתה ממש סתום.כן. אנ  ארז: 
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 אני סתום כי לא הצלחתי לבנות מנורה?   אודי:  

 

 גאון כי לא הצלחת לבנות מנורה. אתה   ארז: 

 

 מה אתה יודע על טריגונומטריה?   אודי:  

 

 אני לא שם זין על טריגונומטריה.   ארז: 

 

 בסדר. בלי טריגונומטריה, לא הייתה הנדסה.  אודי:  

 

 אור. בלי מנורות לא יהיה   ארז: 

 

 אוקי אז אף אחד מכם לא יותר טוב מהשני.  נועה: 

 

 ם. אני יכולה גם לאכול, לצחצח שיניים.עם הרגלייאני יכולה לכתוב   עדן:  

 

 עם הרגליים?  דפנה:  

 

 אני יכולה לנגן "יונתן הקטן" בפסנתר.   עדן:  

 

 אני יכול להכין ספגטי.  אודי:  

 

 . 110בישול היית מוציאה איזה גאון. למה לא הלכת לשיעור   ארז: 

 

 מה אתה יכול לעשות?  )לעמית(   : דפנה 

 

 חת. לכם את התאני יכול להדביק לכו  עמית: 

 

 אני יודעת את כל השירים של "אמינם" בעל פה. )מדגימה להם(   נועה: 

 

 אני רוצה לראות מה דפנה יכולה לעשות?   ארז: 

 

 אני לא יכולה לעשות כלום.  דפנה:  

 

 יודע לעשות משהו. כל אחד   ארז:

 

 יש משהו אבל תשכחו מזה. זה מביך מדי.  דפנה:  

 

בן אדם עושה את זה כבר  לשון"  ה ראית פעם את אבשלום קור "משעת ארז: 

 שנים.

 

 יש כאלה שנהנים.   אודי:  
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 אוקי. אבל תישבע שלא תצחק! )ארז נשבע. שם יד על הלב(.   דפנה:  

 

זה. )שמה את הליפסטיק בין שדיה ומורחת  אני לא מאמינה שאני עושה את  דפנה:  

 את פיה(. 

 

 מחיאות כפיים

 

 גדול! איפה למדת לעשות את זה?  עמית: 

 

 כיתה ז'. טיול שנתי  דפנה:  

 

)ממשיך למחוא כפיים בסרקזם( זה היה נהדר דפנה. התדמית שלך   ארז: 

 נשברה.  מבחינתי

 

 חתיכת חרא. נשבעת לא לצחוק.   עדן:  

 

 אני צוחק?   ארז: 

 

 בן זונה.  עמית: 

 

מה אכפת לך מה אני חושב? אני אפילו לא נחשב, נכון? אני יכול להיעלם  ארז: 

ילו לא קיים בבית הספר הזה. לו אני אפוזה לא ישנה שום דבר. זה כאי

 זוכר? )לדפנה( ואת בכל מקרה לא שמה עלי. 

 

מישהו  אתה יודע יש לי אותם רגשות כמו לך. זה כואב באותה מידה כש  דפנה:  

 דורך עליהם.

 

את כזאת פתטית. בחיים. אבל בחיים אל תשווי את עצמך אלי. לך יש הכל  ארז: 

דיין הזה ייסגר אם לא  ת ספר המז ולי יש חרא! סינדרלה המסכנה. הבי

 תגיעי. המלכה לא הגיעה. )פאוזה( עגילים יפים. 

 

 סתום.  דפנה:  

 

 זה יהלומים אמיתיים?   ארז: 

 

 תסתום!   דפנה:  

 

 אני בטוח שכן עבדת כדי לקנות אותם?   ז: אר

 

 תסתום!   דפנה:  

 

 או שאבא שלך קנה אותם?   ארז: 
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 סתום!   דפנה:  

 

נוכה. את יודעת מה אני קיבלתי היו דמי ח הוא בטח קנה לך אותם. זה בטח  ארז: 

ליום ההולדת שלי? זו הייתה שנה בת זונה במשפחת לוי. קיבלתי חפיסת  

אותי ואמר לי: ארז תעשן קצת". אז לכי תבכי  סיגריות. אבא שלי תפס

 אצל אבא שלך לא כאן. 

 

אתה יודע. אתה חתיכת חרא. אתה לא מפסיק לנפנף במסכנות שלך כל   נועה: 

ה? שנזחל על הברכיים. שנתנצל שהזרע והביצית של ה אתה רוצהזמן. מ

ההורים שלנו נפגשו בזמן ובמקום הנכון? העולם הוא לא מושלם. נכון.  

אנחנו כאן כדי לעשות אותו טוב יותר. ולא נראה שיש לך איזו שהיא  אבל

 כוונה להתאמץ. אבל לבכות כמה אתה מסכן אתה ממש מומחה! 

 

 תתפסי אותי בוכה! בחיים לא אני לא בוכה! את   ארז: 

 

זו בדיוק הבעיה שלך. אתה כל כך מתאמץ להראות שאתה בלתי שביר   נועה: 

ה התנפצת לרסיסים מזמן והזכוכיות האלה  שכולם על הזין שלך. אבל את

לא מפסיקות לדקור אותך ואתה לא מפסיק לדקור אותנו. אז אם היית בוכה  

 קצת אולי היית שוטף את זה מהגוף. 

 

 . נראה שנועה נגעה במשהו אמיתי(. )לא עונה   ארז:

 

 אלוהים. אנחנו נצא כמו ההורים שלנו?   נועה: 

 

 את לא. זה בטוח.   דפנה : 

 

 זה שאני לסבית עוד לא אומר שאני לא אהיה דומה לאימא שלי.  ה: נוע

 

 חוץ מדבר אחד.   אודי:  

 

 )צוחקת( כן חוץ מדבר אחד.  נועה: 

 

 ים שלי.אני אף פעם לא אהיה כמו ההור  דפנה:  

 

 זה בלתי נמנע זה פשוט קורה.   עדן:  

 

 מה קורה?   דפנה:  

 

 כשאתה גדל הלב מת.  עדן:  

 

 ת? למי אכפ  ארז: 
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 לי אכפת.   עדן:  

 

אני יודע שזה לא הזמן המתאים אבל חשבתי מה יקרה לנו אחרי החופשה   אודי:  

כשנחזור לבית הספר. אני רואה אתכם בתור חברים שלי. אני לא טועה 

 נכון? 

 

 נכון.   עמית: 

 

 אז מה יקרה?  די:  או

 

 אם נישאר חברים כמו עכשיו?  דפנה:  

 

 כן.  אודי:  

 

 ת? את האמ  דפנה:  

 

 כן את האמת.   אודי:  

 

 לא נראה לי.   דפנה:  

 

 עם כולנו או רק עם ארז?   עדן:  

 

 עם כולם.   דפנה:  

 

 זו גישה ממש נחמדה.   עמית: 

 

ה? תאר יגש אליך בהפסקה ביום שני מה תעשיעמית בכנות. אם אודי  נו דפנה:  

צמך... אתה שם עם כל הספורטאים, אני יודעת בדיוק מה תעשה. תגיד לע

ו שלום וכשהוא ילך תצחק עליו מאחורי הגב. כדי שהחברים שלך לא ל

 יחשבו שאתה באמת מחבב אותו. 

 

 בחיים לא!  עמית: 

 

 ואם אני אבוא אלייך.  עדן:  

 

 בדיוק אותו הדבר.   דפנה:  

 

 את בת זונה.   ארז: 

 

 האמת עושה אותי בת זונה?  אומרת את זה שאני  דפנה:  

 

מה זה חרא לעשות את זה למישהו ואין לך את  לא, בגלל שאת יודעת כ  ארז: 

 הביצים להגיד לחברים שלך שאת חברה של מי שאת רוצה. 
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ומה אתך, צבוע? למה אתה לא לוקח את עדן למסיבות הרוק הכבד שלך?   דפנה:  

ו נועה ומה  עמית עם אאו לוקח את אודי להתמסטל בהפסקות? מה עם 

נו הולכים ביחד? בטח יצחקו אתי? מה החברים שלך יגידו אם הם יראו אות

 עליך ואתה תגיד להם שאתה מזיין אותי כדי שיסלחו לך שהיית אתי.  

 

בחיים שלך אל תדברי על חברים שלי! את לא מכירה אף אחד מהחברים  ארז: 

תואילי   ים שלך לאשלי. את לא מסתכלת על אף אחד מהחברים שלי ובחי

ם שאת מכירה. לכה בטובך לדבר עם אף אחד מהם. אז דברי על דברי

לציפורניים, הב.מ.וו. של אבא שלך והאימא השיכורה שלך באיים 

 הקריביים.

 

 תסתום!   דפנה:  

 

ובקשר לזה שאת ואני נלך ביחד, תשכחי מזה כי זה אף פעם לא יקרה.   ארז: 

 הסיום. תקברי את הראש שלך בחול וחכי לנשף 

 

 אני שונאת אותך.   פנה:  ד

 

 כן? יופי!   ארז: 

 

אז כנראה שאני ועדן אנשים יותר טובים מכם. אנחנו המוזרים. )לעדן(   :  אודי

 היית עושה לי את זה? 

 

 אין לי חברים.  עדן:  

 

 ואם היו לך?   אודי:  

 

 לא נראה לי שלחברים מהסוג שלי היה אכפת.   עדן:  

 

עושה כזה דבר. זאת התנהגות  לא הייתי אני רוצה להגיד לכם שאני בחיים אודי:  

 ילה. ממש מגע

 

 לחברים שלך לא אכפת כי הם ממש מעריצים אותנו.   דפנה:  

 

את כל כך מתנשאת, את כל כך מתנשאת... את כל כך מאוהבת בעצמך.   אודי:  

 למה את כזאת? 

 

אני לא אומרת את זה כדי להתנשא. אני שונאת להסכים עם כל מה   דפנה:  

 מרים. שהחברים שלי או

 

 אז למה את עושה את זה?   די:  או
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אני לא יודעת. אתה לא מבין. החברים שלך הם לא כמו החברים שלי ושל   פנה:  ד

 עמית. את לא מבין את הלחץ שהם יכולים להפעיל עלייך.

 

אני לא מבין, מה? את חושבת שאני לא מבין מה זה לחץ? )מתחיל לבכות(   אודי:  

 שרת מצא אקדח בתא שלי? יודעים שהלכי תזדייני! לכי תזדייני! אתם 

 

 למה יש לך אקדח בתא?   ת: עמי

 

ניסיתי. משכתי בחדק של הפיל והאור היה אמור להידלק, אבל הוא לא  אודי:  

 נדלק...

 

 למה אקדח?   עמית: 

 

 עזוב...  אודי:  

 

 את התחלת לדבר על זה.  עמית: 

 

 ים שלי לא אני לא יכול לקבל נכשל. אני לא יכול לקבל את זה. וגם ההור אודי:  

.  80ני אקבל רק מאה עד סוף הסמסטר הממוצע שלי יהיה יכולים. גם אם א

 הכל אבוד. חשבתי מה האפשרויות שלי. 

 

 התאבדות זה לא אפשרות.   דפנה:  

 

 לא עשיתי את זה, נכון?   אודי:  

 

 מזל...  נועה: 

 

 איזה אקדח זה היה?  עדן:  

 

( זה ית צוחקשלי. )עמ בזה. הוא התפוצץ בתא ןאקדח זיקוקים. אני לא מבי אודי:  

לא מצחיק. )עמית מנסה להירגע ונכשל אודי מתחיל לצחוק( זה כן מצחיק. 

 הפיל הדפוק נהרס. 

 

רוצים לדעת מה אני עשיתי שאני כאן? כלום! לא היה לי משהו יותר טוב   עדן:  

 לעשות. אתם צוחקים עלי. )כולם מתפקעים מצחוק(.

 

 ארז עדן ועמית נעמדים.

 

 את החיבור?   לכתובאתה הולך  )לאודי(  : דפנה 

 

 למה?  .כן  אודי:  

 

 ב את החיבור. וזה דבילי שכולנו נכת   דפנה:  
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 אבל זה מה שהמנהל רוצה שנעשה.  אודי:  

 

 אבל בטח כולנו נכתוב את  אותו דבר.  .כן  דפנה:  

 

 את פשוט לא רוצה לכתוב את החיבור.   אודי:  

 

 נכון אבל אתה הכי חכם כאן.   דפנה:  

 

ת ההתחנפות הזו. תמיד מתנהגים אלי יפה כשרוצים ממני א י לא קונהאנ אודי:  

 משהו שקשור ללימודים.

 

על שאר החברה   אני מבטיחה לך שזה לא המקרה הפעם. )אודי מסתכל דפנה:  

 ומקבלת אישור(. 

 

 אני אעזור לך... או שאתה תעזור לי... נכתוב את זה ביחד.  נועה: 

 

 אוקי נעשה  את זה.  אודי:  

 

 עדן( בואי! )ל  !האחל  דפנה:  

 

 לאן אנחנו הולכות?   עדן:  

 

! )סוחבת אותה ביד, נכנסות לחדר ליד אודי מתיישבת ומתחילה  יבוא דפנה:  

 לכתוב. דפנה יוצאת והולכת לארז ומדביקה לו נשיקה(

 

 למה עשית את זה?  ארז: 

 

 כי ידעתי שאתה לא תעשה את זה.  דפנה:  

 

 עדן מחייכת חזרה. ם, מחייך מועדן יוצאת החוצה מאופרת, עמית מסתכל ה

 

 ואוו! את נראית ממש שונה!  עמית: 

 

 זו אמורה להיות מחמאה?   עדן:  

 

מה שהתכוונתי להגיד זה שאת נראית... מדהים.. את יודעת. יש מסיבה   עמית: 

 ענקית אצל דודי. צריך להיות משהו פיצוץ. רוצה לבוא? 

 

 

 

 המנהל נכנס.  .יוצאים
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 מניפסט המועדון. 

 

 הל! נלמ

את הגזירה שגזרת עלינו להישאר בחופשה. מה שעשינו אכן היה רע. אבל  נו מקבליםאנח

אתה   ?".מי אנחנו"  שיסכםמאתנו לכתוב חיבור  לדרוש שזה לא הגיוניאנחנו חושבים 

רואה אותנו כמו שאתה בוחר לראות אותנו במונחים הפשוטים ביותר, בהגדרות הנוחות  

נסיכה. גילינו שבכל אחד מסתתר עבריין  א נסיך אואתנו הומביותר. אבל גילינו שכל אחד 

וגם חנון, גילינו שכולנו תחרותיים במידה זו או אחרת  ושכל אחד מאתנו מוזר בדרכו  

ושלכל אחד ישנה הזכות לאהוב את מי שהוא בוחר לאהוב בלי הבדל של מעמד דת גזע או 

 מין.  האם זה עונה לשאלתך? 

  הבוקר".  בכבוד רב "מועדון ארוחת

 

 

 - סוף -

 


