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 פרולוג

 המשתתפים: עשרה תלמידים, אופק, גל, ועוד כחמישה תלמידים ללא טקסט

אופק הבוגר ומקבל לקוחות. אחד  של הבמה רואים שלט 'משרדי ייעוץ, האופק שלך להצלחה' ושם יושב]בצד אחד 

כולם נראים מרוצים חוץ מגל, ואז כמה תלמידים  .מחלק חזרה מבחניםשמורה עם  בצד השני רואים כיתהאחרי השני, 

 [  מתבוננים בציון של גל ומתחילים לצחוק

כיתה ו'..אז רגע לפני שנפרדים הייתי  רוצה שכל אחד יספר לנו היכן הוא ילמד   המורה: אנחנו ממש לקראת סיום 

 בשנה הבאה. 

 תיכון העמקים : אני התקבלתי ל1תלמידה 

 בית ספר השרון : אני התקבלתי ל2תלמידה 

 מצטיינים ד' : אני התקבלתי ל3תלמיד 

  לאולפנא יצירתית : ואני התקבלתי 4תלמיד 

 ישיבת המתמידים י ל: אני התקבלת5תלמידה 

 חיטים : ואני התקבלתי לכפר 6תלמידה 

  הדר: אני התקבלתי לאולפנת 7תלמידה 

  ת שמחי דעת : ואני התקבלתי לישיב8תלמיד 

 כפר שיטה : אני התקבלתי ל9תלמידה 

 לאיילת השחר  : ואני התקבלתי10תלמיד 

 בשנה הבאה? ך הול ה? לאן אתגלכולם: 

גל: אי! כואבת לי הבטן! אי! כואבת לי הבטן, אני רוצה ללכת הביתה! אי, איזה כאבים! ]בוכה על הרצפה של הכיתה, 

 כולם יוצאים החוצה, לא לפני ששולחים בו מבט, והוא נשאר לבד[ 

אין מקום. גל: אף בית ספר אף פעם לא יקבל אותי. נבחנתי כבר לחמישה. אין מקום, כן, זאת תמיד התשובה הרגילה. 

אנו מצטערים אך מספר המקומות מוגבל. ברור. בראיון אני יוצא בסדר, איכשהו, אבל כשזה מגיע למבחנים.... אין 

אני לי שום סיכוי, אני אומר לכם. שום סיכוי. לא אסיים בית ספר ואחר כך ,לא אמצא עבודה ואז לא יהיה לי כסף ו

יהיו לי ילדים, ואז אהיה זקן ואף אחד לא יטפל בי... אשב לבד  אגור ברחוב ואף אחד לא ירצה להתחתן איתי ולא

ברחוב ואקבץ נדבות... והכול רק בגלל שאני משקיע בלימודים ובחברות ובכל מה שרק אפשר אבל תמיד זה לא 

 מצליח. ותמיד אני שוב נכשל. 

 [ מ'האופק שלך להצלחה' עובר לצד השני של הבמה, אל הכיתה]אופק 

אופק: גל, מה אתה עושה כאן? כולם כבר מזמן הלכו הביתה. עוד רגע נועלים את בית הספר. חיפשתי אותך בכל 

 מקום! כבר התחלתי לדאוג נורא 

במבחן, ושוב כולם צחקו עליי. ושוב נכשלתי  20גל: אין לך מה לדאוג לי. ממילא לא ייצא ממני כלום. שוב קיבלתי 

 ח, אף פעם בכל דבר. אין לי סיכוי להצלי



אופק: זה לא נכון, גל, אני אומר לך שזה לא נכון. אתה תהיה מנהיג, אתה תהיה הכי טוב שיש, אני אומר לך! אתה 

 תצליח להגשים את כל החלומות שלך 

גל: זה שאתה הקמת חברת ייעוץ בעצמך וממש מצליח בה ומפתח אותה ומגשים חלום, לא אומר שלכולם הולך ככה 

לך יש כישרון, אבא, אבל לא לכולם יש. ככה זה. יש כאלו שנולדים עם כישרון ויש כאלו שנולדים  בקלות בחיים. אז

 עם כישלון. 

אופק: גל, אתה צריך סבלנות, באמת. אתה יודע מה, אני לא חשבתי לספר לך אף פעם על מה שקרה איתי, אבל.. 

? פעם זה היה הכול שונה לגמרי. פעם הייתי אחר, תראה, זה שאני ככה, נו, זה לא כל החיים שלי היה ככה, אתה מבין

 שונה. נו, אתה מוכן לשמוע? 

 גל: לשמוע כן אבל שלא תחשוב שאני מאמין לך. אתה בטח סתם ממציא את כל הסיפור הזה כדי לעודד אותי

 אופק: ממש לא, סיפור אמיתי

 גל: בסדר. לשמוע אני מוכן. 

ספר היסודי, שם עשיתי הרבה צרות... אז איפה אני אתחיל, בעצם? אופק: הכול התחיל לפני הרבה שנים, בבית ה

בואי נתחיל באותו יום שבו עשיתי משהו לכל התלמידים... לא, רגע, בעצם נתחיל רגע לפני זה, בתוך חדר המורים... 

 רגע לפני שעשיתי את הבלגן הגדול...

  



 מערכה ראשונה

 שתי תמונות.ובה 

 תמונה ראשונה:  

 בחדר המורים. מורים ותלמיד.  6המשתתפים: 

]אל תוך הפלאפון[: כן, אז תאמר לו בבקשה שיחזור ברגל, בסדר? כן. יש לו ארוחת צהרים ואחר כך דניאל  1מורה 

 מגיע אליו, נכון. 

 : וואו, רותח. ]מחזיק ביד כוס שתיה חמה[ אולי כדאי שאני אשב עם זה 2מורה 

 ריפה? מה יהיה, החום הזה זה משהו נורא ]קורא עיתון[: שוב ש 3מורה 

 : לא. לא. אתה תגיד לו שאני אגיע לבנק אחר כך. לא עכשיו אני בכיתה, לא. 1מורה 

 , שפכת עליי את התה י: אוף, תסתכל2מורה 

 לעזוב עכשיו את העבודה, מה צריך להבין פה?  ה]לטלפון[ לא. לא. אני לא יכול ת: מצטער1מורה 

 שק שבוע הבא, עוד הפעם שביתה מה יהיה? : שביתה במ3מורה 

 : נותר שבוע למיצב. מחר נעשה עוד חזרה אחרונה אני מקווה שנספיק לעבור על הכול 4מורה 

 : שביתה מחר אני אומר לך 3מורה 

 עוד חזרה לפני המיצב  ת: אני חייב4מורה 

 : יש לך דקה? 5מורה 

 תמר: כן, בטח 

 , זה התלמיד הזה מהכיתה שלך, נו איך קוראים לו, אופק? שוב הוא זרק כיסאות היום י: תרא5מורה 

 תמר: אני אדבר איתו 

 : אני כבר דיברתי איתו ועם ההורים שלו 5מורה 

 , אני אדבר איתו תתמר: אני יודע

 כן, לא. תגיד לו שאחר כך אני אבוא. כן.  ]לטלפון[: 1מורה 

דעתם שרק שלושה אחוזים מבין כל האנשים אוהבים לאכול את הפסטה שלהם עם ]קורא מהעיתון[: האם י 3מורה 

 קוטג'? 

 : הנושאים של המיצב... המ... 4מורה 

 : רק היום אופק שפך תה רותח בכיתה. בנס לא קרה נזק 2מורה 

 ]קורא מהעיתון[: ורק ארבעה אחוזים מבין המורים אוהבים לקרוא עיתונים?  3מורה 

 אתם משוחחים על אופק... במהלך  חזרה למיצב הוא לא הפסיק להפריע : אם כבר 4מורה 



ידברו איתו לכם, הוא רק צריך מעט סבלנות. יש לו אופי של מנהיג. הוא רק צריך ש תתמר: הוא ילד טוב, אני אומר

 לאט ועם הרבה סבלנות 

שיש טעם לדבר איתו?  תאמת חושב: מזג האוויר... צפויה עליה קלה בטמפרטורה ו... אופק? ילד טוב? את ב3מורה 

 לדבר איתו? 

[ אופק? באמצע השיעור הוא התחיל לצרוח ואחר כך ת: בסדר, אני אדבר עם הפקיד. בסדר ]מנתק]לטלפון[ 1מורה 

 ברח מהשיעור 

 תמר: צריך סבלנות. יום אחד הוא עוד יפתיע את כולכם, אתם תראו. הוא עוד יהיה מנהיג גדול 

 : בטח 1מורה 

 תלמיד[ ]נכנס 

 תלמיד: בואו מהר! מהר!!! 

 : מה קרה עכשיו? 1מורה 

 : אף פעם אי אפשר לסיים את התה עד הסוף? 2מורה 

 : רק תן לקרא עד הסוף את התחזית 3מורה 

 תלמיד: זה דחוף, קרה משהו 

 תמר: מה קרה? 

 : מריבה במסדרון? לכו לאחראי הפסקה 5מורה 

 מתחם של כיתות ו'... זה... תלמיד: זה דחוף! זה בתוך בית הספר, ב

 : מה זה? 4מורה 

 ]רואים את התלמיד מנמיך את הקול ומספר למורים משהו[ 

 : אמרתי לכם,  שוב אופק!!4מורה 

 להורים שלו!  ת: אני מתקשר1מורה 

 : לא היינו צריכים לקבל אותו לבית הספר 3מורה 

 : מה יהיה עם הילד הזה? 2מורה 

 תמר: הוא ילד טוב, זה רק עניין של זמן וסבלנות. 

 : שטויות 5מורה 

 תלמיד: והם כולם שם והם צורחים ואני חייב לרוץ לשם מהר להגיד שדיברתי אתכם ]יוצא[ 

 : איפה אב הבית? יצאתי לחפש אותו! ]יוצא[ 5מורה 

 : יש לך מסטר, לא? ]צועק אחריו, יוצא[ 2מורה 

 : צריך ליידע מהר את המזכירה שלא יתקשרו הביתה וההורים יכנסו ללחץ ]יוצא[ 3מורה 



 : אולי כדאי לשלוח מייל להורים 4מורה 

 יוצאים[  1ומורה  4: בוא נראה יחד מה אפשר לעשות ]מורה 1מורה 

אני יודעת ומאמינה תמר: אוף, אופק, למה אתה מתנהג כך, למה? האם היית  רוצה שכולם יחשבו שאתה לא מסוגל? 

 , לשמור על הכללים ולהיות ילד טוב, אני יודעת! מו שצריךבך  שאתה מסוגל  להתנהג כ

  



 קטע מעבר ]עם אופק הבוגר וגל[: 

 גל: אבל אבא, מה עשית שהמורים נבהלו כל כך? 

 אופק הבוגר: נעלתי את כל התלמידים במקלט וברחתי  

 גל: וואו אני לא מאמין עליך אבא 

 חכה, זאת רק הייתה ההתחלה גל: 

 

 תמונה שניה: 

  . בתוך המקלט. תלמידים ומורה 8 אופק הילד, המשתתפים:

 ]רואים את אופק עובר לפני התלמידים עם המפתח ביד וצוחק. ואז רואים את התלמידים שנעולים בתוך המקלט[ 

 : תן לנו לצאת! 1תלמיד 

 : נו כבר, מה קורה פה? 2תלמיד 

 : איך יוצאים מפה? אמא'לה, אני לא רואה כלום! 3תלמיד 

 : איפה הדלת? זאת הדלת? 4תלמיד 

 : לא, זה אני! 2תלמיד 

 : אה, סליחה 4תלמיד 

 : אולי המפתח נמצא כאן 1תלמיד 

 [ זהו זה! 2: הנה, נראה לי שמצאתי את המפתח! ]מתכופף ותופס את הרגל של תלמיד 5תלמיד 

 : זה לא המפתח! זאת הרגל שלי! 2תלמיד 

 : כן, שמתי לב 5תלמיד 

 : תדליקו את האור, מהר! 6תלמיד 

 ]נדלק אור מסנוור, או פנס[ 

 : בעצם תכבו את האור, לכבות! להדליק, לא, לא, לכבות, להדליק 6תלמיד 

 : אני לא שומע כלום 7תלמיד 

 : בטח, זה בגלל שאתה צועק 8תלמיד 

 : מה? 7תלמיד 

 : תפסיק לצעוק כבר! 8תלמיד 

 : הצילו, הצילו! 7תלמיד 

 : תמשיכו לחפש את המפתח 4תלמיד 



 : הצילו, הצילו, הצילו! 7תלמיד 

 : אתה חושב שאם תעמוד ותצעק הצילו זה יעזור? 8תלמיד 

 : לא, אבל... הצילו, הצילו, הצילו!! 7תלמיד 

 : אני לא מאמין 8תלמיד 

 ש! : אמא'לה, יש פה נח2תלמיד 

 : הוא ממש גדול הצילו 3תלמיד 

 : הצילו, הצילו, הצילו, הצילו, הצילו! 7תלמיד 

 ]נשכב על הרצפה[ : יאלה, בוא נלך לישון 5תלמיד 

 : מה זה? הנחש מדבר? 1תלמיד 

 : זה לא דני זוחל פה על הרצפה? 6תלמיד 

 : כן, זה אני, בוא נלך לישון 5תלמיד 

 : איזה לישון? 2תלמיד 

 : למה לצרוח? מי יודע מתי יבואו, אני בעד לישון 5תלמיד 

 : הצילו, הצילו, הצילו! 7תלמיד 

 : עם הרעש שאנחנו עושים עוד רגע מגיעה לכאן המשטרה 8תלמיד 

 : או כל היישוב! 3תלמיד 

 : כל הארץ 1תלמיד 

 : אף אחד לא יישמע אותנו 3תלמיד 

 : איפה לא ישמעו אותנו 4תלמיד 

 : פה 2תלמיד 

 : מה פה? 4תלמיד 

 : אולי שקט! אני מנסה לישון! 5תלמיד 

 : הצילו, הצילו! 7תלמיד 

 : רוצה כרית? 6תלמיד 

 : תביא, למה לא? 5תלמיד 

 את התיק שלו[  5זורק לתלמיד  6]תלמיד 

 : אי, זה כאב! 5תלמיד 

 : הצילו! 7תלמיד 



 : מה אי? זה מלא ספרים זה נוח 6תלמיד 

 איזה נוח? זה כרית זה?  :4תלמיד 

 : למצבים נואשים משתמשים באמצעים נואשים 6תלמיד 

 לוקח מהם את התיק[  3]תלמיד 

 : דווקא לראש שלי הוא די נוח 3תלמיד 

 : נו כבר שיצליחו לחלץ אותנו, אני לא מצליח לנשום! 7תלמיד 

 מנסה ומצליח[ 7: אולי תעשה ככה ]מראה לו איך לנשום, תלמיד 8תלמיד 

 : אה, נכון, שכחתי, הצילו!! ]נכנס מורה[ 7תלמיד 

     מורה: כולם לזוז אחורה! אנחנו פותחים לכם את הדלת. ]שומעים רעש של מפתחות ורואים את כולם רצים החוצה[ 

 


