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 מערכה ראשונה: 
 שתעסוק בשאלה מהי בכלל גבורה? 

 

 רעות ויקיר ]וגם ההורים[:  -קטע פתיחה

 תפקידים[  4]

 ]רואים את יקיר משחק בסמרטפון בהתלהבות. הוא נמצא לבד על הבמה[ 

 רעות: יקיר, יקיר, איפה אתה? 

 יקיר: יש! סוף סוף! 

 רעות: יקיר, עם מי אתה מדבר? 

 יקיר: זהו. עוד רגע זה שיא 

 רעות ]נכנסת לבמה[: יקיר? יקיר! מה אתה עושה? אתה משחק בפלאפון?? 

 יקיר: מה פתאום... זה... אני רק... זה לא מה שאת חושבת 

 רעות: אתה משחק ככה בפלאפון... בשבת? אתה לא מתבייש?! 

ני רק... אני בדיוק חיפשתי איפה לשים אותו כי זה בדיוק היה יקיר:נו, רעות,אני לא שיחקתי,א
ביד שלי כששבת נכנסה ולא ידעתי מה לעשות עם זה ואז... זה בטעות נלחץ כאן אז זה הפעיל 

 מוסיקה ואז... 

 ]חוטפת לו מהיד[ 

 יקיר: תחזירי לי את זה! 

 רעות: שוב קנדי קראש? 

 באמת לא בסדר אבל הייתי חייב להמשיךיקיר: נו, בסדר, עלית על זה, אוקי, זה 

 רעות: לאיזה שלב הגעת? 

 !! 302יקיר: אני כבר בשלב 

 רעות: איזה יופי

 יקיר: באמת? 

 רעות: לא! לא באמת! אתה משחק בפלאפון בשבת! 

 ]יקיר ורעות מתחילים לריב[ 

 רעות: אם אתה ממשיך אני אגיד אותך לאמא 

 יקיר: אמא'לה אני מת מפחד 

 ה שאני אקרא לה ואתה באמת תפחד רעות: חכ

 יקיר: אני לא פחדן כמוך 

 רעות: זה לא נקרא להיות פחדן 

 יקיר: ראית איך החטפתי אתמול לחיה, אלק פחדן 

 רעות: יופי, זה בגלל שהיא בת חמש

 יקיר: גם לתמר ואפילו לך אני לא מפחד להרביץ   

 ץ לאנשים בלי לפחד מהתוצאות? רעות: אה, באמת? נראה לך שלהיות גיבור זה פשוט להרבי

 יקיר: נראה לך שלהיות גיבורה זה כל דבר להגיד ישר לאמא? 

 רעות: אז אתה מפחד? 

 יקיר: לא 

 רעות: בסדר. אמא, אמא! 

 יקיר: בשביל מה? 

 רעות: מפחד? 

 יקיר: לא 

 רעות: אמא! ]צועקת[ אמא! 

 ישנה, מה יש לך, את סתם ככה רוצה להעיר אותה? לא אכפת לך ממנה בכלל  יקיר: אמא



 רעות: אם לך היה אכפת לא היית משחק בפלאפון בשבת 

 ]שוב רבים[ 

 רעות: אמא 

 יקיר: רעות, רוצה לשמוע משהו ששמעתי היום בבית הספר? 

 רעות: אל תחליף נושא, אמא! 

 יקיר: רוצה את הפלאפון שלי, לשבוע שלם? 

 רעות: כן... בעצם, לא, אמא! 

 יקיר: פחדנית, לא מסוגלת להתמודד עם כלום לבד וישר קוראת לאמא 

 רעות: פחדן, לא יכול להיות גיבור מספיק כדי להתגבר על קנדי קראש! 

הספר ולהכין יקיר: את בכלל לא יודעת מה זה גבורה, את חושבת שלשבת כל היום בבית 
 את כל השיעורי בית שלך זה גבורה 

 רעות: ומה אתה חושב שלהרביץ לכל אחד שקצת מרגיז אותך זה גבורה? 

 ]אמא נכנסת[ 

 אמא: רעות? יקיר? עוד הפעם אתם רבים? מה קרה עכשיו? 

רעות ]ביחד עם יקיר[: יקיר שיחק בפלאפון בשבת הוא לא מבין שזה לא בסדר ואז ניסיתי 
 ך אבל הוא לא נתן לי לדבר לקרוא ל

יקיר ]ביחד עם רעות[: רעות חוטפת לי דברים מהיד וחושבת שהיא יודעת הכול והיא ניסתה 
 להעיר אותך ולהפריע לך 

 אמא: שקט, לא הבנתי כלום! למה אתם רבים כל היום? מה יהיה אתכם? 

 יקיר ]ביחד עם רעות[: היא אשמה! 

 רעות ]ביחד עם יקיר[: הוא אשם! 

א: אולי לכבוד הבר מצווה שלך תתבגר קצת? זה בעוד חודש! ורעות, אולי לכבוד הבת אמ
 מצווה שלך תתבגרי גם את? זה בעוד חודשיים... 

 ]נכנס אבא[ 

 אבא: נו, ספרת להם כבר? 

 אמא: לא. עוד לא הספקתי לספר להם כלום כי הם כל הזמן רבים 

 אבא: אז אולי הם צריכים להבין שכדאי שיתחילו להתבגר 

 אמא: התחלתי להסביר להם

 בת מצווה -אבא: החלטנו לחגוג לשניכם ביחד. בר

 יקיר: ביחד איתה? 

 רעות: ביחד איתו? 

 אמא: כן. ואנחנו רוצים שתכינו ביחד דרשה 

 אבא: על נושא מאוד חשוב 

 אמא: אנחנו רוצים שתעשו את זה ביחד 

 יקיר: אני מוכן לעשות הכול, רק לא עם רעות 

 רעות: אני מוכנה לעשות הכול רק לא עם יקיר 

 אבא: הנושא של הדרשה הוא על גבורה 

 אמא: איך להיות גיבור אמיתי 

 אבא: אם אתם רוצים שיהיה לכם בר מצווה ובת מצווה כדאי שתתחילו לעבוד 

כמשימה לכבוד זה שאתם סוף סוף אמא: יש לכם שבוע לכתוב את הדרשה, קחו את זה 
 צריכים להתבגר 

 רעות: יקיר לא יודע בכלל מה זה גבורה, הוא יכתוב נאום שלם על איך מרביצים 

 יקיר: את תכתבי נאום שלם שיהיה 'אמא, אבא, אמא, אבא, אמא בואי, אבא בוא' 

 ]אבא ואמא יוצאים[ 

 רעות: אוף, איזה מן משימה 

 -4- בכלל? ]יוצאים[ יקיר: מה זה להיות גיבור 
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