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 יום  –פנים. פינת טסטות בבית גבי  .1

, יפה  33)גבריאלה בשמה המלא, בת  גבי אל מול מצלמה בפוזיציה של ראיון, יושבת 
 ות למצלמה. קלולסית ונוגעת ללב( ומדברת ישיר

 יגב
אד שונות, שלא  ה בצורות מם הגיבו לזשי אנ

 להגיד משונות. 

בסיקוונס של ראיונות שבו כולם יושבים באותה נקודה על הספה בבית ומדברים 
למצלמה, אנו רואים לפי הסדר הכתוב את הדמויות של הסרט כשבכל פעם שמישהו 

 ין ב ךת. הסיקוונס נח מופיע ומדבר, מופיע בתחתית הפריים סופר המגדיר מי הוא
 שונות.  הדמויות ה

1pt2 . .כותרת: מלכה, אמה של גבי ובן זוגה ויקטור 
, פרצופו אדיש ומתעסק  ויקטור יושבת על הספה ופניה בהלם. לידה בן זוגה  מלכה

 בסמרטפון שלו כל הזמן.  

 מלכה 
זהו. אני ידעתי. ידעתי שזה ייקרה יום אחד.  

 את פשוט יצאת מדעתך.  

1pt3 . בי. ג של הבישי, אבית: אכותר 
 יושב על הספה ומתפקע מצחוק.   אבישי 
1pt4 .  1בסטי מספר –כותרת: מור 

 , מלאה בגוף עם עיניים יפות, מצחיקה. 32, מורעל הספה יושבת 

 מור 
 וואי, זה....

1pt5 . 2בסטי מספר  –כותרת: דנה 
 , יפהפיה לבושה אלגנטי ושיערה אסוף ומוקפד.  33, דנהעל הספה יושבת 

 דנה 
 וואי, זה....

 מור 
 .. ממש., שמממש, מ

 דנה 
 שממ אבל

 מור 
....אדיר! את גאון! איך לא חשבתי על זה  

 בעצמי?? זה פשוט...

 דנה 
 קצת מוזר, לא? 
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 מור 
אבל תעשי את זה עם הכל! עם החגיגה,  

 והמסיבה, והכל!

 גבי
האמת היא שזה לא היה כזה מתוכנן.  
יות, חודשיים אחורנית, הייתי כמו כולן, בזוג

  ורק מחכה לרגע שהוא יציע.

2A . ואז   עםפהלים של הטסטות בסלון, בבגדים רגי גבי יושבת באותה פינה
   ל הסצנה הבאה. יכה אממשת ו מתרוממ

 יום  –חוץ. חניון  .8

צועד אל רכב ונכנס דובב מתחילים במסך מטושטש שהולך ומתבהר כשרואים בו את 
 ים. דובב מחזיק בידיה והם מדבר, 34בת  אישה יפהמתיישבת ולידו כסא הנהג אל 

ריים חורי האוטו כשהפי מתבוננת בהם במרחק מה מאשזו גב הפריים נפתח ורואים
גבי, בהלם, מתבוננת בו ואז רואה שהוא של הטלפון שלה בזום.  למההמצהוא בעצם 

, לרגע נעצרת בגלל רוכן ומנשק את האישה. היא צועדת במרץ לכיוון האוטו שלו 
  מסתערת ת חלון הנהג אבל אז היאשמדובב מופיע בזמן שהוא נחבט בששישבנו של 

 שלו.   ופותחת את הדלת שלו מהצד

  ים נתקעותגבי )המיל
 ס( כע  רובלה מ
 אתה כזה....אתה כזה... 

 ורוכס מכנסיו  דובב יוצא מהמכונית נבוך כולו 

 גבי
 !חתיכת קקה קטן  ...אתה כזה

האישה יוצאת מהצד השני של  ה. גבי מכה אותו עם התיק שלה בצורה נשית עדינ
 אוטו וגם עומדת בחוץה

 ישה אה
 את? ז מי 

 דובב 
 .. להסביר הכל, זאת..זאת, אני יכול 

 גבי
שלו שלא מאמינה שהיא   החבר, האני גבי 

 הרגע תפסה אותו בוגד בה. 
 
 תי שאתה אוהב אותי. אני חשבו 

 ובב ד
 אני..... אני....אני.....
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 האישה 
 י.חשבתי שאתה אוהב אות ני א םג

 דובב 
 ...אהבה זה דבר אוניברסלי 

 גבי
בר פוגש אותה? מי  מי זאת? כמה זמן אתה כ

   כלל?את ב

 האישה 
 ארבע שנים האחרונות  מי אני? אני אישתו ב

 וק. גבי בשהמנצנצת באור השמש  מניפה את אצבעה ורואים טבעת ברורה האישה

 האישה 
 מי את? 

 יטה בדובב. מב גבי 

 דובב 
 .... אני זז .אני. אני 

  ב בורח וגבי נשארת שםבו ד

 יום  -לון של גבי  . הספנים .9

ושותה מדי   בבכי. ממש ממררת בבכי מררת גבי ממלא טישויים על הרצפה בסלון. 
ני  יושבות מש ומור . דנה. היא מנסה להשתלט על עצמהפעם מבקבוק מים דיאטטי 

    לעודד אותה.  צידיה ומנסות

 דנה 
 ך אותוה  עזבי, הוא לא היה שו 

 גבי
ה זה  הוא לא היה שווה אותי! בגלל זשר ברו 

 בגד בי ועזב אותי. כל כך משפיל שאפילו הוא 

 דנה 
 עזב אותך.  לא הוא

 מור 
 נכון. את עזבת אותו!  

)מתרוממת ועומדת   גבי
 מולן( 
בר מרגישה יותר  אני כ)בסרקזם( יופי, מעולה.  

דמעות( מה אני עושה לא בסדר?  טוב.....)ב
 ?ףבורחים בסו תמיד הם  ש זה איך
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 ור מ
ה. ממש  ם בורחים ממש בהתחלי האצל

 אפילו.   באמצע הלילה

 דנה 
 את רואה, גבי, יש דברים יותר גרועים.  

 גבי
את חכמה להגיד כשאת נשואה כבר מליון 

מה אני לא עושה בסדר?  . שנה ולגבר מושלם
אני מטפלת בהם ממש יפה. אני נראית טוב.  

עושה כושר, שותה אפס קלוריות ונותנת מאה  
  (אוזה. )פבמיטהה הכל הלב. ואני עושמז אחו 

 חוץ ממין אנאלי. זה לא נורמאלי?

 דנה 
 .  אלי ברור שזה נורמ

 מור לא עונה ונראה כאילו יש לה משהו להגיד 

 גבי
 ? המ

 מור 
 תגדירי נורמאלי 

 דנה 
 די, מור, זה לא הזמן עכשיו למוזרויות שלך.  

 מור 
אנאלי זה לא מה שהיה פעם. זה  דנדוש, 

   ל.ובהרבה יותר מק

 דנה 
גבי? שבגלל שהיא  של ות הטעאת ז זאו קיי, א

ז הוא החליט לבגוד לא נתנה לדובב אנאלי א
 בה עם אישתו שהוא שכח להזכיר?? 

 גבי מתחילה שוב לבכות. 

 מור 
 עדיף לך בלעדיו, הוא מה זה לא שווה אותך.  

 יבג
 שווה אותי?    רן היהומי שווה אותי? ע

 ות ראשן לשלילה נענעעל כל שם שגבי אומרת מור ודנה מ
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 גבי
י? יוני? אסי א'? אסי ב?  שווה אותנדב היה 
 אסי ג'?

 דנה 
אני תמיד חשבתי שאסי זה שם לא מוצלח  

 לבחור. 

 מור 
מסכימה, לי היה אסי ז' אחד והוא היה פשוט 

 זין. 

 גבי
 שווה אותי? יופי. אז מי היה

צאות עד  מו א מור ודנה מנסות לחשוב על שם ולין שתיהן מחדש. ישבת בגבי מתי 
 פ של גבי.  פול שוט של שלושתן לקלוז אתקרב ממתחילה לה . המצלמה  לטת שדנה פו 

 דנה 
 אביהו?

 מור 
טפוטפוטפו חמסה חמסה חמסה מלח מים  

 מלח מים. למה אמרת את השם הזה? 

 גבי
 אביהו....

 דנה 
 שות.  אותה מה לעהיה שווה כי אביהו 

 מור 
אבל הוא עזב אותה אחרי שבע שנים ואז  

 חצי.ש ו חודמישהי אחרת תוך ם  ע התחתן 

 יבג
 חמישה שבועות.   

 דנה 
ית  היא עזבה אותו. הי הוא לא עזב אותה, 

 צריכה לחכות קצת והכל היה מסתדר.  

 גבי
 .  הייתי צריכה לחכות קצת....

מעל ראשה ונוזפת   קול בלי  דברתשקיעה ראשה בכר. מור מגבי שוב ממררת בבכי ומ
מור יד. בהינף לה ת שמבטלת את התלונו ה דנבדנה על כך שהזכירה את אביהו ו 

וף בשביל לשכוח את דובב ת ידיים שגבי חייבת זיון דחממשיכה לעשות לה בתנועו 
  אז מור מסמנת לה שמה עדיףודנה אומרת לה שהיא ממש לא צריכה זיון דחוף.  
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ה, ודנה אומרת לה שהם צריכות לעודד זקנ   תהיה שהיא תשאר ותבכה עד שהיא
ות ידיים מעל הראש  בתנוע שכולה  יקהמצחשלה )זאת שיחה  רךבדאותה כל אחת 

 שראשה טמון בכר( של גבי 
 צלצול נשמע בדלת. גבי מזדקפת באחת. 

 גבי
אמא שלי. אסור לה לדעת  זה בטח ! שיט, שיט

 צאו מהחצר. מכלום! אל תגידו כלום. 

  צהונעלמות בדלת החצר. גבי מוחקת את הדמעות וריזות בזר יחד מור ודנה קמות 
 את סביבותיה. וסוקרת  סת הביתה נ נכ  מלכההדלת.  פתוחל

 מלכה 
 נו, מה חדש? 

 גבי
 הכל מעולה!  כלום. הכל טוב. הכל בסדר.

 מלכה 
 ב?איפה דוב

 גבי
 מה זאת אומרת? כמו תמיד. בעבודה. 

 מלכה 
 את עושה משהו לשתות?

 גבי
 קפה? 

 מלכה 
 .  'י צא

ח בזמן שמלכה  טבבמ גבי שמה מים בקומקום ומתבוננת מסביב,דת עוממלכה 
. היא מתבוננת בגבי וקולטת שהיא  טישו מתחת לספה ה בנייר בחינד ומעמו ת ל נשאר

 כאון. שהיא תמיד כשהיא בד ושה כמו לב

 מלכה 
 מה עשית? מה כבר עשית? 

 )חוזרת מהמטבח(  גבי
 כלום. כלום, אני נשבעת ש

 מלכה 
  ? ואל תשקרי לי. ב נכון הוא עז
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גבי )נשברת, מספרת  
 ( י תוך כדי בכ 

נשוי   . הואאישתו ם . עתפסתי אותו בוגד בי 
 כבר ארבע שנים. למישהי אחרת. 

 מלכה 
 אני לא מאמינה.  

 גבי
 גם אני.

 מלכה 
אחרי כל מה שלימדתי אותך, איך זה שכולם  

 בורחים ממך?

 גבי
 בי. ותו. הוא בגד אני סילקתי ארח! הוא לא ב

 מלכה 
 לא אם היית מתייחסת אליו כמו שצריך הוא

סדר איתך.  מבינה מה לא ב לא ני א ה בוגד.הי 
לך  ת עליי לרגע? אני נראית את לא חושב

אני תמיד חשבתי הולכת ונהיית צעירה יותר? 
היה לי  תני מוקדם ותעשי נכדים. שי תתח   שאת

 קצת נחת. לפנינה יש כבר שמונה! 

 ות שוב מההעלבה אבל מלכה רק נוזפת בה.  כלב ילהבי מתחג

 מלכה 
תביאי את    ת.זאנו, די כבר עם היבבנות ה

 התה!  

 לילה -מור  רה. דיפנים.10

מור מתקרבת לספסל ברחוב. הסמרטפון צמוד לאוזנה והיא מדברת עם מישהו 
 ווין אותה.שמכ

 מור )לסמרטפון( 
  עליו  פחי הזבל. זה הירוק שכתובתעבור את  

עכשיו תיכנס לחדר  ות בסוף". כן. מו נ"כולנ
 . ימין דלת מ מדרגות. קומה שניה.

  מור בוחנת אותו ממש מרוצהתיך אש. את הדלת ואל הדירה שלה נכנס ח  חתפותר מו 
ה צת בבהלקופץ קן בה הוא . החתיך מסתובב וכשהוא מבחי ומדת מאחוריו כי היא ע

 פתעה. ואז מתעשת.  ת בהוקצ

 החתיך 
 לצאת(   הנס )מסורי. לא מתאים. 
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 מור 
איך אתה יודע שלא מתאים? אולי תמדוד, 

 ול. בם אי קא יתתנסה ותראה שזה דוו 

 החתיך 
 ה לי.  לא יודע. לא נרא

 מור 
לא חייבים לראות. אפשר למשש. לגעת.  

  מתקרבת אליו( להתחכך. בחושך. זה גם)
 בסדר. 

 החתיך 
 יש עלייך קטע.  

 מור 
אם יש משהו שמדליק אותי זה גבר עם חוש  

  חד.נה אבח
 הבחור בוחן אותה. היא מסקרנת. קאט מהיר ל... 

 לילה  – ירה של מור. הד פנים .11

ומוזרות  ה גונחת בכל מיני תנוחות ביזאריות רואים אות מי לחלוטין שוטים קו ברצף 
    ש ליד המנורה שבתקרה.שבכל פעם היא גם אומרת בקול מה קורה. מור עם רא

 מור 
 גבוה! הכי גבוה! אתה מרים אותי גבוה! ממש

 עם ראש למטה על הרצפה בזווית שמצולמת מתחת למיטה.  

 מור 
טה! הדם  ורי, אני עם ראש למחאממוק אתה ע

 למטה!  רם לי לראשזו 

 כשרואים רק את הראש שלה יוצא ונכנס לפריים. יטה. מור זזה קדימה ואחורה על המ

 מור 
פם אותי,  מפמ תה אתה מפמפם אותי חזק, א

ותי. חזק! אתה מפמפם  ה מפמפם אחזק את
 אותי חזק אתה מפמפם.  

 הבחור )עוצר( 
 ? כדי ך תו את תמיד מדברת ככה תגידי, 

 מור 
אתה  ה בסדר, לזה. אתזה עוזר לי להתחבר 

 ז. זר לי להתרכזה פשוט עו  תמשיך.מעולה! 

 הבחור מושך בכתפיו ואז ממשיך במרץ. 



10 

 

11pt2- ור הולך וגונח יותר ון בזמן שהבחאות מחוץ לחלנר חורהצלליות של מור והב
 בת את זה.  ויותר עד שהוא גומר כשמור מדוב

 מור 
!  מתחמם. מתחמם. חם אתה חם. אתה ממש 

 אש! אש! 

 רצפה ל כשהגיע  שנשבר םי שומעמרוב הפעילות שבדירה מאדן החלון ו  נופל ועציץ

 יום   –ור ירה של מ פנים. הד  .12

אפ   מרו קלוז  מור  של  מתעל  חה  חיוך  במי הכרית,  בבוקר  היא עוררת  טתה. 

לראות   נפתח  והפריים  ידה  את  אט  הלך. מושיטה  הבחור  ריקה.  שהמיטה 

א בטוחה שאין שם אף  שהי ע והיא מזדקפת בעצב אבל אז כרג ל  חיוכה נעלם

 ת בעונג. אחד היא מפליצה ומחייכ 

 יום   –רחוב איפשהו ב פנים. .13

  פונה. מור ריקן משל א  חמאת גוף יקהמחזד המדפים ו נוגה ליד אח עומדת בפרצוףגבי 
 .כשהיא מחזיקה טלפון רגיל ביד אליה

 משהו.  שת מחפמור שולפת את הסמרטפון של גבי מכיסה ו 

 גבי
 מה את עושה? 

 מור 
זה כמו אחרי תאונת דרכים. חייבים לעלות על  

. את חייבת לצאת עם מישהו  ההגה עוד פעם
 ...יל לשכוח אתיידי בשבמ

 גבי
מי   השם של האפס הזה. שלא תעזי להגיד את

 הוא בכלל?

ת  מור )מרימה א
 טפון( סמרה

 אני מתחילה, ותעצרי אותי בסביר. 

שמור   פלינגרנוסח באפליקציית ושתיהן מסתכלות מול גבי ון רטפהסממור מניפה את  
 ויפ שמאלה.  ה אחת ומור עושה סו מגיבה על כל שם במיל מראה לגבי. גבי 

 גבי
מכוער. דוחה. מגעיל. שקרן. בוגדני. משעמם.  

 פאתטי. עלוב. דביל. איחס!

 את הסמרטפון בייאוש. המצב יותר קשה ממה שחשבה.   דהורי מור מ

 מור 
 שים. , נראה מה עו לדנהאתקשר אני  י.קי ו א
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 יום   –, כניסה לגן אירועים חוץ.14

 . גבי מרימה את ראשה ומבחינה במקום צועדות לכיוון כניסה של גן אירועים ודנהגבי 

 גבי
 למה זה? 

 דנה 
אני מחפשת מקום  )פאוזה( באנו לטעימות.

 חתונה שמונה שנים   לי וליותםות לעש

 גבי
שואה אז  בר נת כ? אתגידי, את עושה צחוק

 עם?? את מתחתנת עד פ

 דנה 
 טנו לחגוג את זה באירוע.החל

 גבי
 מה שנראה לך הכי מעודד אותי עכשיו? ה וז

 ה דנ
די, נו, גבי, אל תהיי כזאת עגמומית. כולה  

טעימות. אוכל בחינם ואת יודעת שאני סומכת  
 .  שלךעם על הט

 חריה פנימה סת אנכנם, דנה נכנסת אל הגן וגבי, אחרי שניה של התעשתות מההל

 יום  – אירועיםה  גן . פנים.15

 ט הבא. ירועים שאחריהם עוברים לשו רואים ביוטי שוט של אולם א
15pt2-   חים. גבי מתבוננת  ת, ראשונות, עיקריות וקינו על שולחן גדול יש מנות רבו
בצד ימין היא מבחינה בזוג חשק מהטעימות.  חסריס ד בונותנת עו באסה בהם ב

וג הראשון, נוסף אפילו יותר מושי מהזם ומאושר, בצד השני, זוג וען טתחתשעומד לה 
 פיקת האירועיםרים עם מק כמה מטמביטה קדימה בזמן שדנה משוחחת במרח גבי 

 )השיחה נשמעת מרחוק( 

 דנה 
 מה קורה, מהממת? 

 המפיקה 
 הכל נפלא.  

 דנה 
 ית מהמם! די אני מקנאה.... נראאת 

צמה  וך עת בתמתעלמת, שוקעדהים וגבי ה מנראהמקום דנה עושה לגבי סימן ש  
גבי, מכונסת בתוך עצמה, עוצמת את העיניים. המצלמה מתקרבת אליה באיטיות 

סאונד נהיה פחות דיאגטי ומתחילים להישמע בו קולות  כת וסוגרת עליה בזמן שהוהול
 נה כרת במה שנאמר לה לאחרו תיה הפנימיים של גבי שנזולו ם קגוברים והולכים שה
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הפנימיים   ת ו ולהק
 )וויסאובר( 

.. איך את יכולה להיות כל כך  תו..איש אני 
אחרי כל מה שלימדתי אותך,  מטומטמת?...... 

כולם בורחים ממך?.....מה לא בסדר  איך זה ש
 יתי?.... א

שלה ולא רואים את כל   פז אבקלו המצלמה הולכת וסוגרת על גבי עד שהיא נמצאת  
אותה   קולה של המפיקת אירועים מעיר  עתלפ כשה. דמעה יורדת לגבי מעינה הסביב

 משרעפיה.  

 המפיקה 
 הכל בסדר, חמודה? 

שם כי המשיכה את  דנה לא נמצאת  ה המפיקה עומדת לידה בזמן שחת עיני גבי פוק
 הסיבוב במקום לראות חלקים אחרים שלו 

 גבי
 ר.  הכל בסדכן. כן. 

 יקה המפ 
 ?  את גם בקטע של לחפש מקום

 גבי
   .תנתמתחאני לא לא, זה בסדר. 

)מתיישבת   המפיקה
 מולה( 

 אה. יתי בטוחה שאת כבר נשו י ה

 גבי
 כן. גם אני חשבתי ככה.

לדבר איתו על מה   א הבן האדם האחרון שבא להמפנה את הראש, המפיקה הי  גבי 
 שקורה לה.  

 המפיקה 
בטח עוד   ל.קרה קאל תדאגי. את נראית לי מ

 מעט הוא מציע.  

תוק על  שלהשיחה אבל גבי לא מסוגלת   מרהנג המפיקה מתעסקת בטלפון ובכך כאילו 
   זה. 

 גבי
ה ציע כי הוא חזר לאישתו וטוב שככלא י הוא 
בת שלושים י אנשהוא היה אפס. ו  בגלל

. אני כבר לא מקרה קל.  חמש, עוד מעט רבעאו 
 י. מישהו יאהב אות אםואני כבר לא יודעת 
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 המפיקה 
 ואת עצמך, את אוהבת? 

 גבי
 כרגע? לא ממש.  

 המפיקה 
א הבעיה שלך, חמודה. גברים ל זאתאז 

בעולם כאילו אף אחד לא אוהבים נשים שזזות 
 ברים רצים אחרי נשים שחולותיאהב אותי. ג

 נשים רותעל עצמן. אני כבר ראיתי עש
 .  ות את עצמן כי הן אוהבפשוט  מתחתנותש

 גבי
. אני רוצה עם גבר  התחתן ם לסת אני לא רוצה

 שווה. נמאס לי מלוזרים.  

 קה המפי 
. זה  פיקציה  אין גברים שווים, נקודהחמודה, 

גם כשאת חושבת שהוא בסרטים.  שהראו לנו 
ומגלה   איזה להיט את חיה איתו כמה שנים

ממשיך לזרוק את  שבל, אטום, יצור מוג
אפילו שכבר אלף פעם  הגרבים שלו בסלון 

זה! האמת היא  את   עשהא י אמרת לו של
  . תראי אתםשאנחנו ממש לא צריכות אות

ר?  ך פה, מה היא באה עם הגבשל ברההח
ד שהם מורידים את  היא באה איתך. זה נחמ 

הזבל ויש מישהו שיכול להרים את הפוכים  
תכלס, אנחנו לא צריכות אותם.  סון אבל בלאח

י לי, הכי חשוב, זה שתאהבי את  ותאמינ
אני , ותגידי, בראי מך עצ עצמך. תסתכלי על
  אני י. אני אוהבת את עצממוכשרת, אני יפה, 

. זה מה שאני  עצמי. אל תתביישי אוהבת את 
 ה, חמודה.  עוש

 . מת לחזור אליהוהמפיקה מתרומיחד עם בעל המקום דנה בדיוק חוזרת מהסיור 

 דנה  
 מהמם! וואי, זה 

 המפיקה 
 מה אמרתי לך?  

 קה.  הנאום של המפי גבי נשארת עם  
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 לילה  –פנים. הסלון של גבי  .16

בוחנת את   יא ל המטבח. הזכוכית הארונות שה בפיעמרימה מבט והשתקפותה מו גבי 
  . היא לוגמת מהכוס ואוזרת עוז ומתחילה להגידיקהעצמה וחושבת על דברי המפ

 בקול.

 גבי
אני אוהבת את עצמי.  ני יפה. מוכשרת. א אני 

 כן. ממש.  )פאוזה( 

  מתבוננת בהשתקפותה ז וא  יין היא מוזגת עוד כוס 

 גבי
את עצמי.  ת והבאני אמוכשרת. אני יפה.  אני 

את עצמי,  אני אוהבת אני אוהבת את עצמי.
 . זי בוונ.לא כמו שאני. רק...

 ה ליל  -פנים. חדר השינה של גבי  .17

ארון ההזזה היא כבר לבושה בשמלה הלבנה  דלת את הראי של מסיתה חזרה גבי 
 ונראית מעולה.  

 גבי
 אוהבת את עצמי  י אנ

 אני אוהבת את עצמי כמו שאני 
 י אות הבו שיאאני ראויה 
 כמו שאני 

על מנת שתסתובב  שיש לה שוליים מסתובבים  ב עם השמלהועושה סיבו גבי מרוצה 
 עדת.  במיטה וכמעט מו   ומצם והיא נתקלתמצה אבל המרחב בחדר השינ

 לילה  -חוץ. החצר של גבי   .18

היא מוודא כוס היין בידה. . סת המובילה לחצרמרפן הגבי פותחת בחשש את חלו 
יים מעל זרועים  תה הלבנה. השמאת החוצה בשמלאותה ואז יוצ ואהא רשאף אחד ל

הפעם מסתובבת ש  להכוכבים ומזג האוויר נעים. גבי עושה סיבוב עם השמלה ש
עומד דלי בצורה שנראת קצת כמו מקל של מגב שעליו ר יש לוא תפארתה. בחצבמ
 יגשת ונעמדת לידו ופונה אליו.י נגב .גבר

 גבי
 אני אוהבת את עצמי  

 אוהבת את עצמי כמו שאני י אנ
 ה שיאהבו אותי ראוי אני 

 כמו שאני 

דמותה משתקפת    זזה הגדולה של הבית.גבי פונה אל השתקופתה בחלון דלת הה
ומשמיע רעש אדיר. גבי בהתחלה קופצת  נופל ם עם הדחליל לצידה. אבל הדחליל ש

שהו.  ה מבינאתה היא פתאום מת בבו נים יעירו משהו אבל כשהיא מתבוננהשכלי שאו 
 היא חוזרת על דבריה.  
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 גבי
 אני אוהבת את עצמי  

 אני אוהבת את עצמי כמו שאני 
 אני ראויה שיאהבו אותי 

ההבנה הפנימית של מה שהיא רוצה לעשות. מבט של איוריקה ואז מתפשטת בה 
א שלה ואז חזרה אליה. הי  מופיע בעיניה והמצלמה הולכת מהר אל עבר הבבואה

 .  שותלע יודעת מה היא רוצה
18A.העיר תל אביב ברון לילה יום על מע 

 יום  -ים. הסלון של גבי  נ פ.19

, נראה פוץ, עסוק כל הזמן  66)  ויקטורגבי פותחת את הדלת ומלכה נכנסת עם  
 בסמטרפון שלו(. מלכה נושקת לגבי והולכת לסלון. 

 מלכה 
נחנו בדרך לגולף  אז מה היה כל כך דחוף? א

 טור. של ויק

 גבי
 ן.  תחתהחלטתי לה 

 מלכה 
שמחה שעשית את  ה לאל! אני כל כך תוד
יבת לספר  הנכון וסלחת לדובב. אני חי שה המע

ן לא בנות! את. פנינה ובלהה בבילייבאת זה ל
 תאמינו, אבל יש אלוהים. גבי מתחתנת! 

 ביג
 תן... . החלטתי להתחזה לא עם דובב

 מלכה )קוטעת(
תראי איזה  רגע, פנינה ובלהה כבר מגיבות 

זה  יתנו, שומעות את  ן אכא ו הן אילה כיופי, ז
 ייב.  בל

 ויקטור 
 בבי לייב.  

19PT2+19PT3- לייב אנחנו רואים את פנינה או  הבי  ל אפליקצייתדרך הממשק ש
פנינה  את גבי מלכה וויקטור בסצנה המרכזית.  בלהה דרך המסך באפליקציה או 

 ות.  חיקומצשתיהן בנות שישים ונראות רכלניות, שנונות  ובלהה

   הינפנ
 . איזה יופי! מזל טוב! סוף סוף

 בלהה  
 בה עם אישתו?  עם מי? עם הדביל הזה שבגד
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 מלכה  
וא החתן שלי לעתיד, בלהה,  הוא לא דביל, ה

 אני מבקשת להתייחס אליו כראוי.  

 יבג
 אמא, אני החלטתי להתחתן....עם עצמי.  

 מלכה 
זה מישהו חדש? אני לא חושבת ששמעתי את  

 כשיו.  ד עה עהשם הז

 טור ויק
 שהיא.... נראה לי שהיא מתכוונת לזה 

 גבי
 עצמימתחתנת עם   אני אני מתכוונת לזה ש

ות. היא שמה ידה על פיה כאילו הודיעו לה שמישהו מת.  עכלת את החדש ה ממלכ
 פונה אליומה את הסמרטפון ו היא מרי 

 גבי
 אמא, אני חשבתי על זה הרבה.  

יח עם עצמה ובשרוכזת בומ מה ומסתובבת בחדרמלכה מרימה ידה לשקט. היא ק
  חברותיה.

 פנינה 
   מה קרה? מה קרה? 

 מלכה  
היא הרגע הודיעה לי שהיא לא מתחתנת עם 

עם  דובב. אלא עם עצמה. היא מתחתנת  
 ה.   עצמ

נק ולהשתעל. יש כמה שניות שלא ברור מה קול רם ואז מתחילה להיחצוחקת ב פנינה 
 עובר עליה ואז היא מתעשתת. 

 פנינה  
 דר. בס אני בסדר. י אנ

 מלכה )לגבי( 
מעט הרגת את  ת גורמת. כ תראי למה א 

 פנינה.  

 מלכה )לגבי( 
ולים יש טיפאבל למה? למה??? יש סדנאות, 

 נפשיים. 
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 בלהה  
יקציה הזו, נו. איך קוראים  יש גם את האפל 

 לזה? 

 ויקטור 
 .  פלינגר

 מלכה 
י. נרקסיסטי.  שה אנוכ. זה מעפלינגרבדיוק. 

שזה    מה על את לא חושבת לרגע עליי??
 ו? משהלי תעשה , או יעשה לי? )לויקטור( נו 

 ויקטור מושך כתפיו בחוסר אונים. 

 גבי
י או לא, לא ר שנתיים ותאמינכב פלינגרל אני ע

ם דבר טוב באפליקציה הזו או בכל  צומח שו 
אפליקציה. נמאס לי מגברים ואת יודעת מה,  

מאמינה יותר בזה שיש אחד מיוחד אני לא 
א מחכה לאף אחד. אני  י לאנ שאני מחכה לו.

 צמי, כמו שאני. ת עת אעצמי ואוהבם שלמה ע

 ויקטור  
 צאת לגולף.  מלכוש, צריך ל

 מלכה 
תמודדת  מיד, ויקטור. אתה רואה עם מה אני מ

 פה, נכון?

 נה לגבי.ויקטור קם בחוסר חשק והולך לכיוון הדלת. לפני שהוא יוצא הוא פו 

 ויקטור 
 שיהיה בשעה טובה.  

 ה( גבי )למלכ
לעשות או  ואני לא צריכה גבר שיגיד לי מה

  לי.אג יד

 מלכה 
  יניזםעם כל הכבוד לקריירה שלך ולפמ 

בר. מה יהיה עם  ימים צריך ג בדברים מסו 
 ?ךום יגיעו. מי יגן עלי דאעש פתא

 גבי
 "ל? צה
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 מלכה 
כי  טוב, גבי, אני לא יכולה לדבר על זה עכשיו 

ה  יש לי התחייבויות קודמות. אני רק רוצ
אז   בחשבון שזה מאד מצער אותי  קחי שת

ם שלך יותר טוב אם הפרינציפי י טוב תחשב
אר בחיים. חשובים מזה שאמא שלך תיש

היה לי ברירה, אז  לא תואם  –)ואולי נוסיף פה 
 אני אנשל אותך מהירושה(

 ועקת אחריה( )צ י בג
 ת עם עצמי!אני עושה את זה! אני מתחתנ 

19Bלילה \. כמה לוקיישנים. יום 

אריאל. דנה, מור, שרון, מיטל ו  –ות שלה בילייב מול החברה בחלון ממשק עי ופגבי מ
   כשכל אחת מהן מצולמת במקום שונה ומדברת על מסך הטלפון בתוך הבילייב.

 גבי
ל.  טקס, שמלה, הכתנת עם עצמי.  אני מתח

 רק בלי גבר.  

ין  כל הארבע שותקות מול ההודעה ואז כל אחת מהן מגיבה משפט שנערך בקצב ב
 לשניה.   אחת

 מיטל
  מידאת ת \ן ספק גבי שזה מקורי י א \או קיי...

 ית בחורה מקורית.  הי 
 

 מור 
תי על זה  איך אני לא חשב\נק!זה ע \וואו 

 קודם?

 שרון
זק עכשיו  זה טרנד ח \זהוואי שמעתי על 

סולוגמיה   )מחפשת בגוגל(סונוגמיה?  \םבעול
 קוראים לזה 

 דנה 
אז  צה רו  כאילו אם זה מה שאת \את רצינית?

 סבבה. 

 מור 
ואם דנה   \ם!ן גדול! מושלזה פשוט רעיו 

ה חתונות  נים, אז יאללמונה שת שחתנ מת
 יביות!אלטרנט
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 דנה 
 זה ממש לא אותו דבר.  

 גבי
 תקשיבו, אני עושה את זה. 

 מבוטל  -יום  -.פנים. חדר שינה של מור20B / יום  – מכון כושר.  חוץ .20

בפינת גבי, דנה ומור .20ptכושר.  צנתלס מתחברים בקצב העריכהמהסצנה הקודמת 
 אקס. יארוט  ושות מכשיריםהכושר, ע

20pt2. כשיש מתח   יחדמתאמנות גבי ודנה על רקע שיר קצבי רואים רצף שוטים של
גבי עושה .20pt3ה, ימה רגל, דנה מרימה רגל יותר גבו תחרותי ביניהם. גבי מר
שתי כפיפות ואז נשכבת  ד ו עת את האחרונה בקושי ודנה נותנכפיפות בטן ומצליחה 

 מתאמנת יחד איתן. מית ממור שקו  טרהחרות ביניהן יש קונל רקע התאבל ע

 מבוטל.21

בזה שדנה    מתיחות והתכופפיות הסיקוונס נגמר.20pt4השלוש עושות כפיפות בטן, 
ך  דרו ספסל. דנה מסדרת את האיפור שלה גבי ומור עומדות ונשענות על גדר א

 . פון מראת הסלפי בסמטר

 גבי
 ד איזה קילו להוריד.  ועלי יש אימון טוב, אבל 

 מור 
 ני מושלמת.  . אאין 

 דנה 
א  עקשנים שאני ל שני קילו ממש. לי יש איזה 

 ותניה( )צובטת את הקילו במ מצליחה לנער

 מור 
יש לנו  , ואי אלינו נקפיא לך את השומן בת

  מכשיר חדש, חבל על הזמן. 

 גבי
עם   גוףמה אם מקפיאים שומן אז הוא יוצא

  הפיפי. 

 דנה 
י ש לחר אני באה. י אמרתן לי? מ א די, איך ל

 לחתונה.  עוד חודשייםרק 

 גבי
 עוד חודש.   שלי אני אעשה את , ככהאם אז 

 דנה 
 מה? לפני? 
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 גבי
קיץ  ק לעשות את זה באני חייבת להספי 

.  , את עושה באולם אז אין לך בעיהבחצר
)למור( אני צריכה נגר. אחיך עוד עושה  

 ת?ורו חלט

 מור 
שם. אבל בטח יר בכ איפה. הוא נהיה מנהל

מישהו שיגשים לך את   ג לךאשי ני כיר עוד. אמ
 הפנטזיה.  

 גבי
 יש לך תוכניות להערב? 

 ר ו מ
אמת  אני בייאוש זמני מגברים, חשבתי ה

 ק נשים.  לבדו 

 דנה 
 מניסיון, לא ממליצה. 

 מור 
 את עשית נשים, דנדוש? 

 דנה 
 זמן.  מברור. 

 גבי
 ני לא ניסיתי. ך? א אי  תי?מה ברור. מ

 מור 
 המשך. ם בוחי יו אני חייבת לנסות. דיו עכשאז 

 מור מתרוממת. גבי ודנה נשארות אחת ליד השניה. 

 דנה 
 תגידי, את סגורה על הסיפור הזה?  

 גבי
 ונה? כן. למה? החתעל 

 דנה 
 לא יודעת. זה נראה לי קצת.... 

 גבי
 קצת מה? 
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 דנה 
יין  עדת י י אם הייתה בא לך עכשיו זוגיות, ה

 עושה את זה? 

 גבי
וגיות  י זן לה( אולי. לא יודעת. אבל אי זכן.)פאו 
 עכשיו.

 דנה 
אחרי שהתחתנת עם   די נו. מי ייצא איתך

 ך? מעצ

 גבי
אוזה( ולמה את  אותי. )פ אהבי באמת מישהו ש

 לא מפרגנת? 

וכותבת  בסמרטפון אז פותחת את הפייסבוק שלה יוצאת מהפרים. דנה נשארת ו גבי 
 בעיון. קת אותו ללת, בודגו  היאו  ד שלו עולהעמו . האביהו רון 

 יום   - חוץ. הכניסה לבית של גבי  .22

 , גברי ומסוקס עם עיניים יפות( 36)   הנגרחוץ עומד  פותחת. ב יש דפיקה בדלת וגבי 

 הנגר 
 ת? את המתחתנ 

 גבי
 ר? אתה הנג

 ומושיט את היד שניגב ללחיצה. גבי לוחצת אותה בהסתייגות.  הנגר מהנהן 

 יום  -החצר של גבי    ץ.חו  .23

 מסתכל מסביב בעניין.   הנגרנסים לחצר.  י נכוגב הנגר

 הנגר 
 חצר להאח

 גבי
כאן יהיה האירוע ויש לי איזה פנטזיה מלפני  

  הבריכהזמן, להרים פה במה, מעל  הרבה
 ע. באמצ

 ר הנג
 סבבה. אפשרי. ראית את ההצעת מחיר? 

 גבי
 ראיתי. אין בעיה. 

 ה עם סרט. מבל תו מתחיל לקחת מדיד  נגרה
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 גבי
יל  ה לדעת בשבוכן? אני צריכמתי זה יהיה מ

 לקבוע את התאריך.  

 הנגר 
כל יום חוץ    ני עובדוחצי. אשבועיים 

משישישבת ומתחיל מוקדם אם זה בסדר  
 מבחינתך.  

 גבי
העיקר שיהיה  סבבה. חריצות זה טוב.  

 יהיה לנו פה אסון המכביה. בטיחותי שלא 

 הנגר 
זה  מקסימום.  י תו חי טאל תדאגי, יהיה ב
אני שאני נטזיה שלך, אז מי החתונה שלך. הפ

 אעצור את ההשתוללות.  

 גבי
 זה נראה לך השתוללות? 

 הנגר 
זה ידוע שאנשים בחתונה, משתוללים.  

 ע.  הקטק ממאבדים את הראש, זה חל
הנישואים.   הזה של לא מאמין במוסדפשוט 

)פאוזה  י הצדדים נדפקים. שב ששנחו  אני 
נישואים,  ך(ממשי ו והוא בנת בונשגבי מת

ם לא עובד. לא  החיים, זה אף פעלכל  תו וגי ז
 באמת.  

 ביג
אתה יודע מה, אתה כנראה ממש צודק. אז  

 את החתונה.   טלתמב עזוב, אני 

   אה נבוךמד ונראסי נע

 גבי
בחיים שלי לא פגשתי מישהו שככה כרת  

 לעצמו את הענף שעליו הוא ישב. 

 הנגר 
 י של יחהכן. אה? עשיתי את הפד

 גבי
 לגמריי 

 ס. גבי נותנת לו להתייבש ואז ממשיכה לכת, מבואמתכוון ל הנגר
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 גבי
ר לתקן בעשרים  י אפששא שהו אבל זה לא מ
 אחוז הנחה.  

 )עוצר(  הנגר
 ? ולחת, אהממ

 יבג
תקציב שיווק זה עשרים אחוז מכל פרוייקט 

 ואתה הרגע שרפת אותו. 

 הנגר 
 עשרה אחוז, וזה רק בגלל שאת חדה.  

 להסכמה יד צת לו את השיט יד לסגירת העסקה. גבי לוחו מי אס

 גבי
 ?  כן , אבל במה בטון 

 גר נה
 תהיה לך אחלה במה, גברת באחריות. 

 ביג
 איך קוראים לך?ו גבי. 

 הנגר 
 אסי. 

    טחשאת ה דודלמ . אסי ממשיךגבי דופקת בו מבט רב משמעות

 יום   - כלותתא הלבשה בסלון  פנים. .24

יפה ופשוטה. היא  ת מעל תחתונים וחזיה שמלת כלהשלובהלבשה, וך תא גבי בת
 בראי שבפנים והיא נראית יפה בעיני עצמה.  מביטה בעצמה

 ( OSמור )
 נו, אנחנו במתח.... 

 יום  –פנים. סלון כלות .25

על פופים על הרצפה   ועהשר מורוץ שבחח כגבי יוצאת מהתא בשמלתה וחיוך מנצ
 יציה מצחיקהבפוז

 מור 
 או! ו ו 

ו  ת כלה שנראית יותר מתוחכמת מזוצאת דנה כשגם היא לבושה בשמל י יד מהתא על 
של גבי. מור לא אומרת כלום גבי ודנה בוחנות אחת את השמלה של השניה במבט 

 תחרותי.  

 גבי
 יפה מאד השמלה.  
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 דנה 
 גם שלך, יפה. מאד.  

 גמלונית מהפוף ה בצורה מקר מו 

 מור 
ל  ' בשבי טו מאצזה לא קצת    תגידי, דנה?

 נה שנים? ו שמ חתונת

 דנה 
נזה. זה  ונה שנים זה ברו למה טו מאצ'? שמ

 כבר חומר של מדליות.  

 מור 
לא חושבת ששמעתי אי פעם על מישהו  

 שעשה חתונה של שמונה שנים.  

 דנה 
שמעת פעם על מישהי שעשתה חתונה עם  

 עצמה? 

 .  העקיצהואסת מגבי מבת להוריד את השמלה ו הולכדנה הזו  יצהבעק

 יום  –  םי יפול חדר טפנים.  .26

  משקפייםעם , גבי ייזר על העינייםקפיים לטיפול בהסרת למור נמצאת בחדר עם מש
טיפול הסרת שיער במכשיר ולא רואים  שתיהן עומדות זו לצד זו כשמור עושה .לידה

 עדיין את המטופלת.  

 מור 
 שבתי. ה שחמ  זה עוגה.

 גבי
 אל תגזימי. 

 מור 
  , ואתני לא צוחקת. ראתה כמו עוגה. א היא נ
 באס אותך. תני לה לאל ת

 גבי
 ו , כאיל)פאוזה(. פשוטנותנת.  אל

 מור 
 ?כאילו מה

 גבי
הכל קצת   סתם. פתאום, אולי זה נראה לי 

 .... מדי  מוגזם
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 טוב(ית נראו  25) המטופלת הפריים נפתח ורואים שמור מסירה שיער מישבנה של 
ר מתעצבנת  ו מ. השיער עם המכונמור שמסירה לה עומדת על ארבע כשישבנה לכיוון 

 ת זזה.  ן זזה והמטופלממה שגבי אומרת ולכ

 ת(טופל)למ מור
 הכל בסדר? 

 המטופלת 
 כן. כן, תמשיכי 

ידה ושתיהן מביטות עומדת לכשגבי  )המטופלת( מור ממשיכה להסיר שיער לורוניקה
ים  ניקה כך שהישבן בתחתית הפרי ה פונה מכיוון ראשה של ורו צלמהמ לכיוון ישבנה.

 ו. מעלי ומור וגבי 

 ורוניקה 
רגיש.  ת לחוצה. זה אזור תודה, אני פשוט קצ

רוצה שיהיה חלק וטיפ טופ לכבוד  ני וא
 חתונה. ה

 גבי
 את גם....מתחתנת?.  

 ורוניקה 
 גם את? 

 גבי
 בת כמה את? 

 ורוניקה 
 . זקנה כבר.... 25

   מבט אחת בשניה. גבי ומור מעיפות

 ורוניקה 
הזמנתי גם הקפאת שומן והסרה בכל  

ה להיות טיפ טופ! כי רוצאני החלקים, 
בחיים ואני עושה הכל   ם רק פעםמתחתני 

ה  . הנה, זה הוא )מראבשביל החמודון שלי 
 )ומנשקת את המסך(  כפרה עליו  בסמטרפון(

שני, ר אחד לגבי את האקדח. יש סיום של הטיפול בקרוס בין חדמור מושיטה ל
   שוט בכל חדר עם מוזיקה ואז גבי סוגרת את הדלת.פעמיים 

 יום  -הסלון של גבי ם.  פני 

מול הממשק המסך הגדול ופותחת אפליקציית בי לייב. ושולחת לינק. אל  בת יוש י גב
בבית מלון. השיחה  חצרבמצא הנ אבישי, אביה )שישים ומצחיק(צטרף השיחה מ

  נחתכת בין שני הלוקיישנים.
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 יום -מלון חצר ב .  חוץ.30

 .  מוטרדת ת קצת שנראי אבישי יושב מול המסך מחשב ומתבונן בגבי 

 גבי
 אבא הי 

 שיאבי
 הי יפה שלי!  

 גבי
 איך ברומניה?

 אבישי
נהדר. יש לי אפילו חברה חדשה. תכירי, זאת  

 קלרה.  

רק דוברת  )שישים, נראית בול כמו מלכה  קלרהחברתו החדשה, אבישי מציג את 
ש  והיא נראית ממ חרמא בהלםמתבוננת בה גבי לגבי. עושה שלום ית בלבד( שרומנ
 ותה שחקנית(.  שוחק גם על ידי אשלה )ות י אמאקופ

 קלרה 
 אני לא מדבר עברית.  

 גבי
אין בעיה. נו פרובלם. )לאבישי( אבא, היא לא 

 ? ...קצת דומה ל

 אבישי
 למי?

 גבי
 היא נראית קופי צוחק?  נו. אתה 

 אבישי
 ה.  ואה את זאני לא ר

 קלרה )ברומנית( 
 מה היא אמרה? 

 מנית( רו )ב י ישאב
 פה. אד י ת מבת שאשהיא חוש

 קלרה )ברומנית( 
 .  דהתו 

 מול המצלמה אבישי וקלרה

 אבישי
 ? סמס לי אז מה היה כל כך דחוף שלא יכלת ל
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  עליה כתוב "אתם מוזמנים לחתונה של גבי וגבריאלה" שאל המסך  הזמנה  מרימהגבי 
 תי.ורץ בצחוק ספונטני אמי בה ואז פואבישי מביט  

 גבי
 . פתאוםל זה א לגמריי סגורה עי לאנ עזוב,

ת לחוצה ואבישי קולט שהיא בעצם רצינית וצריכה ובבמסת גבי קמה בחוסר שקט
 תמיכה.  

 אבישי )נרגע( 
 ע לך מזל טוב.  טוב, אז אני מניח שמגי 

 גבי
 מגיב הרבה יותר טוב מאמא. אתה לפחות 

 אבישי
 ן. חוש הומור לחלוטי אין לה  זה ברור.

 גבי
  חושבתמש קשה. אני די ה מלז הרוב מגיבים

 ה.  את ז לבטל

 אבישי
לבטל הכל ובסוף תלבטת אם את תמיד מ 

עושה הכל, יפה שלי. זה מה שהופך אותך  
 לכזאת אלופה. זה הסגנון שלך.  

 יבג
 אתה לא חושב שזה קצת קיצוני?

 אבישי
עם  ות חתונה קיצוני זה ניתוח לשינוי מין. לעש

 . עצמך זה מיוחד, והאמת, גם די חכם

 גבי
 תודה, אבא 

 יאביש
ואחר  ידי, אם את מתחתנת עם עצמך תג אבל

 בגידה? ב כך פוגשת בחור, זה נחש 

 גבי
 ם. וחי פת לא. אני מתחתנת נישואים

 אבישי
פה, גבי'לה, אולי זה  ש לך פטנט אידיליה. י 

 שווה סטרטאפ.  
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 גבי
אחרונות  בשנים הבעולם זה כבר טרנד חזק 

 יה הראשונה פה בישראל.  אה אני אבל 

 אבישי
 את זה? עושה  ה את אז בשביל ז

 גבי
בא לי  י....עושה את זה כ מה פתאום. אני 

 להרגיש טוב עם עצמי, כמו שאני. אתה מבין?  

 אבישי
שלי. זה הכי העיקר שתהיי מאושרת, יפה 

 חשוב. 

 יום   -חוץ. רחוב .

יין משרדים, מחכה שמישהו ייצא. אחרי  ה להמשך לבנרחוב ומשקיפעומדת בקרן דנה 
ה. היא ניגשת אליו תמונתו ראינו בפייסבוק שלשאת  אביהו כמה דקות יוצא משם 

   רה.אילו עברה במקכ

 דנה 
 הי אביהו, איזה קטע. שנים )נושקת לו בלחי(  

    יום –החצר של גביפנים. .27

ונמצאות באמצע שיחה שבה מור מנסה למצוא  גבי ומור משתזפות בחצר בבגדי ים
 צדדית לעשות כסף. דרך 

 גבי
 זה איחס 

 מור 
 יחסא לא מש ה מז

 גבי
 נזלת  ו מ! זה נראה כזה איחס

 מור 
ראה אבל כשאת מחזיקה את זה ביד זה  נ רק

 ים אוהבים את זה.  נעים. בגלל זה ילד

 גבי
 איחס

 מור 
על  ראיתי מלא סרטונים זה טרנד ענק עכשיו. 

ת עם זה ויש  ומה לעשו  איך מכינים את זה
 לו על זה.  פסטיבל שהוא כו אפילו 
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 גבי
 ? סלייםפסטיבל שלם על 

 מור 
  ן הש מה ות שכל י ריש יוטיוב. זה להיט. כן 

מעלות זה סרטון על איך עושים סליים וזה 
חד  א לעשותאני גם מתכננת עושה מליונים. 

מלאה אמבטיה כזה קיצוני. חשבתי אולי  
 בסליים. 

 גבי
 איחס.....

אסי נכנס לחצר סוחב קרשים על הגב, מניד להן ראש לשלום. גבי מנפנפת בחיוך.  
 במבט חשוד. וננת ר מתבמו 

 מור )בלחש( 
 אותו, רק שתדעי  שלקחתדך  מצי יפה מאד  הז

 גבי
 ברור. למה? 

 מור 
.  ן מה לעשות ם עזרה, אי כי אנשים כמוהו צריכי 

 ודה אחרי שישבת בכלא. קשה להשיג עב

 גבי מתבוננת בה במבט לא מבין 

 מור 
 לא אמרתי לך שהוא ישב בכלא?

 גבי
 לא! 

 מור 
   קרה. בכל מאז, טוב שלקחת אותו 

פתאום נראה לה מסוכן בזמן  הוא חר.ט אאת אסי במב גבי מופתעת. היא בוחנת 
 קרש. על חתיכת  הגרזן שלו שהוא דופק באלימות עם 

 לילה   -יות לסבבר פנים.  .31

מור נבוכה וכבר לא יודעת איפה להסתכל  מתיישבת בבר לסביות על הבאר. מור 
, נאה וקצת גמלונית  רזהרה בחו  פחות,אבל נראית הרבה   40ה מאי,  כשלפתע מגיע

 תירה את הפנים ומתיישבת ליד מור. שהבלורית שלה קצת מס 

 מאי
 מור?
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 מור 
 כן. 

 מאי
 היי 

 מור 
 היי 

 הן מחייכות אחת לשניה.  רווח למור למראה מאי שנראית חמודה.  

 לילה  -  חדר מעיליםפנים.   .32

יא  ה התעי בהפעד שדבזמן שמאי יורדת לה  עומדת בחדר המעיליםבקלוז אפ מור 
 לידה.  י מתרוממת בצווחה. מאגומרת 

 מור 
 וואו, זה היה ממש טוב!

 מאי
 רי כשיו תו יופי. ע

פעם לאישה אבל מאי מסתכלת בה כאילו זה מה  היא לא ירדה אף מור קצת נבוכה. 
מנסה לתת לה  ר מאד בהסתייגות מתחילה לרדת למאי ש שהיא צריכה לעשות אז מו 

 הוראות.  

 מאי
, למעלה, קצת  ינהימ  טיפה ודנה, עקצת ימי 

פחות. יותר למטה. עוד יפה למטה.   לה.למע
ותר מהר. יותר. לא.  קצת שמאלה. שמאלה. י 

 לאט. 

 מור )מתרוממת( 
סורי, אבל אני עברתי רק בטסט השישי אז  

 כיוונים עושים לי טראומה. 

 מאי
 ודה רק רציתי לעזור לך למצוא את הנק

 מור 
 ים,ולתר גדים יו אני לרוב רגילה פשוט לדבר

 .  רבה יותר שערותיודעת. וגם עם ה את

 מאי )מתייחסת לגילוח( 
 ה.  זה יותר אסתטי ככ

 מור 
 לי.  ה מרגיש קצת פדופי נכון, נכון. אבל ז
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 מאי
 42פדופילי? אני בת 

 מור 
 .  34באמת? אבל כתוב בכרטיס 

 יאמ
   היית יוצאת איתי? 42אם היה כתוב 

וזרת  ך לרדת לה ומור חמשי שת לה ומזת מאי רמור לא עונה ודי ברורה התשובה. 
 .  שק. לא חלעשות זאת ל 

 יום  -פנים. הדירה של מור  .33

וב היא מתרוממת בעצב ואז הלסבית לא נשארה לישון. שמור שוב מתעוררת לבד. גם 
 , מפליצה כמו כל בוקר.שוב, כשהיא מסתכלת שאין אף אחד

 לה לי  -פנים. מסעדה  .35

 חוץ.  לחן בה בשו מור וגבי יושבות במסעד

 גבי
 ת לסבית?אז איך זה להיו 

 מור 
 זה היה מעניין. שונה. רפרשינג.  

 גבי
 היה?

 מור 
סיסטרהוד הזה, היה כל הזמן  זה לא עבד לי ה 

של אחיזה  שהו )מדגימה ביד תנועה י מר לחס
 בזין(. 

 גבי
 ול. אני מניחה שאת מתכוונת לבולב

 מור 
  נורא בולבול זאת מילה קצת קטנה וגם

ה  אחת מציפורי ארצנו. אני מעדיפ בה אתמעלי 
 חס.  -פינאת המונח פין. בהטיה חברית, 

 גבי
 פינחס זה שם מצוין 

 מור 
 ן.  מבי פין עדין ו  זה פין שחס. פין עם חמלה.

 דנה מגיעה אל השולחן.  
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 דנה 
התחלתם בלעדיי? זונות. לא משנה, תראו את  

 תי בדרך.  גשמי פ

רושף גדולות. מור דופקת מבט ם עיניי בו ב גבי מתבוננת מאחורי דנה מתגלה אביהו.
 בדנה. 

 אביהו
 הי גבי 

 גבי
 הי....

קט  בש  מתבוננת באביהו ממוסטלת לחלוטין. מור מתבוננת בה מודאגת ופונה  גבי 
 לדנה.  

 מור )לדנה( 
 כאילו בכוח את רוצה להרוג אותה? 

 דנה 
מן העבר. מקסימום,  כראל תגזימי. כולה מ
עם  משיך . מינימום, תהיא תתחתן איתו 

 ת הזאת עם עצמה.  טו הש

 מור 
 נו, די. הוא רק ישבור לה את הלב. שוב. 

 ה דנ
 אל תהיי דרמטית.  

ביהו מחייך במקסימות בזמן  . אלחן על רקע שיר קליל, מבלים כל הארבעה סביב השו 
 דאגת ודנה דווקא מחויכת.מו ירה ממנו את מבטה. מור ממשיכה להיות שגבי לא מס

 ילה ל -י הסלון של גב   פנים. .36

שמתנגן  בנגן של הבית  . היא שמה שיר שקט ורומנטי גבי מכניסה את אביהו הביתה
 ושניהם מחייכים כי זה מזכיר להם משהו.  

 גבי
 ו? משהרוצה לשתות  

 אביהו
 ?ליקר ההואעדיין יש לך את ה

. אביהו מסתובב קיםחפשת בבקבו ומ לארון המשקאותניגשת מהנהנת בחיוך ו גבי 
 .ן השולחה לחתונה שנמצאת על  בהזמנבחין בבית המוכר ואז מ

 אביהו
 מי זה גבי? 

 גבי מבחינה ונבוכה מההזמנה לוקחת לו את זה מהיד. 
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 גבי
שלי עם  נה חתו אה. זה סתם בדיחה. זה כאילו 

 עצמי.  עצמי. לקבל את 

 אביהו
ך הרבה מה  זה חשוב לקבל את עצמך. יש ל

 לקבל.  

וריה, אביהו מגיע מאח .קאותלהתעסק עם המשגבי מחייכת מהמחמאה וממשיכה 
ובבת והם מתנשקים ואז הוא מפשיט את השמלה שלה  עורפה. היא מסתמלטף את  

שהם  והיא נשארת בחזיה ותחתונים. היא פותחת את החולצה המכופתרת שלו. ובזמן 
 מתחרמנים אביהו אומר

 אביהו
  תך היה לי הכי טוב.אי 

 גבי )תוך כדי חירמון( 
ה לא ב, למאז, אם אתי היה לך הכי טו 

 י? התחתנת אית

 אביהו
 יצה אותי. רגשתי שאת מלחדע. הלא יו 

 גבי
  ?חצי שניםארבע ו מלחיצה? אחרי 

 כן להתחתן איתי? עכשיו היית מו ו 

 אביהו
אם זה יעבוד וירגיש לנו יודעת,  לא פוסל. את

 טוב. 

 גבי
אבל זה כבר עבד והרגיש לנו טוב. אמרת  

 ה לך הכי טוב.  שאיתי הי 

 אביהו
 ה את יודעת איך זמסובך עכשיו.  דני עו תראי א

 גבי
טוב לך  . אני יודעת איך זה. אני זאת שהכי כן 

איתה, אבל בשבילך זה לא מספיק. אתה  
אוהב לסבול בזוגיות שלך. אתה אוהב שבנות  

שלך מחזיקות אותך על הקצה ואפילו הזוג 
קצת מתעללות בך. היה יכול להיות לך טוב 

 פוק.  אתה דאיתי אם לא היית דפוק. אבל 

 ן מכפתר את החולצה שלו ומתחיל להתעצבכת. הוא אביהו מבין שהוא צריך לל
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 אביהו
 אז בשביל מה היה כל הסיפור הזה עכשיו?

 גבי
ני לא יודעת. אתה באת לשם. למה ציפית? שא 

אקבל אותך כמו כלום, נזדיין ואתה תוכל 
 להחלים פה מכל השיט שיש לך בחוץ?

 אביהו שותק. 

 גבי
חוות המרפא שלך. מגיע לי   יותאס להאז לי נמ

 טוב.  שהו יותרמ

 אביהו
מגיע? היותר טוב   אז למה הוא אף פעם לא 

הזה? למה אחרי כל כך הרבה שנים את עדיין 
י רק  לבד ועד כמה שמדי פעם מספרים ל

מסתבכת עם דפוקים שבאמת לא שווים 
 אותך?  

ה נפגעת  ת שני נשאר באמירה המטלטלת הזאת יוצא אביהו מהבית בטריקת דלת. גבי 
 ונים ויוצאת את הדלת. זיה ותחתואז רצה אחריו בח

 שחר  -ניסה לבית של גבי חוץ. הכ .37

תחילו אבל גבי רצה אחרי אביהו ברחוב כשהוא כבר נכנס למכוניתו. דמדומי שחר ה
הרחוב עדיין ריק. אביהו כבר יושב במכונית והשתקפותה מופיעה בחלונו, היא דופקת  

 תו מטה. תח או וא פו על החלון וה

 גבי
אני ר טוב לא מגיע! ך שום דבבגללך! בגלל

י ואהבתי אותך כמו שלא  נתתי את הלב של
 אהבתי אף אחד בעולם 
 ואת החזקת אותי סתם 

ם ולהגיד לי  אפילו לא היה לך האומץ לקו 
 שאתה לא רוצה להתחתן איתי 

 זה אני שבסוף פירקתי את הקשר 
 וחשבתי שעשיתי טעות 

בה ושחררתי טו נינו תי לשאבל בעצם עשי 
 אותך 
גבר מספיק ולשחרר את שנינו לא  להיות אפילו 
 סוגל היית מ

 אתה כזה פחדן 

 גבי יה. הוא גולל את החלון למטה ומתחיל לנסוע.  אביהו שותק שתיקה של הוד
איך שהמכונית נעלמת מהפריים בו מתרחק. נשארת שם בחזיה ותחתונים ומתבוננת 
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ים חתונעם תה בזמן שהיא ביד, בוהה ב לית זבעם שק  מתגלה שכן משכים קום
 ואזוחזיה. גבי נבוכה 

 37pt.ביתה ומגלה שהיא ננעלה מחוץ לבית בחזיה ותחתונים.  חוזרת ה 
 

 יום  -י חוץ. החצר של גב.38

לפתוח את הדלת של המרפסת וגם היא נעולה. היא  ונים וחזיה, מנסהגבי, בתחת
 עליון של הבית יש חלון קטן לק הובח הלת למעמתחילה להיות לחוצה. היא מתבוננ

צורה מצחיקה ובנקודה מסוימת, בין ל הקיר של הבית בופתוח. גבי מתחילה לטפס ע
מביט בה בהתחלה  בחצר ו  אסי מופיע  המרזב לחלון, נשארת תקועה. בנקודה הזו 

 פליאה ואז בנונשלנטיות. ב

 אסי
 בוקר טוב. 

 גבי
 תי מחוץ לבית.  ננעל 

 אסי
עמלות  ה התת עושככה אוואלה, חשבתי ש

 בוקר. 

 גבי
  יק.מצח

 אסי
 בואי. אל תפחדי. 

רוב אלץ להחזיק אותה קעוזר לה לרדת תוך כדי שהוא נ אסי גבי עוזבת את המרזב ו 
 אבל שומר על קור רוח אסי מבוכה של גבי כי היא בתחתונים וחזיה.  אליו. יש רגע

דרך החלון נכנס בית, נק מעלה, מטפס על החלק העליון של המזאז ומתרחק ממנה ו 
בסלון מבפנים. הסצנה ממשיכה אחר כמה שניות מופיע  יומנת ולמו בצורה חתולית 

 של החצר. מחוץ לדלת ההזזה  כשהוא בתוך הסלון וגבי 

 יום   -ים. סלון גבי פנ  .39

 החכם. אסי בפנים. האזעקה מתחילה להבהב ופונה אליו בקול של הבית 

 האזעקה 
ל של הביטו קוד   פולש לא מזוהה. נא הכנס את

 קה.  זע הא

 אסי
 ד? מה הקו 

 גבי  
 ובב אפס. ד
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 אסי
 אפס בספרה או אפס במילה. 

 גבי
 ....D, O, Vבספרה. ודובב זה 

 אסי
 משתתקת(.  . )לוחץ והאזעקה יודע. יודע

כדי   פותח את דלת המרפסת ומושיט לה את השמלה. הוא מסובב אליה את הגב אסי 
 את השמלה.  עליה שמה  שתוכל להתלבש מבלי שהוא ייראה. גבי 

 גבי
מרשים, אני מניחה שיש  ה! זה היהוואי. תוד

 לך ניסיון בתחום. 

 אסי דופק בה מבט

 גבי
 ו לי שיש לך עבר.סתם. אמר

 אסי
 כים לדבר כל כך הרבה.  אנשים לא צרי 

 גבי
 זה בסדר, אני בעד הזדמנויות שניות.  

 אסי
וק שאסור להגיד על מישהו  שיש חאת יודעת  
 שהוא ריצה את עונשו?  בכלא אחרי שהוא ישב 

 גבי
 תכוונתי להעליב אותך.  אני לא ה

 אסי
אם זה יותר נוח לך, אני יכול לדבר רק עם  

 י או משהו. ך לעתיד. שלא תפחדבעל

 גבי
 בעלי לעתיד?  

 אסי
 נו, זה שאת מתחתנת איתו.  

 גבי
 אני מתחתנת עם עצמי.  

 אסי
 דובב?  מי זהאז 
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 גבי
ל לזכור את  הוא סתם אפס. בגלל זה ק

 הסיסמא.  

 מבין.  לא אסי 

 גבי
כי נמאס לי מגברים   י מתחתנת עם עצמי אנ

חוץ מזה, זה אתה  ובא לי לחגוג את זה. 
 אמרת שאתה לא מאמין בנישואים, לא?

 אסי
 בשביל מה חתונה?   אמרתי, נכון. אז

 גבי
 .  ה, אז אתה לא תבין אתה לא בחור

 אסי
 . מה שתגידי, את הבוס

 גבי
 הבוקר.  על בוס. ותודה  בדיוק. אני ה

 אסי
 ק מהשירות.  בכיף. חל

 חיל לצעוד לכיוון החצר. מת אסי 

 גבי
 על מה ישבת? 

 אסי
 מה אמרנו על חוק הדיסקרטיות, בוס? 

יוך ומתרחק אל עבר החצר בזמן שגבי נשארת ומתבוננת בו קצת ואז  עונה בח אסי 
 ת שלה.  נכנסת דרך המרפסת לבי 

 יום –  רמכון כושים. פנ .40

ר מביטות זו בזו מו ו דנה . צורת גבר(בובת אימון של שק איגרוף )במרביצה לגבי 
 בדאגה. 

 )לדנה(  מור
 זה הכל בגללך.  

 דנה )למור( 
 די נו. 

 ל הבובה הרחק ממנה. ומתבוננת בדנה ומור על המסך.  בועטת את הראש ש גבי 
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 גבי  
 . תפנימו!! גברים, גמרתי. גמרתי  אני עם

 ר מו 
 מריי הפנמתי. לג

 דנה 
 קיי. או 

 גבי )לדנה( 
  לת פעם הבאה שאת נתקודנה, באמא שלך, ב

באביהו, תשאירי אותו בביוב שבו מצאת אותו, 
 בסדר?! אני לא רוצה לראות אותו יותר.  

 דנה 
 י. או קיי. או קי 

 

   -41B / יום –פנים. הסלון של גבי  .41

כתבה על  יש   .על המחשב ותחת את הטאבים שהראו להגבי יושבת מול המחשב ופ
 חורה בריטיתיש כתבה על ב. בחורה בניו יורק שהתחתנה עם עצמה על המרפסת

י  ליקה וזמרת שעשתה חתונה עם עצמה, גב, צרפתיה מדתעצמה ואחרשהתתנה על 
חשוב בחתונה עם עצמך" ואז מופיע וידאו קצר י "הדבר הכ קוראת כותרת שבה כתוב

 שבו נראית אישה נעימה אומרת 

 אישה נעימה 
ב ביותר בחתונה עם עצמך, זה  "הדבר החשו  

דרים שלך  להסכים על התנאים. נסחי את הנ
התחייבות ה, כי זאת בקפידה ובמחשבה

ם ותה תצטרכי לכבד למשך כל ימי חייך עשא
 עצמך"  

המעוצבת שלה כותבת "אני מבטיחה לעצמי ש" ואז   רתגבי חושבת רגע ואז במחב
 עוצרת וחושבת עוד. זה עוד לא פתור לה.  

 יום  -בית הרב השכן  חוץ.  . 42

בית פותח  ביתה, גם בית קרקע. את הגבי נוקשת על דלת אחד הבתים השכנים ל
דני ויוצא מפתח הדלת כשהוא  קן עם משקפיים, נמרץ ונלהב( במבט חש, מזו 25) רב ה

 תה מאחוריו ומנשק את המזוזה.  או סוגר 

 גבי
שלום. אני גבריאלה, אני השכנה שלכם פה  

 מאחורה. 

 הרב 
 ר לעזור? במה אפש

http://www.cosmopolitan.com/sex-love/a8507112/marrying-yourself-wedding-trend/
http://www.cosmopolitan.com/sex-love/a8507112/marrying-yourself-wedding-trend/
https://www.youtube.com/watch?v=mQj8pyoe6w8
https://www.youtube.com/watch?v=mQj8pyoe6w8
https://www.youtube.com/watch?v=mQj8pyoe6w8
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 גבי
אני עומדת לעשות אירוע עוד שבוע ורציתי גם  

ב  תישורכם בכיידע אתכם וגם לבקש את אל
 ריע. שזה לא מפ

ן כבר יש תו האירוע עם מקום לחתום. בחלק התח גבי מגישה לרב נייר שעליו פרטי 
 כמה חתימות. הרב בוחן את הנייר.  

 גבי
 אתה האחרון, כל השאר חתמו כבר. 

 הרב 
 אירוע? אם יותר לי לשאול לכבוד מה ה

 גבי
 האמת, אני מתחתנת.... 

 שמחה( הרב )ב
 ובים, בשפע,טכו בחיים בשעה טובה! אמן תז

ם וחסונים  בעושר, בבנים רבים כן יירבו, בריאי 
צא פרנסה טובה.  ימוגדולים בתורה, שבעלך 

 אמן. 

 גבי
 תודה. האמת ש.... 

 הרב 
 רב כבר סגרתם? 

 גבי
 למה? לחתונה? האמת שלא

 הרב 
אז המפגש שלנו הוא משמים, ישתבח שמו, 

ועד. אני סיימתי את  תיכון מלכותו לעולם 
להשיא רק  לי ר וע וכבר מותבכה לפני שההסמ

שונים שיסכימו. בלי  מה, קשה להשיג את הרא
רק מרצון טוב, אני אשמח  ם,כסף, בלי כלו 

לעשות את החתונה שלך, גברת גבריאלה. רק  
 תני לי את הצ'אנס.  

ם. גבי את הנייר בידו ודי ברור שאם היא תסרב להצעתו הוא לא יחתו  הרב מחזיק
 סכים.מתלבטת ונאלצת לה

 גבי
 ר. או קיי, בסד
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ור+ מלכה בי לייב.  צד ויקט  -חדר כלשהו   . פנים.44A / יום –ם. הסלון של גבי פני  .44
 יום 

ברים ברשימת הנדרים עם במחברת שלה כבר כתובים כמה דגבי יושבת בסלון. 
הסמטרפון שלה מצלצל בהתראת בילייב עם שעליה  ה. ים. מסמך בעבודמחיקות וחיצ
  דול ממולה בסלון. מתגלהשיחה למסך הגקאסטינג של הושה  גבי ע".  כתוב "אמא

 ויקטור יושב לבדו במסך בילייב על ספה. 

 גבי
 הי ויקטור

 ויקטור 
 הי גבי. אמא שלך מאד מאד מוטרדת.  

 נשמע קולה של מלכה מחוץ לפריים  לפתע

 כה )אופסקרין( מל
 כועסת. תגיד לה שאני כועסת. לא מוטרדת. 

 )למלכה(  ויקטור
צת מגוחך שאני  בעצמה. זה ק תגידי לה אולי 

 שב פה. יו 

 לפריים  מלכה נכנסת

 מלכה 
ור חשבנו על זה  )לגבי( תקשיבי גבי, אני וויקט 

ור, אבל  ה יישמע קצת חמאני יודעת שז הרבה ו 
אם את תמשיכי את הסיפור הזה עם החתונה,  

קשר. ואת יכולה אפילו   אני אנתק איתך כל
, ה טוב טובמהירושה. אז תחשבי על זלשכוח 

 נית. כי אני רצי 

לון. קצת מוטרדת ממה מהאיום של אמא  רת בס מלכה מנתקת את השיחה. גבי נשא
 . שלה

 יום  -חוץ. החלון של מור   .43

חדר השינה של מור מבחוץ. קול הפלוץ   ון בשעת הבוקר שאחרי, אנו רואים את חל
 נשמע כמו תמיד. מסמן שהיא התעוררה גם הבוקר לבד.  

   יום –בי הסלון של ג  ם.פני  .44

 נים בתוך הספה. נכנסת, נסערת וצונחת ליד גבי עם פ רמו 

 ור מ
 זהו. אני מקרה אבוד. 

 גבי
 מה קרה? 
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 ר מו 
ה  פגשתי בחור חמוד אבל שיש לו בעיה קטנ

ניתוח   הוא עושה......קטנה, ממש קטנטנה.
 לשינוי מין. 

 גבי
 לא נכון!

 מור 
 כן נכון. 

 גבי
 לא נכון!!

 מור 
 נכון, נכון

 גבי
 ה לי.  זה עוד לא קר וואו. 

 מור 
? זה סיינס פיקשן,  ברור! למי זה יכול לקרות 

זה רק בחיים הביזאריים שלי בכלל יכול 
  תרחש. איך, איך אני מושכת אליי את כללה

 המשוגעים האלה?? 

 התשובה היא בגוף השאלה.  גבי מתבוננת בה. 

 מור 
וזה לא שאני בררנית במיוחד. אני מוכנה 

עצמו  משתיל לשהו שמי לאבל לא  להכל, הכל! 
 ציצים! 

 יוצא משם.  י אסדלת השירותים נפתחת ו 

 אסי
אני מתנצל שהקשבתי אבל קשה היה שלא.  

 י אני יכול לעזור. ולוא

 זה נראה לה מפתיע.ילו הוא עומד להציע את עצמו למור ו גבי מסתכלת בו כא

 אסי
 את באמת רוצה זוגיות? נתחיל בבייסיק. 

 מור 
 ברור!
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 אסי
כת יחסים של  נה היית במערחרו האמתי בפעם 
 ים, נגיד?כמה חודש

 מור 
 בצבא?

 אסי
אז יש מצב שכבר חצית את הקו של  אוקיי....
 האוגר.  

 גבי
 האוגר? 

 אסי
גר לאחותי הקטנה  כשהייתי בתיכון קנינו או 

כמה זמן שהוא היה בכלוב היא רצתה  ואחרי 
שנביא לו חברה. אז הלכתי לחנות וביקשתי 

הוא כבר כמה  ע ששמאוגרת אבל כשהמוכר 
ע,  הוא אמר לי "שמחודשים לבד בכלוב אז 

זמן לבד. הוא לא ידע מה   הוא כבר יותר מדי 
לעשות עם חברה. עדיף שתשאירו אותו לבד".  

  כמו האוגר הזה. הם כבר יש אנשים, שהם
 יותר מדי זמן לבד, הם כבר לא בנויים לזוגיות. 

 מור 
 להם כל אני יותר טיפוס של צ'ינצ'י אסי, קוד

ת פנימית  לזוגיות. יש לי תשתי  ני הכי בנויהוא
י את הביציות עם  גיות, אז אל תבלבל לשל זו 

 סיפורים על אוגרים. 

 גבי
 היא הכי לא אוגר בעולם, אסי. 

 מור 
 לא אוגר שיש.   הכי 

 אסי
יי, אוקיי, רק וידאתי. אז יאללה, בואי אוק

 נתחיל.  

בי תוך כדי  ם בסלון של גיכי משתחילת סיקוונס המהפך של מור שמופיע בשוטים שמ
 (.  יר "האוגר" וייכתב לסרט במיוחד)הוא נקרא שוי קצבי ר העצמה של שינשמתחיל שי 

 שיר האוגר 
א  האוגר, הוא רץ מהר. מנסה להסתתר. ל

ר רוצה יותר. מנסה  האוג רוצה הוא לוותר.



43 

 

ר אבל בלי להתנער. הוא רוצה להישא
להישבר. הוא רוצה רק לברר, לפני שיתחיל  

א  ומדן אחר. לא רוצה הו מר. לאוגר, אתמרלה
 ץ מהר. הוא רץ מהר.  לוותר. הוא ר

45PT1.( פינת אוכלב -בית גבי).  מור ואסי יושבים מול המסך מחשב והכרטיס של מור
רים. אחר כך היא עוברת איתו על כרטיסים של וח והוא משנה לה כמה דבפת

אל והוא אנס, שמו דני צ' לו מועמדים והוא פוסל ואז יש אחד שהוא מסמן לה שתתן 
 מה לא.  טה לגבי שמסמנת לה ליא מתלבטת ומבי נראה נחמד וה

 קאט לדירה של מור

 לילה  –פנים. הדירה של מור .45

מו ליציאה, יושבים בסלון של מור.  גבי ואסי לבושים יפה כ המשך הסיקוונס עם השיר.
מצב שהיא ין שאמור יוצאת עם שמלה פרובוקטיבית ואסי וגבי שניהם אומרים לה 

ובסוף על תלבושת  כולן מאד קיצוניות  ה כמה תלבושות,שת אתת זה. מור מחליפלוב
וך באסי. הוא סולידית ויפה שלה אסי מסמן לה שזאת תלבושת טובה. גבי מביטה בחי

 קסים פתאום. נראה לה מ 
 קאט למכונית של אסי 

 לילה  -חוץ. בית קפה  46A/ לילה –המכונית של אסי פנים. .46

לוחץ לה את היד בנימוס בית הקפה ומתיישבת מול הבחור ש יוון את והולכת לכיוצר מו 
לו, המצלמה  מו   בקת אותו בסגנון שלה ואז מתיישבתוהיא פשוט קופצת עליו ומח

סוף הסיקוונס וסוף השיר,  ל בית הקפה ויחד עם ממשיכה בתנועה בהמשך הדרך ש
 ט.  ן הדיי לכיוו  טיםבי שמישובים בה  גבי ואסי  מכונית עםמגיעים לאנחנו 

 אסי
 הזה.   נראה לי עלה על הפסים הדייט

 גבי
 כמה פעמים עשית את זה?

 אסי
  פעמיים. ולא בנסיבות שאת חושבת. אםפעם 

 את רוצה אני יכול לעשות גם לך קואצ'ינג.  

 יגב
כה.  חמוד מצדך. אבל האמת שאני לא צרי 

 בדייטים אני אלופה.  

 אסי
 זה? על ר  אז מה הבעיה? למה החלטת לוות

 גבי
 .  ה היא שהם לא מציעים. וגם לא נשאריםהבעי 

 אסי
 בעיה
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 גבי
 בעיה. 

דליק את הרדיו  . יש שתיקת מבוכה באוטו. אסי מוצה מחלונו משתתק ומביט הח אסי 
אסי מיים כחולים(. שואט ידוע )רבות הדרכים או דשל קלי י ומתחיל להשמע הביט המוז

 וגבי מחייכים שניהם. 

 אסי
 לי רעיון.  יש, את יודעת מה

י על הסמטרפון שלו. גבי מתבוננת בו פותח תוכנת קריוקסוגר את הרדיו ו סי א
 מחייכת, זאת יוזמה מאד חמודה מצדו. מסוקרנת ואז 

 ביג
 אתה יודע לשיר? 

 אסי
צריך לדעת לשיר. זה כל   זה קריוקי, לא

 הקטע.  

של מלי לוי  רט(לסר שיכתב במיוחד )או שיר אח"שמיים כחולים" ל הדואט חץ עלו אסי 
חילה להישמע. ואז אסי מתחיל לשיר ומסתבר  ושמעון גרשון. גבי מחייכת כשהשיר מת

 שהוא יודע לשיר ממש יפה. 

 אסי
 , ר לך מילה אחת יותר מדילפעמים אני אומ

 , שיבי, זה לא מאוחר תחייכי, תק 
 , לו זאת הפעם האחרונהלפעמים אני מרגיש כאי

  לה הנכונההמי ת חר, צריך לומר א כאילו אין מ 
 

 , ותמיד את איתי מחכה שאחזור 
 , מו שיכור מתעלם מהאורואני כ

  מציירת תמונה שלי ושלה
 . צבעים לבנים, שמיים כחולים

 ה תורה של גבי וגם היא שרה יפה ואז מגיע

 גבי
 , פעמים אני שומעת צלילים משוגעיםל

 , ך קורא לי לבוא בין הגליםכמו ליב
  ההפעם הראשונ  זאתו לי מרגישה, כאיל אני או 

 . לה הנכונהיום חדש מתחיל, צריך לומר את המי
 

 , ותמיד אתה איתי יודע שטוב לי 
 , חושבת המון לוקחת מכחול

 , לי ושלךמציירת תמונה ש 
 . צבעים לבנים, שמיים כחולים

 הם שרים שניהם בתוך האוטו וצוחקים.  
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  -אוכל פינת  +ית גבי לב  סה. פנים.כני 47B / לילה –חוץ. הכניסה לבית של גבי  .47
 לילה 

. גבי פונה אליו, הוא אליה. שתיקת מבוכה כזאת ששניהם  מלווה את גבי הביתה אסי 
 להתנשק.   מחויכים ויש תחושה שהם גם יכולים

 גבי
תגיד, איך מישהו מקסים כמוך מגיע למצב  

 שהוא מסתבך? 

 אסי
זה לא מה שאת חושבת. זה לא היה על שוד  

 ו רצח או משהו כזה.  א

 גבי
 או קיי. 

 יאס
 ביך. היה על משהו ממש דבילי. משהו מ זה

 גבי
   ? אתה?ומביך ?דבילי 

 אסי
 יין.  עדיי לא את הכל את יודעת על

 גבי
 עדיין... 

מחכה שם עוד שניה   אסי ובאמירה הזאת עם חיוכים בין שניהם, גבי נכנסת הביתה. 
נה שלה  בפינת המטבח נמצאת ההזמ ליד הדלת וגבי מחכה בפנים. על השולחן 

   ערער. מנה ומשהו בה מתחיל להתב גבי וגבריאלה. היא מסתכלת בהזכתו  שעליה

 יום  -פנים. הדירה של מור  .49

חת יד אל עבר הצד של המיטה  ולא ששל ההתעורריות הקודמות של מור, הי  בשחזור
ומגלה אותו ריק. היא מתרוממת מאוכזבת ולאחר כמה שניות, מפליצה כמו תמיד  

  שתי נים ולוקח מנגב פודניאל של המקלחון  תפתחת הדלה, אלא שאז נומחייכת בהנא
 כוסות קפה שהוא הכין לה במיוחד וחיוך. 

 דניאל 
 בוקר טוב! הכנתי לך קפה

דניאל מתיישב לידה ונראה שכאילו משהו  האוויר סביבה. אתנבוכה ומנסה לפזר  מור 
 מפריע לו. מור מתרצת.  

 מור 
תימה  אני מתנצלת על הריח. יש לי פה ס 

 נראה.  כבביוב 
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 דניאל 
 םאני תתרן. לא מריח כלו 

 מור 
   יזה יופי....באמת? א

 יום  –  סניף לטיפולי קוסמטיקהפנים. .5

עם סבונים  ומעוצבת לה גדו טיקה חנות קוסמהסניף שהוא גם גבי צועדת לתוך 
( עם אפרכסת הטלפון צמודה 35)  יטלמ ושבת י וקרמים על כל המדפים. על הדלפק 

 תמיד.  לאוזנה כמו 

 מיטל
לטלפון(  ). ופלטמהמחכה לך  !)לגבי( בוקר טוב

אל תדאגי, אנחנו מלווים אותך לאורך כל  כן, 
ימים לך תוכנית ללא הגבלת  ומתא התהליך

לתוצאה  שיכים עד מו מאנחנ )פאוזה(. פוליםטי 
 אז למתי את רוצה לקבוע?   )פאוזה( צויההר

 .  שלההחלוק ינתיים את  גבי לובשת ב

 יום  –  בדיקת עינייםפנים. חדר .6

מקריא ללא  שנראה פחות( 18)בן  אושרפרים שהסצנה נפתחת בקלוז אפ על המס 
 בעיות. 

 אושר 
 אחד, שבע, אפס, אפס 

גבי )מצביע על מספרים 
 תר( יו ים קטנ
 שבע, אפס, שבע, אפס 

 גבי
 עין שניה

 אושר 
 אפס. שש, 

 גבי
 , פשוט מצוין. אושרמצויין, 

 יום  - חדר הטיפוליםפנים.   .50

 ם קלים(.  , יפה עם קמטי 45) לפניה של מטופלת יפולים מזריקה חומרבחדר הטבי ג

 גבי
נתחיל פה בפאץ' הזה שקצת נפל לך. נעמיד  

 אותו וגם את הצד השני.  
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 המטופלת 
 תחת לפה.  אני רוצה גם לחזק פה מ 

 גבי
 בואי נעשה את זה בשלבים. ניתן לחומר

 להתייצב ואז נראה מה חסר, בסדר? 

ראית  ונה מראבעצמה בהמטופלת מתבוננת ו  צאת מהחדרת להזריק ויו מסיימגבי 
 מרוצה מהשינוי. 

 יום   –לובי אמריקןפנים. .51

הסטנד. יש רגע של שתיקה   חדר טיפול ומבחינה במלכה עומדת לידיוצאת מהגבי 
מלכה  רת את השתיקה.  לפני שמלכה שובלאחר השיחה האחרונה מתוחה ביניהן 

 לבושה מאד יפה.  

 מלכה 
קצת עצות בקשר  אני צריכה   גביל'ה,ואי, ב

 לקרמים.  

 ן המדפים ומלכה בוחנת קרמים. עוברות בי הן 

 גבי
 מה עם הירושה? 

 מלכה 
'ה,  טוב תודה, מה איתך? )פאוזה(, נו, גביל
את יודעת שלא תמיד צריך לקחת אותי  

  ברצינות.

 יגב
 היום, אמא. את ממש נראית טוב  

 איפה ויקטור?

 מלכה 
 .  ויקטור נפטר

 גבי
 תי? איך? מה? מ

 מלכה 
רגע   את יודעת.לב לפני כמה ימים. התקף 

שני היה    אחד הוא ביקש תפוחי אדמה, רגע
 עם הראש למטה בתוך הצלחת.  

 גבי
 יי?למה לא התקשרת אל
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 מלכה 
היה יכול  בוטוקסגבי'לה, אני לא חושבת ש 

 זור לו במצבו. לע

 גבי
 תכוונתי בשביל לעדכן אותי. מתי ההלוויה? ה

 כה מל
אבל זה היה רק למשפחה   הייתה כבר
 הקרובה.  

 גבי
 ו שנתיים! היית אית את

 מלכה 
מרת לך שחשוב  את רואה למה אני או 

 להתחתן? 

 גבי
ה.....)לא  אני לא מאמינה. הוא תמיד היה כז

אומרת מפאת כבוד המת( לא משנה, יהי זכרו  
 ברוך. ואת, בסדר? 

 ה מלכ
ות עד  לקחת את זה לאט. לחכ החלטתי 
ם פתחתי פרופיל  . אבל בינתיי השלושים

 ד הדבר הזה.  . זה ממש נחמפלינגרב

לה, שמאלה ואז  טפון שלה ומסמנת בסוויפ שמאלה, שמאר לכה מחזיקה את הסממ
   אחד ימינה בחיוך. גבי מתבוננת בה מוטרדת.

 גבי
בדיוק התכוונתי  וצה לבוא איתי? אני את ר

 ת.... מיני דברים לחתונה ו....טבע לקנות כל 

 מלכה 
 אותה בלעדיי??  תכוונת לקנותוה

 גבי
 ל הסיפור הזה.  חשבתי שאת נגד כ

 מלכה 
ד. אבל שופינג זה שופינג. חוץ  גברור שאני נ

שאני באבל ואני צריכה משהו שירים לי מזה 
ד קצת יתרה  קצת את המצב רוח. ונשאר לי עו 

 נק אותך. בכרטיס של ויקטור, אז בואי נלך לפ
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51B שביר. יום .פנים. קניון/מ 

 ם לסיקוונס הבא. צמה בראי, היא מחייכת ודרך זה עוברי ה מתבוננת בעמלכ
י ומלכה בוחרות להן משקפי  ג' לסצנת השופינג של "אישה יפה" גבמבקליפ קצבי בהו 
ן מתיזות על פרקי הידים. הוקרתיים שבוחרת להן בשמים י  -51pt2 שמש אופנתיות.

51pt3-  51 קונות.  ת הכל בסל שהן רחות שפתון על השפתיים ושמו מוpt4-  הכרטיס
וצאות מחנות רהיטים י ולבסוף הן   -51pt5 עם בקלוז אפפכל  שוב ושובומגוהץ עובר 

ה אגרטל וראי גדול בידיים ומאחוריהן ארבעה מוכרים שמחזיקים כשכל אחת מחזיק
 מון שקיות של קניות.  המון ה

 יום  -פנים. חנות הטבעות .52

מלכה מסתכלת בחשבונות ים. ד חנות תכשיטשהן עומדות לי מסתיים בזמן הסיקוונס 
 ת.  שלך הקניו 

 מלכה 
ות שתוכלי גם  ה נקוד וצברנו כל כך הרב

ה לירח דבש....מילאנו,  נק גם בטיסלהתפ
 מתאים לך? 

 גבי
 תמיד 

 ומלכה עוצרת אותה.   יטיםאל החנות תכשגבי מתכוונת ללכת 

 מלכה 
 ? מה נשאר

 גבי
 טבעת  –הדבר האחרון 

 מלכה 
כות בשביל צרי את מי אנחנו יודעת בדיוק  אני 
 זה.  

 יום  –וחה  א. חוץ, דרך פת52

רת. מרחוק מגיע פרארי שמתוכה יוצא  ינות ליד כניסה מפואכה עומדות וממת גבי ומל
דולר.   2500כל אחת מהן שווה ממושקף לבוש מאד בסטייל, עם נעליים ש טוני, גבר
 למלכה ונושק לידה באלגנטיות.  הוא ניגש 

 טוני
 נה המלכה.  אוווווווו, ה

 וני נושק למלכה בידה באבירותט

 טוני
 ? עבור הוד מעלתהה אני יכול לעשות  מ

 מלכה 
 ת הבת שלי חמוד אתה. זא 
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 טוני
 הבת? הייתי בטוח אחותך הקטנה.  

 גבי
 ואים. באמת חמוד. אני מחפשת טבעת ניש

 טוני
ישואים. יש את  אנחנו חיים בשביל טבעות נ

כי הן  אדבר עליהן לא הפשוטות שאני אפילו 
יש את הקטגוריה  ו ות רק לפשוטות עם. מיועד

אדום,  , זהב לבן, זהבהיותר אצילית. זהב
מרגליות מעשה ידי אמן וגם ניתן  משובץ במיני 

 לקנות סט תואם עבורך ועבור החתן.  

 גבי
 רק בשבילי. אין חתן, זה

 מלכה דופקת בה מבט 

 גבי
י לא מתביישת בזה. אני מתחתנת עם  אנ
 צמי. ע

 טוני
ה אנחנו חייבים ללכת על עצמך? אם ככ עם

ם עצמך, זה  ע כי אם זהי יקר. הכי טוב והכ
 י, אסור לך להתפשר.  החיים. וכאן, יקירת לכל

 מלכה  
   אז מה אתה ממליץ?

 טוני
את  פעם אית רלא צריך להמליץ. צריך לבדוק. 
ד כמו עם הסרט הארי פוטר? אז זה עוב

אצבע  השרביט. זאת שאת שמה על ה
האחת שנוצרה   את הקסם, זאתומרגישה 
 בשבילך. 

 יום  -ר של גבי  חוץ. החצ  .53

ל הבמה שגבי עונדת על אצבעה. היא עומדת עהמהממת  קלוז אפ על הטבעת
בה מהצד בחיוך. הוא   מביט אסי עת אל מול השמש. בנה ומביטה בטב אסי הגמורה ש

הטבעת  בי מורידה את ניגש לבמה להבריג משהו אחרון וכורע ברך בשביל זה. ג
הטבעת שלה נשמטת ומתגלגלת   פון שלה מצלצל ובגלל תנועה לא נכונהסמרטוה

של גבי אבל לפני שהיא נופלת למים. יש רגע שתיקה ומבוכה ל הבמה ו מטה ע
ה וקופץ למים. יש עוד שניה שתיקה  משהו אסי מוריד את החולצ מספיקה לעשות

מהמים  מגיח אז אסי  ריכה לבדה אבלזמן שהוא מתחת למים וגבי עומדת בצד הבב
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כאילו הוא ך הבריכה ונראה נמוך יחסית אליה ומוסר לה את הטבעת כשהוא בתו 
 שניהם מודעים למעמד הסמלי.  מציע. 

 גבי
 ממש לא היית צריך לעשות את זה.  ודה. ת

 אסי
כבר אחריות על כל מה שנמצא פה   ישאני מרג

 יכה. באזור הבר

 ים.  תנגב. הם שותקגבי מביאה לו מגבת והוא מ

 אסי
 הטבעת. מתאימה לך. )פאוזה(   יפה

 יזוקים וזה מוכן לשישי. ק כמה חזהו. ר

 גבי
 עבודה מדהימה. תודה.  עשית 

 אסי
בכיף. אני מקווה שזה מגשים לך את  

 הפנטזיה.  

 גבי
 כן....

 פונה אליה.  מתלבט ואז אסי לכיוון הבית. בי צועדת ג

 אסי
 זה היה על העלמת מס.  

 מקשיבהסתובבת אליו ו גבי מ

 אסי
 שבתי חצי שנה על העלמת מס.  י 

 אסי
זהו, זה הסיפור. בטח הלך עכשיו הפאסון  אז 

 של העבריין המסוקס, אה?

 גבי
הטעם שלי. אני יותר  ם לא היה זה אף פע
 אבירים טובי לב.  בקטע של

 אסי
 ד, אני אשלח אלייך. אחלה. אם אני אפגוש אח

 גבי
 אתה יודע שאתה מוזמן גם ליום שישי?
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 יאס
 דעתי, לא.  שלא י  האמת

 גבי
 יודע.   אז עכשיו אתה

 מרגשמתבונן אליה מהחצר. ברקע מתחיל שיר  אסי גבי מתרחקת אל הבית ו 
 

 ום י -של מור פנים. הדירה  .56

כמו בכל בוקר מור מתעוררת במיטתה בחיוך ואז פותחת את העיניים. דניאל מתבונן 
וא נופל מהמיטה קת לו בוקס הפור דופקת צרחת בהלה, דו בה בעיניים פקוחות, מ

הלה ונופלת מהמיטה לצד השני. בטופ שוט קת אחורנית בבית וגם היא מזנ אחורנ
ר נפלה לצד שצמוד לקיר ויש לו המיטה. מו  רואים את שניהם שכובים בשני צידי 

 מרחב מצומצם. דניאל מחזיק בעינו מתבונן עליה מתחת למיטה.  

 מור )בעצבים( 
 ת לבד. היו אולי תלך?? אני רוצה ל 

נשארת תקועה בחריץ בצד המיטה. מנסה  ניאל מתרומם פגוע ויוצא מהחדר. מור ד
 התרומם אבל זה לא כזה פשוט.ל

 מור 
 אתה יכול לעזור לי רגע?  דניאל....דניאל!

 יום  -חוץ. רחוב  .62

 לבוש בטי שירט ומכנסי ברמודה. מור רודפת אחריו בריצה. דניאל צועד ברחוב, הוא 

 מור 
 ! דניאל!דניאל, תעצורדניאל! 

דניאל עוצר וממתין ברגע הקומי   ללא אוויר.אליו יעה בריצה והיא מג מור לא טובה
 לה האוויר.  מנת שיחזור  שהיא תומכת בברכיה על 

 מור )מתנשפת( 
 רגע. רגע. אוויר. רגע.  

 ואז פונה אליו.  היא מצליחה להתעשת 

 מור 
. אני אני פשוט לא רגילה שיש איתי מישהו 

 אז... בר המון זמן לבד כ

 דניאל 
 . דיפה להיות לבדאז את מע
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 מור 
פך. אני דווקא רוצה להיות ביחד,  לא! בדיוק לה

תה  מבינה למה א אני פשוט לא עד הסוף 
 איתי? אני חושדת שאתה אולי פסיכופט

 דניאל 
 לא. אני רק סטטיסטיקאי. 

 מור 
 אז למה אתה לא הולך?  

 ך וא בדיוק הלדניאל לא מבין את השאלה כי ה

 מור 
. למה לא  תי לפני שסילקתי אותךהתכוונ
 הלכת? 

 דניאל 
והסקס איתך הוא  . וכיף איתך. כי את מצחיקה

מטה( אילו אם הממוצע זה פה )מדגים ביד לכ
אז איתך זה כאילו שם )מרים את היד ממש  

 ה( אולי אפילו...גבו 

 מור )קוטעת בשמחה( 
קבלת! אתה רוצה לבוא  טוב, טוב, טוב, הת

 של גבי?איתי לחתונה 

 ל אדני 
 כן. 

 ה ליל -הסלון של גבי   פנים..54

של גבי, דנה,  נכנסות בדלת   למשהו קצבי בזמן שבשוטים מהיריםהמוזיקה משתנה 
יודעות לשיר( כולן נכנסות   , נראות שמחות,35) ושרון  אריאל שתי חברותמור ועוד 

 וך שהן מביאות בקבוקי וודקה, יין וכאלה כשהן נכנסות.  בשמחה ת
שט לאט ן מתפהחשפצחוק הבנות.  לקולאת הקטע שלו  מתחיל לעשות החשפן 

ת עושה לעצמו וכמו קוסם ביום הולד מהחלוק שלו תוך שהוא מפזר כרטיסי ביקור
ואז מסמן למור  מכנסוניםו סטטוסקופ חשפן נשאר עם  ה. פרומושן תוך כדי המופע

תנועות אגן  שתבוא לבמה ועושה איתה קטע שבה הוא מושיב אותה על הכסא ועושה 
 של סקס עליה ומאחוריה. 

 נה ד
 רוצה!גם אני 

ת  נועו וזה מתחיל בזה שהוא עושה את התדנה מתקרבת לחשפן. היא די שיכורה. 
ת בו ומחבקת אותו  אבל כשהוא פונה אליה, היא פתאום אוחז והכל חלק מהמופע,

ומנסה לנשק אותו. החשפן בהתחלה מנסה להעמיד אותה במקום, אבל דנה די 
 מדת אליו.  נצ
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 נה ד
  שילמתי לך מה קרה, נשיקה אחת? לא

 מספיק? 

 החשפן
 דיל.  סליחה, גברת, זה לא חלק מה

 דנה 
? כמה אתה רוצה,  גברתאני נראית לך  גברת? 

 תגע בי. נו, רק תגע.   רק

 אליו בכח. מור קמה ומחזיקה אותה. אבל דנה עדיין נאחזת בו.  דנה ממש נצמדת 

 מור 
 דנה, מה קורה לך? 

 את החשפן.  החזיק את דנה שלא משחררת שביל לקמה ב גם גבי 

 גבי
ים. בואי  דנדוש, נראה לי שהוא קצת מאו 

 תשחררי.  

 דנה 
 מקצוען.  וא אל תדאגו. ה

 החשפן
 מרתי ש.... גברת, א

 דנה 
 גברת? עוד פעם 

ונותנת משיכה כשהוא   נסוניםבמכמחזיקות את דנה שנאחזת בחשפן בדיוק  גבי ומור
 ת. קורא לה עוד פעם גבר

 חשפןה
ממש הטרדה  לא חלק מהמופע, וזאת  זה
 עושה פה.  ית מה שאתמינ

 גבי
בואו רגע ננשום כולנו. דנה פה כבר מאד  
 שיכורה. שרון, את יכולה להביא לו מגבת? 

 שרון קמה לתת מגבת לחשפן שיוצא מהחדר

 גבי )לחשפן( 
סיף לך טיפ, או קיי? וגם  תנצלת. נו אני ממש מ
 נינו?ה פה נשאר בי כל מה שקר

 מור 
 ! , חברביםחנו ניתן לך חמישה כוכאנ



55 

 

 בי ניגשת אליה.  למטה וגדנה עם ראש ם שרון, יוצא עפן החש

 גבי
 דנה, את בסדר? 

 דנה )שיכורה( 
אני לגמריי בסדר. מה הוא עושה עניין, קצת  
מגע, זה מה שביקשתי קצת מגע. בסך הכל  

 צת. סוף סוף.  ייגע בי, קו שמישה

 מור 
 ? מה עם יותם

 דנה 
 ותם עזב.  י 

 יגב
 מונה שנים? רגע, מה עם החתונה ש 

 ה דנ
נה שמונה שנים. רציתי לעשות חתונה  אין חתו 

בשביל להדליק אותו מחדש אבל זה לא עבד  
 )דנה מתחילה לבכות(.  

 מור מתפרצת על דנה. י ניגשת לחבק אותה אבל גב

 מור 
עושה את זה עוד פעם.   מינה שאתאני לא מא

ל  זה האירוע ש זה מסיבת הרווקות של גבי.
 ה של גבי. גבי ומחר, זאת החתונ

 יגב
 , נו. תראי אותה.  מור, די 

 מור 
אני רואה אותה. אני כבר שנים רואה אותה  
ת  והיא תמיד שמה את עצמה במרכז וחושב

כשיו, במקום לשמוח שהיא מעל כולם! וגם ע
און בשבילה. למה היה בדיכבשבילך, אנחנו נ
 ? כמה ימים זה לא יכול לחכותדווקא עכשיו? 

 נה ד
היית   עובר עליי, לאאם היה לך מושג מה  

 רת כמו איזה.... מדב
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 מור 
כמו מה? שמנה? מביכה? וולגרית? דוחה?  
קינקית? סוטה? או שאת רוצה להמציא לי 

 ? יום כינוי חדשה

 דנה 
סתם עפה עליי בגלל שאת מקנאה בי  את 
שאני מסודרת ואת, אף אחד לא    ים על זהשנ

 איתך.  נשאר אפילו לישון 

 מור 
בשבילך, מיס   ה, כן, אז יש לי חדשותא

וקא יש לי מישהו שנשאר לישון  פרפקט, דו 
 איתי ואפילו כבר כמה ימים. 

 גבי
 אבל אמרת שהוא מוזר לך לא? 

 י באכזבה( מור )לגב 
פי. אני מנסה לשמור עלייך  יופי גבי, יו 
לדנה פה את מה שהיא   את נותנת ובתמורה 

ה  וד יותר. תודצריכה בשביל להשפיל אותי ע
 רבה באמת.  

 ון הדלת.  ת והולכת לכיו מור נעלב

 גבי
 מור, מור! אני לא התכוונתי לזה ככה, נו 

דנה גם קמה והולכת  אבל לפני שהיא מספיקה להגיד משהו, מור יוצאת מהדלת.  
 .  לדלת

 דנה 
 סיבה. אני מצטערת שהרסתי לך את המ 

 ביג
 נו, דנה, בואי תשארי, אני רוצה לשמוע.  

 דנה 
 טערת שסיפרתי. ביי עזבי. אני מצ

קמות גם הן. כל הסיטואציה הופכת למביכה מאד והן אל ארי ו שרון  נעלמת בדלת.  דנה
 הולכות גם לדלת. 

 שרון
 נתראה מחר.  

 יאל אר
 היה נחמד 
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 ת בה מבט שרון דופק

 אריאל 
 בכל אופן.  עד הקטע האחרון 

 ותבת. הסמרטפון וכ נעלמות בדלת. גבי נשארת לבדה. היא מוציאה את אלוארי שרון 

 גבי )טקסט( 
 . היי 

 ך המסיבת רווקות?" "היי. אי  מופיע טקסט

 גבי )טקסט( 
 אסון. 

 אתה יכול לבוא?

 טקסט מופיע "כן. בא" 
54pt2-אסי את הדלת ומכניסה את  מעבר זמן, גבי פותחת  . 

 אסי
 טוב. ערב

 גבי
 ת.  לא כל כך טוב, האמ

 אסי
 יש משהו שאני יכול לעשות בשביל לעזור? 

 גבי
 כן 

ועל רקע המזמוז   ומגניב שיר מרגש מתחילם וברקע הם מתנשקי תקרבת אליו. גבי מ
מהירויות משתנות  ההולך ומתלהט הם זורקים את הבגדים שלהם מסביב בסצנה ב

   .ראתה על המסך הישראלי שטרם נ

 יום   -חדר השינה של גבי פנים.   .55

 בה.  . מביטאסי צא מתעוררת במיטה שלה. היא פוקחת עיניים וממולה נמגבי 

 אסי
 בוקר טוב. 

 גבי
 ...בוקר טוב.

 אסי
 ז אני הייתי במקום החשפן?א

 גבי
 למה במקום? בנוסף.  
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 אסי
 היה חשפן? 

 גבי
 תה מקנא? אברור. 

 מביט בה בחיוך קטן והיא מתקרבת ומנשקת אותו. אסי 

 גבי
מגבר אחד  אל תדאג, אני לא שוכבת עם יותר 

 ביום.  

 אסי
 וחד.  ום אבל זה יום מי הי 

 בוננת בו בשאלה. גבי מת

 )עונה(  אסי 
 של החתונה  זה היום

 בי )מזנקת מהמיטה( ג
 !נכון 

 ברקע נשמע צלצול בדלת. 

 גבי
ע. אתה  . אנשים עוד מעט יתחילו להגי וואי 

 חייב ללכת!

 גבי מזנקת מהמיטה ומתחילה להתלבש.  

 יום   -י חוץ. הכניסה לבית של גב  .57

לו אז הוא מחליט ללכת   עונה ק. אף אחד לאד בפתח הדלת ודופ מנחם, הרב, עומ
 הבית לחצר. י מאחור

 יום  -פנים. הסלון של גבי  .58

 צועק מחדר השינה.  אסי . גבי יורדת לסלון תוך כדי שהיא מתלבשת

 אסי
 אני יכול לעזור במשהו? 

 גבי
 כן! תתלבש ותצא בלי שייראו אותך. 

  שומעתחד. ואז היא אבל אין שם אף א אל הדלת ומסתכלת בעיניתגבי הולכת 
סת בחצר. הרב עומד שם ומנופף לה לשלום. גבי רפדפיקות ופונה לכיוון דלת המ

 קטן.   נבוכה הולכת לפתוח לו את הדלת לחריץ

 גבי
 אתה עושה פה?היי לך. מה 
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 הרב 
מה זאת אומרת, באתי לעשות שיחת הכנה  

 וטוקול. זה החתן? לזוג הצעיר, זה לפי הפר

 השינה. מחדר שבדיוק יצא  , אסי צביע אל עבר הרב מ

 גבי
 אה....בעצם.... 

 ואוחז בידו.  אסי ל הרב כבר מתפרץ פנימה וניגש לאב

 הרב 
 מה השם? 

 אסי
 .אסי 

 הרב 
 שם האב והאם? אסף. 

 אסי
 חשוב  זה לא

 הרב 
 זה מאד חשוב.  

 אסי על מה שצריך.  מאחורי הגב שהוא השכן שחתם ושיענה לו  אסי גבי מסמנת ל
 זורם. 

 יאס
 .  בני ונילי 

 בפנקסו(  הרב )כותב
יפה. בואו נשב,  ה, בן בנימין ונילי. יפ אסף

 נדבר קצת.  

את העניינים, עושה לו לא מבין לגמריי אבל גבי, לחוצה שהרב השכן יסבך  אסי 
 ימנים שיזרום. הם יושבים על הספה והרב מולם. ס

 הרב 
מתרגש. זאת   אתם בטח מתרגשים. גם אני 

ינו  את אומרת עשהפעם הראשונה שלי. ז
סמכה, אבל זה על אמת.  ולציות, בההרבה סימ

 רק נעבור על הסדר של הטקס.  ז א

 )לגבי(  אסי 
 את עומדת להגיד לו, או שאת רוצה שאני? 

 רב ה
 להגיד לי מה? 
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 גבי
 י יודעת לטפל בדברים האלה לבד.  אנ

 אסי
 אני יודע, אבל רק הצעתי. 

לט את  הרב )לא קו 
 הסיטואציה( 

, את הסכמת  ל. אתה הצעתבהצעה הכל מתחי 
 ושין.  ידעומדים לבוא בברית של קעכשיו אתם ו 

 גבי
 אז זהו, כבוד הרב.... 

 הרב 
 תקראי לי מנחם, אנחנו בכל זאת שכנים

 גבי
א....הוא רק ישן נחנו לא מתחתנים. הוא לא

 כאן היום. הלילה. 

 הרב 
יע אחר  החתן יג)פאוזה( רגע, זה לא החתן? 

 כך?

 גבי
שאני  ה לה שלפני מה פתאום? מה נרא

ני אלך ככה עם מישהו  עם מישהו אמתחתנת 
 ר?אח

 הרב 
 אני לא שופט. היום יש כבר כל מיני וריאציות. 

 גבי
 ן אחר.  לא, הוא לא החתן ואין חת

 אסי
 תחתניםאנחנו לא מ

 הרב 
 אה.... 

 הרב נראה כמבין אבל לאחר התלבטות ממשיך 

 הרב 
רו לי על זה בהסמכה. זה מקרה  תשמעו, סיפ 

ן.  הרגע האחרו ות וחרדה של רגליים קפואשל 
י שאתה חותך, אתה  פנזה כמו בברית מילה ל

חושב אולי אני אחתוך יותר מדי, אולי פחות  
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החזיק ולחתוך. כמו  מדי, אבל אתה צריך ל
ר. אתם תראו, כשתגיע השעה בעזרת  פלסט

השם, רק תעמדו מתחת לחופה והכל יסתדר.  
לבד  י אומר לכם. אני אשאיר אתכם קצת אנ

בו את  תם לא תאכזאני יודע שא להתעשת.
 בורא עולם. 

 נשארים נבוכים בסלון.   אסי ממקומו ויוצא דרך דלת הכניסה. גבי ו  קםהרב 

 גבי
 ערת.  אני ממש מצט

 אסי
 היה רק מקרה אחד.  זה בסדר. זה 

 יום   -חוץ. הכניסה לבית של גבי  .59

 יחד. סה בדיוק כשמגיעים מלכה ואבישי בהרב יוצא מדלת הכני 

 הרב 
 בישי ומלכה?בפנקסו( א ם בטח )מסתכלאת

 מלכה 
  נכון.

 הרב )לוחץ את ידיהם( 
 נעים מאד, נעים מאד. אני הרב

 אבישי
 יש רב?

 הרב 
ר ל חתונה בלי רב? אין דבשמעתם פעם ע

כזה. בכל מקרה, הם קצת לחוצים אבל זה  
לה  התנהגות נורמאלית לפני חתונה של כ

 וחתן.

יהם מסתערים פנימה אל  ושנמה שאמר. מעכלים את  הרב מתרחק ומלכה ואבישי 
 תוך הבית.   

 יום  -פנים. הסלון של גבי  .60

 עם גבי.  שנתפס שם יחד אסי מלכה נכנסת אל הבית ומבחינה מיד ב

 מלכה 
 ים! ידעתי!  יש אלוה

 גבי
אמא, מה את עושה פה? )מבחינה באבא 

, שלה( אבא, מה אתם שניכם עושים פה
 ביחד?
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 אבישי
ו עשינו . שנינפלינגריצא שחידשנו קשר. ב

  (.)מדגים תנועת סוויפ למעלה

 מלכה 
אצלי זה היה בטעות, אבל חשבתי לשמח  

עים  (, אתה נראה טוב...נאסי אותך. )פונה ל
 א של גבי. מאד, אני מלכה, האמ

 בדבר הבא חושב להגיב אבל מלכה כבר אסי 

 מלכה 
   ת.חכה רגע, אני חייבת לספר לבנו 

 ביג
בא  א החתן. הוא והוא ל י אסאמא, אבא, זה 

 שהו.  הבוקר בשביל לעזור לי. במלפה רק 

 פנינה 
 אין לו נעליים?  בגלל זה

 גבי
אתמול בלילה לעזור לי במשהו   אוקיי, הוא בא

 ונשאר לישון, וזהו. 

 ישיאב
  םיודע מכל הסיפור הזה? כי את י ותגידי, גב

 להתחתן היום.   ריםאמו 

ינית בלונד, 7)  ים שלה, נעמי י האחיני לענות ולחדר נכנסים שנ גבי לא מספיקה
 ילד מאגניב(.  ,8ופטפטנית(  ודון )

 נעמי 
 זה לא יכול להיות! 

 דון
  אבא אמר. שאבל זה מה 

 נעמי 
 אבל זה לא יכול להיות....סבתוש! 

מסתכל עליהם בתמיהה וגבי  אסי מי קופצת על מלכה שמחבקת את נעמי ודון. נע
 עונה לו. 

 גבי
 לי. האחיינים שנעמי ודון, 

 ה )לנעמי( מלכ
 היות, יפה שלי?לא יכול ל מה
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 נעמי 
 עצמה.  אמר שגבי מתחתנת עם אבא 

 מלכה 
ת, תראי, הנה יש פה  ברור שזה לא יכול להיו 

 חתן. 

 נעמי  
בינה? הבאתי שמלה  אני יכולה להיות שוש

 מסתובבת.  

 נעמי עושה סיבוב עם השמלה להדגים. 

 גבי
  מה שאת עושה שלא להגיד אמא, זה לא יפה 

כן יכול  חמודה, זה ירוף. נעמימי מביך בט
 נת עם עצמי. להיות שאני מתחת

 נעמי 
אז  בל אם את מתחתנת עם עצמך, אז, אז, א

 עם מי בסוף תתנשקי? 

שעומד שם ומביט   אסי ם בתיאום בעצם פוזלים לגבי לא מוכנה לשאלה הזאת וכול
  בי רודפתציה חזרה לחדר השינה. גבהם ואז מרגיש מאד לא נח ובורח מהסיטוא

 אחריו. 

 יום   -.פנים.שירותים בחדר גבי 61B/  יום   –בי פנים. חדר השינה של ג .61

 לחדר עצבני, גבי אחריו.   נכנס אסי 

 אסי
 תגידי, זה היה מתוכנן הכל?

 גבי
 מה??  

 אסי
עו וככה  י אהיה בבוקר וכולם יגי כאילו שאנ

 תציגי אותי? 

 גבי
 ך?? מה, אתה דפוק? נראה ל

 אסי
ים בקטע של אבירלא יודע, את אמרת שאת 

 טובי לב 
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 גבי
ונראה לי שאני יותר   בכת יותר ממך!אני מו 

נייקים פסיכיים כי על בקטע של דפוקים מא
 אלה אני תמיד נופלת.  

ה ונסגרת  מקלחת הצמודה לחדר השינגבי טורקת את הדלת של יחידת השירותים 
 מצולמת משני עברי הדלת.  מתעשת. הסצנה  אסי שם. 

 אסי
 אני מצטער.  

 גבי
 אתה דפוק.  

 אסי
שו לי גוע מדברים שעלא דפוק. שרוט. ופ

יך. אני בעבר. התעצבנתי והוצאתי את זה על
 מצטער.  

 נראה כנה והיא סולחת לו במבטה. אסי גבי פותחת את הדלת, 

 גבי
טואציה הזו,  צטערת שהכנסתי אותך לסי אני מ

כוונה שלי. אני ארד  זאת ממש לא הייתה ה
   אתה לא החתן.להגיד להם שזה לא אשמתך ו 

 פונה אליה.  אסי טה כשלפתע גבי מתכוננת לרדת למ

 אסי
לעשות את זה?  תגידי, את רוצה אולי 

 להתחתן איתי? 

 גבי עוצרת

 גבי
 אתה רציני? 

 אסי
 נראה לי שכן. )פאוזה( כן. 

 גבי
 ם אני כן.  אז ג

 )מחייך(  אסי 
 אז יאללה.  

 ים ויוצאים חזרה אל הסלון.  ושניהם מחזיקים ידי 

 יום  -גבי   וץ. החצר שלח .64

   ה.קלוז אפ של מלכה באקסטז
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 מלכה 
 גבי מתחתנת! סוף סוף! ועם בחור. 

ר שמח מסתובבים כשבעים מוזמנים בחצר אוכלים מצלחות קטנות של  על רקע שי 
לו את ומד מחייך ואנשים ניגשים ללחוץ ע אסי ה בכוסות גבוהות. קייטרינג ושותים קאוו 

 אליו. היד, גם הרב נמצא שם וניגש 

 הרב 
 מח שהפשירו לכם הרגליים...ש

 ךיי מח אסי 

 יום  -פנים. הסלון של גבי  .65

משקפי שמש, בהאנגאובר רציני ונבוכה על מה שקרה אתמול,   דנה נכנסת בדלת עם
חצר. מלצר ניגש עם מגש  ת לנכנסש  יוק נפרדת מאורחתובד גבי מקבלת פני האורחים 

 לדנה  
 .  גבי דנה ניגשת ל

 גבי
 ל ערת על אתמו טמש מצאני מ

 דנה 
 עזבי, אני.... 

ש רגע מבוכה שמור ודנה י השלים את המשפט ומור נכנסת בדלת. דנה לא מספיק ל
 מסיטות מבט. גבי פונה לשתיהן 

 גבי
תקשיבו, אתן שתי החברות הכי טובות שלי 
ואני לא מוכנה שנשאר ככה בברוגז במיוחד 

ני מצטערת שאמרתי את מה  לא היום. א
 אתמול.  דניאלשאמרתי על 

 מור 
יבה  המס זאת הייתהאת לא צריכה להצטער.  

ריכה צשלך ומותר להגיד הכל. זה אני 
( שלא הייתי אמפטית  להצטער )פונה לדנה

 אליך אתמול 

 דנה 
לא, זאת אני שצריכה להצטער על זה שלא  

סיפרתי לכם על יותם וגם על איך שהתנהגתי  
 אתמול.   

 מור 
 .  וגם על החשפן את צריכה להצטער
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 ה דנ
 טערת, על הכל, או קיי? מצטערת, מצ

 יו. לם הסטילס של החתונה ומבקש לפנות אעוצר לידן צל

 הצלם 
 פנים אליי.

 ל השלוש מסתכלות עליו והצלם מצלם ובודק את התמונה בפירויו ונעלם.  כ

 יום   -. החצר ץחו 

 אבישי שהולך לבדוק מה עם גבידברת עם מלכה מ

 יום  -פנים. לובי  .1

 ת קיצוניות מרגע לרגע.  היו מור הופכות לת של דנה ו התגובו 

 מור 
 די 

 נה  ד
 די 

 מור 
 לא נכון!

 ה דנ
 לא נכון!

 מור 
 תשבעי! 

 דנה 
 תשבעי! 

 גבי
 נשבעת.  

   מור ודנה פורצות בצווחות שמחה של בנות לפני שהן נרגעות.

 מור 
תקופה? כאילו   תן קולטות שזאת סופה שלא

לנו נשנה סטטוס, דנה תהיה  עוד מעט כו 
שנה וכולנו  תחתן תוך חצי גרושה ובטח ת

דש תשיעי ותינוק  נהיה עם בטן כזאת של חו 
עניין אותנו זה מתי הוא  על הכתף וכל מה שי 

 באיזה צד יוצא לו הגרפס... עושה קקי ו 

 )קוטעת( דנה
 קצת זמן לזה.   מור, מור, יש עוד
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 מור 
 . יאללה, איפה האלכוהול?נכון, נכון 

 דנה 
את מסוגלת לשתות משהו? אני עוד לא  

 מול.  התאוששתי מאת

 מור 
 . לי, אין זה בגלל שיש לך בעית מאסה

ומד עם כוס משקה  שע אבישי , בי עולה חזרה לחדר השינהדנה ומור הולכות לחצר וג
 בי. הולך אחרי ג הוא. מציק לו  מביט בה ומשהו 

 יום   -בי פנים. חדר השינה של ג .66

נכנס  שי אבי מראה. הכלה שלה, עושה טאצ'ים אחרונים לפני ה גבי לבושה בשמלת
 ומביט בה יחד בראי.  

 שיאבי
 יפה שלי.  מהממת, את 

 מתלבט ואז אומר י שאבי ו גבי מחייכת 

 שיאבי
 סגורה על זה, על השינוי?  תגידי, את 

 גבי
 כן 

 שיאבי
 ב שזה יהיה מה שאת רוצה.  יופי. כי הכי חשו 

 ע בפתח הדלת. טופח על כתפה. אסי מופי  י שאבי 

 אסי
 מוכנה?

הדברים שאמר יוצא מהחדר, אבל זו עם האצבע לאסי ו נועת אזהרה כעושה ת שי אבי 
נדרים שמונחת  ה במחברת שלה שבה כתבה את הא מבחינגורמים לגבי לחשוב והי 

   לה.על שידת האיפור ש

 אסי
 מחכים לנו 

 נהנת ויוצאת איתו גבי מה

 יום  -רון מדרגות פנים. מסד .67

חצר. גבי לבושה גות אל עבר היוצאים ביחד מהחדר ועומדים לרדת במדר י אסגבי ו 
הם שניהם  וש בבגדים שהגיע אתמול ונראה סבבה.לב אסי בשמלה הלבנה, 

עם כל  במדרגות.  הכניסה לחופה והם מתחילים לרדתמתרגשים. ברקע נשמע שיר 
 עוצרת. בסדר ואז היא   ות גבי מתחילה להרגיש שמשהו לאצעד במדרג
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 גבי
 זה לא צריך לקרות ככה.  

 לבל.עוצר, מבו  אסי 

 גבי
  גם בתכלס לא מה לא מה שצריך לקרות. ו זה 

 שאתה רוצה.  

 אסי
 ... הצעתי ל אני הסכמתי, אני אב

 גבי
אתה אביר טוב לב שעושה את המעשה הנכון. 

ששני  מאמין בנישואים, וחושב לא אבל אתה
וגם אף אחד  הצדדים תמיד נדפקים

  מהמשפחה שלך או החברים שלך לא נמצא
 אחר כך. פה. אתה תצטער על זה  

 אסי
 אולי. ואולי לא. 

 די ברור איזה אולי היא חושבת שנכון יותר.גבי לא עונה אבל 

 גבי
אני חושבת שזה מדהים שאתה מוכן לעשות  

אני חושבת שבשביל  את זה בשבילי. אבל
 שנינו, כדאי שאני אעשה את זה לבד.  

מעכלת מה   גבי נשארת לבדה, ואז נעלם במהירות במדרגות למטה. מתבונן בה אסי 
תת והולכת לכיוון תעשצרת בעצמה, מהרגע עשתה, רוצה לרוץ אחריו אבל עו  היא

  .החצר

 ערב  -חוץ. החצר של גבי   .68

מה שעליה נמצאת החופה. מלכה מביטה בה ולא גבי צועדת לבדה לכיוון הב

משיכה . גבי ממבין   בישי , רק אר לא מבינותוגם דנה ומו   אסי מבינה לאן נעלם  

ל רך אפניה נעמימי מפזרת פרחים ומאושרת בדכשל  חופהאל ה  לצעוד לבדה

 .  ך כל הצעדה שלהה עומד הרב ומדבר לאורעלי הבמה ש

 הרב 
ה ֲאֹדנָּ  רּוְך ַאתָּ ם, ֲאֶשר  ֹלֵהי -י א  -בָּ עֹולָּ נּו ֶמֶלְך הָּ

ִצּוָּ  יו וְּ ֹותָּ ִמצְּ נּו בְּ שָּ נּוִקדְּ ַסר לָּ אָּ יֹות, וְּ ֲערָּ  ֶאת  נּו ַעל הָּ
ִהִת  ֲארּוסֹות, וְּ נּו ֶאת  הָּ ֵדי יר לָּ נּו ַעל יְּ ׂשּואֹות לָּ ַהנְּ

ה ֲאדֹ ִקדּוִש ה וְּ ֻחפָּ  רּוְך ַאתָּ ַקֵדש ַעּמֹו  -נָּ ין בָּ י, מְּ
ה וְּ  ֵדי ֻחפָּ ֵאל ַעל יְּ רָּ  ִקדּוִשין ִיׂשְּ

 בדיוק כשהרב מסיים את הברכה גבי נעמדת לידו. 
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 הרב 
 איפה החתן? 

גבי )לוקחת לו את  
 ופון( המקר 

 אין חתן.

 הרב 
 י את מתחתנת? אז עם מ

 גבי
 עם עצמי.  

לא טובה ובלי   קולט שהוא נמצא בסיטואציהין אבל לא מבמתחיל רחש בקהל. הרב 
 להגיד כלום נעלם. גבי מתחילה לדבר.  

 גבי
ולם שאלו אותי לאורך כל החודש האחרון כ

אחד נתתי   למה אני עושה את זה. ולכל
לחלק אמרתי  וע. תשובה שהוא היה רוצה לשמ

אני בכלל חרים שרתי. לאשזה קטע הצה
דעו שאני לא.  גברים. אז רק שת מוותרת על

 י ממש אוהבת, אפילו יש לי אהבה וגבר שאנ

עם ינה שאסי חזר והוא עומד שם מאחורה מתבוננת בקהל כשהיא לפתע מבח גבי 
 ודמעות עולות בעיניהוגבי מבחינה בו כולם. 

 גבי
ל בדרך לפה הבנתי שעם כל הכבוד אב 

לנו בסרטים של   שסיפרו ת ולמה לאהבה וזוגיו 
 לנצח אצל אף אחד. ני, הן לא נמשכותדיס

 נאנחת.   דנה מרכינה ראש, מלכה 

 גבי
הבן  אדם היחיד שאני יודעת שתמיד יהיה   
 יתי, זה אני עצמי.  א

 ומרכין ראש, ואז מרים אותו.   שומע את זה אסי 

 גבי
יו אני צריכה להיות נאמנה,  זה האדם שאל

י כמו  את עצמם אוהב מחוברת ולאהוב. א
אנשים אחרים יותר טוב גם עם  שאני יהיה לי 

עם עצמי, בשביל  אני מתחתנת קודם כל
א רק  להיות טובה יותר לכולם. וזה נכון ל

אז אני מבקשת שתגידו  לגביי. אלא לכולנו, 
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דש  איתי את הנדרים שעליהם חשבתי כל החו 
 האחרון. 

חרי משפט. אחריה משפט א  גבי מתחילה להגיד את הנדרים וכל הקהל חוזר
 יותר חזק. ט אבל לאט לאט בהתחלה בשק

 גבי
לשמור על הבריאות,   אני מבטיחה לעצמי 

 שמחת החיים והאופטימיות... 

 הקהל 
על הבריאות,  אני מבטיחה לעצמי לשמור 

 שמחת החיים והאופטימיות... 

  דניאל אומר את המילים אל מור וממש ממען , את המילים גם דנה מתחילה להגיד
   יא מסתכלת בו מאוהבת.אותם אליה. ה

 גבי
 חה לעצמי לא להתייאש מאהבה,  אני מבטי 

 הקהל 
 י לא להתייאש מאהבה,  אני מבטיחה לעצמ

ירה מבט גבי מישכה ממרפקת אותו, לא מרוצה. אבישי אומר את המילים האלה ומל
 ם יחד איתה.  באסי שמתבונן בה אבל לא אומר את המילי 

 גבי
את  ב לעולם לא לעזו אני מבטיחה לעצמי 

 עצמי,
 מי, או להזניח את עצ

 לשכוח את עצמי, מעכשיו ועד לתמיד. או 

 הקהל 
 עד לתמיד. מעכשיו ו 

 גבי  
 אמן. 

 בצד.  גבי פונה אל הדי.ג'יי העומד מוכן 

 גבי
 די.ג'יי, נגן את השיר 

ש את סצנת הכתוביות של  בי שוברת את הכוס ואז מתחיל שיר הסיום שעליו י ג

עם התפק הראשיים,הסרט  תו ב  ידים  ומפיקים,  כדי שרמאי, תסריטאי  ואים ך 

ברח רוקדים  הצוות  ואנשי  אל הסצנה  את הדמויות הראשיות  חותכים  ואז  בה 

 האחרונה.  



71 

 

 סצנה פוסט קרדיט  –  דמדומים–י  חוץ. החצר של גב .69

ה הלבנה יושבת על הבמה ומחזיקה כוס יין בידה. על הבמה , גבי, בשמלתשקיעה
.  ו ופניו קצת נפולותעבודה שלמגיע, לבוש בבגדי ה אסי . ין סא ועוד כוס י לידה יש עוד כ

 ידה.הוא מרים את הכוס ומתיישב ל

 אסי
 מסיבה פגז.  

 ביג
 כן. הצליח לי 

 אסי
 י לפרק את הבמה.  בכל מקרה, באת

 ם אבל גבי אוחזת בידו והוא מביט בה. עומד להתרומ אסי 

 גבי
ם אני  ג.......ו תשאיר. אני אוהבת את זה ככה.

 ך... ותאוהבת א

שמתנשק איתה בחזרה והמצלמה עולה למעלה   סי א שקת את גבי רוכנת קדימה ומנ 
 מש בדיוק זורחת. השבזמן ש

 והרולר ממשיך 
 סוף


