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 מערכה ראשונה 

 :1תמונה 

 הבית של שרה אזולאי  מקום:

  אבא ואמא. חיים, שרה אזולאי,חני, אריאל, אורית, הילה,  משתתפים בסצנה:

  כל הילדים צופים בסרט, אפשר שיישמע פס קול מתוך צלילי המוסיקה שבו הם צופים הערה:

 

  אריאל: תעביר את הפופקורן

 אורית: איפה השתייה?

 שרה: אפשר כוס?

 אורית: חסר קצת מלח, איפה יש?

 שרה: במטבח

 אורית: אני מוותרת. אפשר לשתות?

 אריאל: תיקחי לבד

 הילה: למה היא עושה את זה?

 היא לא מפחדת?חני: 

 כולם: שששש...! 

 הילה: תעבירו את הפופקורן

 חני: מאיפה השגתם את הסרט הזה?

 השאר: שששש...! 

 חני: רק שאלתי

 השאר: ששששש...! 

 אריאל ]מצביעה על הסרט[: היא באה לעבוד שם בחינם, כאילו?

 אורית: כן, אם אתה לא מבין את זה לא הבנת את כל הקטע של הסרט

 אה לעזורחני: היא ב

 השאר: שששש....! 

 חני: למה כשאורית מדברת אז

 השאר: שששש...! 

 ]חיים נכנס[

 חיים: איזה סרט של בנות! ]ניגש אל שרה[ שרה, אפשר עזרה בשיעורי הבית שלי?

 ]שרה מסתכלת שנייה במחברת של חיים וממשיכה להסתכל בסרט[

 שרה: מצטערת, אבל אני לא מבינה כלום בחשבון

 מו[: זה בכלל באנגלית ]מתיישב[ חיים ]לעצ

 קול של אבא ]מאחורי הקלעים[: אורית, השארת את הכלים על השולחן, בואי לשטוף אותם

 אורית: עוד מעט אבא

 קול של אמא ]מאחורי הקלעים[: אריאל, תוריד בבקשה את הזבל

 אריאל: לא רוצה, יש לו ריח לא טוב. 

 בבקשהקול של אבא: שרה תעזרי לחני בשיעורי בית 



 שרה: אוף! 

 קול של אבא: למה הכול תמיד באוף אצלך, שרה?

 חני: אבל אין לי שיעורי בית

 קול של אבא: אף פעם?

 -חני: לא רק היום, ואתמול, ולפני אתמול ו

 כולם: שששש....! 

 קול של אמא: הילה, תסדרי את החדר שלך

 הילה: הוא מסודר

 קול של אמא: אם זה סדר, מה זה בלגן? 

 מה שיש בסרט הילה:

 קול של אבא: שרה, תכניסי בבקשה את הבגדים לכביסה

 שרה: אבל הם נקיים

 קול של אמא: לא הזעת שבוע שלם?

 שרה: אה... בגלל שלבשתי אותם שבוע, אז אין לי מספיק בגדים להכניס למכונה.... 

 קול של אבא: חיים, אתה יכול בבקשה לשטוף כלים?

 חיים: למה עכשיו?

 כי זה סרט של בנות, לא? קול של אבא:

 חיים: אה... לא, לא. אני סתם חשבתי כך. 

 ]אמא ואבא נכנסים לבמה, אבא מכבה את הטלויזיה. נשמעים קולות מחאה[ 

 אמא: אריאל, תוריד את הזבל. 

 אריאל: אוף ]יוצא[

 אבא: חני, לעשות שיעורי בית

 חני: אני שונאת לעשות שיעורי בית, אני חייבת?

 ן ]יוצאת[אמא ואבא: כ

 אמא: חיים, לך לשטוף את הכלים. 

 חיים: אבל הם מלוכלכים כל כך! 

 אמא: אם הם היו נקיים לא היינו מבקשים שתשטוף אותם! ]חיים יוצא[

 אבא: אורית, גם את

 ?pleaseאורית: אני יכולה להוריד כביסה במקום, 

 אבא: את יכולה להוריד כביסה, בנוסף.... 

 הכביסה בבקשה אחרי שאורית תוריד אותהאמא: הילה, תקפלי את 

 הילה: אני שונאת את זה! 

 אבא: אני לא מבין למה כולכם באים בגישה כל כך שלילית

 אמא: למה לא לבוא עם חיוך ושמחה, זה גם יותר בריא לנפש! 

 שרה: כי זה מדכא

 אמא: תנסי לראות מה טוב בלעזור בבית

 שרה: כלום. בקיצור מה אני צריכה לעשות? 

 שימי את האחים שלך לישון בבקשה. אמא: 

 שרה: מה יש, גם אני משרתת? 

 אמא: אני לא רוצה לשמוע דיבורים כאלו 



 שרה: אז אל תקשיבי 

 אבא: קדימה קחי את האחים שלך לישון זה לא קשה כל כך 

שרה: לא עשיתי את זה אף פעם ואני לא מתכוונת להתחיל עכשיו. שכל אחד ישים את עצמו לישון ואני רוצה 

 להיות ערה כל הלילה 

 אבא: אנחנו כבר נראה מה יקרה איתך

 אמא: כן, נדבר ונחליט מה לעשות איתך

 שרה: לא אכפת לי! 

 



 :2תמונה 

 בכיתה  מקום:

 שרה אזולאי.  מורה, דנית, שמרית, אביטל, ליבה, שרה לוי,  :ים בסצנהמשתתפ

  :ותהער

 שישלב החלפת תפאורה ]הכנסת כיסאות/שולחנות[ , קטע תנועה מורה ותלמידיםאפשר להכניס כאן -

 תלמידות שיופיעו בסצנה ללא טקסט  לשלב עודאפשר -

 ה'תלמידות' ב'תלמידים', וגם את המוַרה במוֶרהבמקרה ומעלים את ההצגה עם בנים, ניתן להמיר חלק/כל  -

 

לכבוד זה שאתן כבר בנות מצווה החלטתי לשלוח  אתכן בנות יקרות, רציתי לספר לכן משהו חשוב. מורה: 

 מה אתן אומרות? למשימה חשובה מאוד שתמשך לאורך חופשת החנוכה. 

 , אני חשבתי לישון כל חופשת החנוכה דנית: אוף

 תי ללכת לים אני תכננשמרית: 

 ליבה: בחנוכה? איזה ים? 

 אביטל: תלוי מה המשימה

 מורה: בנות, למה להיות כל כך שליליות? 

 שרה לוי: נכון, זה הולך להיות ממש כיף! 

ביקשתי אישור מיוחד מהמנהל להאריך  יש לי עוד משהו לספר לכן, בגלל שמדובר במשימה חשובה מאודמורה: 

 נוסף. מה דעתכן? את חופשת החנוכה שלכן בשבוע

 דנית: שזה נהדר! 

 אביטל: מדהים! 

 שמרית: מעולה

 ליבה: זה טוב מאוד

 שרה לוי: זה מצוין כי זה יעלה את הסיכויים שהמשימה תהיה טובה יותר

 מורה: איזו משימות אפשר לעשות, לדעתכן? 

 ?: משהו שקשור לספורטליבה

 ?דנית: קניות לנזקקים

 : סריגת כיפות לנזקקיםשמרית

 : לראות סרטים... עם הנזקקים! אזולאי שרה

 אביטל: לעשות לילדים טיולים בארץ

 מורה: מה עוד אפשר לעשות?

 : לשמור על האחים הקטנים אם צריך עזרה איתםשמרית

 ליבה: להדריך בקייטנה? 

  המשימהמורה: יופי. לאט לאט הדברים מתחילים להישמע קצת יותר טוב. ועכשיו הגיע הזמן להסביר את 

ובסוף לא נשאר  : למה? בשביל מה צריך את זה? אוף! כל המורים נותנים לנו מלא שיעורים לחופששרה אזולאי

 שום חופש 

 מורה: כבר דיברנו על זה שיש עוד דברים חוץ מכיף. 

 : כן, שיעורי בית. שרה אזולאי

  מורה: שרה!

 שרה לוי: שיעורי בית זה פשוט דבר נפלא, המורה, למה את נותנת לנו רק משימה אחת? בבקשה תתני לנו עוד! 



מורה: שרה, לא צריך להגזים. אני לא מצליחה להבין איך בתוך כיתה אחת קטנה יש לי שתי שרות שהן ההיפך 

 הגמור אחת מהשניה! 

 ליבה: מה המשימה, המורה? 

ת. כל אחת מכן צריכה למצוא התנדבות, ללא תשלום, שהיא צריכה לעשות במשך מורה: המשימה היא כזא

 חופשת החנוכה שהתארכה. 

 : מה יקרה אם מישהי לא תעשה את המשימה?שרה אזולאי

מורה: למה לבוא בכזאת גישה? בנות, באמת, למה תמיד להתלונן? תנסו להיות חיוביות. המשימה לא תהיה 

 לו כיף! נוראית כל כך, זה יהיה אפי

 תהיה מצטיינת? אביטל:

 מורה: יופי, אני שמחה על הגישה. התשובה היא: כן. המצטיינת ביותר תזכה בתעודת הוקרה מטעם בית הספר. 

 שרה לוי: יש. 

 ! להתנדבות  אין לי שום רעיוןאוף, : שמרית

 מורה: תחשבי שתמצאי, תחייכי ותשמחי ואני בטוחה שתמצאי. 

 ]צלצול[ 

 מורה: חופש נעים, להתראות בנות! 

 ]התלמידות יוצאות[ 

  



   שניה מערכה

 : 4תמונה 

 ביתם של משפחת גליצנשטיין  מקום:

  הילדים של אדון גליצנשטיין 13-ואזולאי שרה  משתתפים:

 

 שרה: כולם צריכים ללכת לישון  

 כולם ביחד: כן, שרה ]כולם נשכבים על הרצפה או על כיסאות והולכים לישון[ 

 שמחה: שרה, זאת המיטה שלך ]מצביעה על אחד הכיסאות/מזרונים[ 

 רחלי: לא כדאי לך לישון פה 

 שריה: שקט, רחלי! זאת המיטה של שרה כי היא המיטה הכי נוחה

שרה: אני לא מבינה איפה שאר הקבוצות של הקייטנה? ולמה הוא אומר שהילדים האלו לא מלאכיים. הם כאלו 

 ]מניחה את ראשה ואז צועקת[ בחיים שלי לא ראיתי ילדים כל כך ממושמעים. יהיה בסדר, נכון? חמודים... 

מרימה את השמיכה ורואה שרה: מה זה? מה יש פה? ]מרימה את הכרית ומגלה המון ג'וקים זוחלים שם, 

 צפרדע...אל החדר נכנס אוראל[. 

 אוראל: קרה משהו? 

 שרה: יש כאן המון ג'וקים! 

 אוראל: אל דאגה, אני אנקה הכול ]ניגש אל השמיכה[ 

 שרה: תודה רבה. 

 ]נכנסת שמחה[

 שמחה: אולי את רוצה לשתות משהו?

 שרה: כן, כן, איזה תה חם! 

 ריה ויואב[]שמחה יוצאת, נכנסים תמר, ש

 תמר: את יודעת שאף אחד לא העז להישאר איתנו ליותר מיום אחד?

 שרה: למה, אתם כל כך חמודים

 יואב: לא כולם חשבו ככה... 

 שריה: בטח לא השכנה שלנו... ]תמר שריה ויואב צוחקים ויוצאים. נכנסת שמחה[ 

 שמחה: הנה התה

 ]יוצאת. שרה שותה את התה[ 

 ? זה מלוח! ]נוגעת בשמיכה ורואה נחש, צורחת. שומעת צחקוקים של הילדים ברקעשרה: מה זה? מה יש כאן

 [ומבינה שזה נחש לא אמיתי

 שרה: טוב, אני מודה, לא באמת האמנתי שיהיה טוב... אני כנראה צריכה לעבוד קצת יותר קשה בשביל זה...

 


