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 קטע פתיחה:  -שורשים

 ]ארבעה עשר משתתפים[ 

 

 : מה זה שורשים? 1

 : שורשים של עץ, מה השאלה! 2

 ]נכנסת, מתעסקת בשיער[: אוי, השורשים של השיער שלי יבשים לגמרי!!  3

 ]נכנס עם תחבושת על היד[: יש לי שבר בשורש כף היד  4

 אם אינני טועה?  13... המ... זה... ]אוכל קצה של עיפרון[ זה 169: שורש של 5

 ]מחזיק את הפה עם היד[: הוא אמר לי שאני חייב סתימת שורש!  6

 [ 8-ו 7]נכנסים שניים שרבים, 

 זה שורש הבעיה! : רק בגלל שהוא העליב אותך לא רצית לבוא? אז 7

 : לא, שורש של בעיה זה ב.ע.ה. לא? 9

 [ 11, 10]נכנסים שניים, 

 : אמא, כמה שנים אתם בארץ? 10

  : אנחנו פה כבר ארבע דורות, אנחנו שורשיים!!11

 : שמעתי שמישהו הולך לקיבוץ שורש? 12

 [ 14, 13 -]נכנסים שניים

 טוב? : תגיד שרים שירי שורשים שורשיים עשרים פעמים 13

 : שררים שריריר שורששים שורשים ]מבלבל את המילים[ 14

 : טוב אז תגיד את זה פעם אחת 13

 מנסה ולא מצליח[  14]

 : אפרורפו שורשים... אולי הגיע הזמן שנלמד קצת על השורשים שלנו? 13

  



 מה תפקידן של תנועות הנוער?  – 1 -תנועות הנוער

]ארבעה משתתפים קבועים לקטעי 'תנועות הנוער' שהם: דני המדריך, אסף המדריך, רינה 

המדריכה וקומונרית, אלא אם כן מצוין אחרת. דני תמיד מגיע עם חולצת תנועה ומתלהב 

וגם צרוד, אסף תמיד מביא איתו אוכל, רינה מקשיבה למוסיקה ומתעסקת בפלאפון כל 

 הזמן[ 

 

 בישיבת הצוות אני רוצה לדבר אתכם על המטרות שלנו בתנועה ובסניף קומונרית: טוב. היום 

 דני המדריך: עוד הפעם על מטרות? מה זה כזה חשוב 

 רינה המדריכה: אוף באמת אין לי כוח שוב לדבר על זה 

 קומונרית: בבקשה, זה ממש חשוב, בלי מטרה אי אפשר להתקדם 

ער היום זה סתם. פעם תנועות נוער היו אסף המדריך: במילא אין לנו מטרות. תנועות נו

חשובות. פעם בתנועות הנוער בנו את הארץ... היום אנחנו סתם עושים פעולות ומחלקים 

 צ'ופרים 

 קומונרית: זה בכלל לא נכון, בדיוק על זה רציתי לדבר 

 אסף המדריך: היום רק שרים ועושים מוראל 

 דני המדריך ]בקול צרוד[: וגומרים את הגרון 

 קומונרית: לכן אנחנו חייבים למצוא מטרה 

 דני המדריך: בואו נקים תנועת נוער 

 קומונרית: אבל היא כבר קיימת 

 דני המדריך ]מביט בחולצת התנועה[: אה, נכון...  

 רינה המדריכה: נעלה לארץ! 

 דני המדריך: אנחנו כבר בארץ, שכחת? 

 רינה המדריכה: אה, נכון 

 את הדרך לירושלים  אסף המדריך: בואו נפרוץ

 קומונרית: כבר פרצו את הדרך לירושלים. 

 כל המדריכים: אז מה נעשה? 

 אסף המדריך: אין לנו שום מטרה! 

 קומונרית: אתם יודעים איך הוקמה הארץ? 

 ]מהנהנים ואז אומרים ביחד 'לא'[ 

  קומונרית: ואיך הקימו אתה התנועה שלנו?

 המדריכים: לא 



ארץ לפני שפרצו את הדרך לירושלים? על כל השיירות שהסתכנו קומונרית: ומה קרה ב

 ואפילו נהרגו רק בשביל לדאוג לתושבים של ירושלים? על זה ידעתם? 

 המדריכים: לא... 

קומונרית: אז יש לנו מטרה! אנחנו אולי לא מקימים את הארץ ולא את התנועה וגם לא 

 וללמד את החניכים איך כל זה קרה! פותחים את הדרך לירושלים, אבל המטרה שלנו לזכור 

 דני המדריך: מטרה מצוינת... אבל איך? אולי נעביר פעולות? נספר סיפורים? 

 רינה המדריכה: אני בעד שירים, שירים ישנים, במיוחד שירים רומנטיים על חתונות 

 אסף המדריך: אני אומר שבלי אוכל זה לא יעבוד... 

 

  



 פלאפל:  -מסורת

 ]שמונה משתתפים[ 

 

 מנחה: בוקר טוב לכולם. איתנו כאן בני, ילד רעב במיוחד שלא אכל כבר כמה ימים 

 בני: אני מת מרעב! 

מנחה: בני הולך להחליט מה מבין המאכלים הבאים יזכה לתואר המאכל הישראלי ביותר ולאחר 

 מכן הוא הולך לאכול אותו. היו אתנו עד לשלב הגורלי והמכריע. 

 ]נכנסת עירקית[ 

עירקית: יש לנו פה קובה מצוין. טעם גן עדן. ולמי שלא יודע, קובה הוא בעצם קופתאות סולת 

 שמנמנות המחבקות בתוכן מילוי בשר נימוח ומשתכשכות בתוך מרק אדום וחמצמץ. ]מריח[ 

 ]נכנס כורדי[ 

 . תענוג! כורדי: רק דושפרה, אין כמו דושפרה. כיסונים קטנים ממולאים בבשר כבש

 ]נכנסים טריפוליטאי ומרוקאי[ 

 טריפוליטאי: חריימה חריף ומלא טעם עם בצל וקישוא במילוי אורז ובשר עם טלה ועגבניות... 

 מרוקאי: מרק תפוחי אדמה מרוקאי עם גרגירי חומוס וקוביות בשר 

 ]נכנס אתיופי[ 

 אתיופי: אינג'רה ונזיד עוף בפלפלים אדומים 

 , בני, מה אתה בוחר? מנחה ]לבני[: ובכן

 ]בני מביט בכל המאכלים, מבולבל[ 

 מנחה: מה מכל המאכלים נראה לך המאכל הישראלי ביותר? 

בני: אני לא יודע. מצד אחד הדושפרה, אבל בעצם אין כמו הקובה... החריימה... איך שאני אוהב... 

 ומרק תפוחי האדמה 

 ]נכנס רוכל עם פלאפל בידו[ 

 רוכל: רק היום, רק היום! פלאפל בעשר שקל למנה! מי רוצה? 

 ]בני רץ אל הרוכל וחוטף לו את הפלאפל מהיד[ 

 בני: החלטתי! זה המאכל הכי ישראלי! ]כולם יוצאים מבואסים[ מה כבר אמרתי? 

 

 

 


