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   :ראשונה תמונה

 ( ,פלאפונים הודעת - 0)

(01 - VAK ACORA OEPO 2102)  

 ארוך קו - (לקהל ושר דמיוני קו על הולך ,לבמה נכנס יונתן)

 ארוך קו מצייר אני"

 בבוקר שמתחיל 

 בצהריים ונגמר

 באדמה שמתחיל קו

 .בשמיים ונגמר

 ארוך קו מצייר אני

 בחוץ שמתחיל

 בבית ונגמר

 בחורף שמתחיל קו

 .בקיץ ונגמר

 ארוך קו מצייר אני

 בשלולית שמתחיל

 בים ונגמר

 פה שמתחיל קו

 .שם אי ונגמר

 מצייר אני בסוף

 שמחבר קו

 שלי הלב את
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 ."ברח של לב עם

 בסוף .ביחד רצים וארבעתם וגולי ליואב קורא יונתן ,יונתן של לריצה ומצטרפת נכנסת רות)

 (המכשפה לונה של החצר על משקיפים הילדים ארבעת השיר

 ??מוכנה הדרקונים ציידי חבורת :יונתן

 המפקד כן :כולם

 ?רות :יונתן

 מוכנה :רות

 ?יואב :יונתן

 מוכן :יואב

 ?גולי :יונתן

 !כן :גולי

 ?מה ,כן :יונתן

 !מוכנה ,כן :גולי

  (HPAARA 02 )!המכשפה השכנה לונה של הדרקון לכידת ראשונה משימה :יונתן

 (בהתאם מתקדמים היתר ,ועוצר צעד שוב מתקדם ועוצר ,צעד מתקדם)

 שלי החרב את הבאתי ,תפחד אל יונתן :יואב

 רעיל שיקוי הבאתי אני :רות

 נשרף ולא אותו נמרח אנחנו (החברים של מבטם לנוכח) ...הגנה קרם הבאתי אני :גולי

 בשמש

 ?הכנתי אני מה לראות רוצים :יונתן

 !כן :רות

 יואב ,רות ,אני זה ...שלנו החבורה דגל את הכנתי אני (האדמה על הדגל את פורש) :יונתן

  .וגולי
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 ?קטן הכי שלי הראש ולמה ?בצד אני דווקא למה :גולי

 "מרוצה אני שיוצא מה" אומרת שלי אמא ,מזה וחוץ ,קטנה הכי את כי :יואב

 ( HIRAAOUH - AIOA ? 03 ) ...בשקט תהיו עכשיו (בטור מסתדרים) ?מוכנים :יונתן

 (מבוגרת שכנה ,לונה נכנסת לפתע ,החרב את מניף יונתן ,בטור מתקדמים)

  !קישתא !קישתא :לונה

 (הכביסה חוט מאחורי להתחבא ורצים בבהלה צועקים הילדים ארבעת)

 !דבר שום אתם עשה לא הוא !שלי מחתולה תתרחקו :לונה

 !חתול באמת לך שאין יודעים אנחנו :יונתן

   !נכון :רות

 !שלא בטוח :יואב

 !בטוח :גולי

 (לחם חתיכות מפזרת) ...הלכו הם ,מפחד לא ,חמוד בוא פססס …פססס !אתם קישתא :לונה

  הדרקון את מאכילה היא (מציצה) :רות

 באגדות רק זה ,דרקונים באמת אין אבל :גולי

 נכחד לא אחד אולי אז ,נכחדו והם דרקונים היו פעם :יואב

 מחמד חית כמו ,אותו ומגדלת אותו מצאה בטח היא :יונתן

  ?חמודי מה ,רעב אתה :לונה

 ?לכם אמרתי :יונתן

  ...לך יש ארוך לשון איזה :לונה

  !אמאלה :גולי

 ?לא ,ארוכה לשון יש לדרקונים :רות

  ...גדול ,גדול תהיה אתה ,אוכל לך לקנות הולכת אני :לונה



5 

5 

  למבוגר לקרוא חייבים :גולי

 ( AIOA AU AUCP OAARA 04)!אותך תראה היא :יואב

 (מהמחבוא יוצא יונתן ,במבטם אחריה עוקבים הילדים ,יוצאת לונה) 

  דרקון את לתפוס נלך בואו :יונתן

 !תחזור תכף היא :גולי

 חייבים אנחנו :יונתן

  (לונה של החצר לכיוון רצים ורות יואב ,יונתן)

  ?!ילדים שאוכל דרקון זה עם מה !חכו :גולי

 ( AVIHS MSAVIR 05) (במקום קופאים ויונתן יואב רות)

 ?!חדות וציפורניים צהובות עיניים לו יש אם מה :רות

 ?!קוצים עם וזנב קשקשים עם עור לו יש אם מה :יואב

  ?!ראשים שבעה ...לו יש עם ומה :יונתן

 ?!ראשים שבעה :יואב/רות/גולי

  (שרים הילדים ,מוסיקה)

 

 "ראשים שבעה"

  אומר ,אני אומר אינו ,ראשים שבעה לו שיש דרקון

 אנחנו

  אומר נחתי במקום

 נחנו

 ראשים שבעה לו שיש דרקון

  ,אחת בבת מחשבות שבע חושב
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 .בוערת ,עשן מעלה ,אחרת מחשבה ראש בכל

 הצהוב הנהר בלב  …..הצהוב הנהר בלב

 חולמים ראשים שישה  …נרדמים ראשים שישה

 .לבלוש נשאר וראש

 לראש לוחש וראש ,היכון שריקת נשמעת ,הדרקון מבטן

 "!בידו וחרב הנסיך   …..לבדו הגיע הנסיך"

 בחוד  החרב בקצה

  ילכוד הנסיך

 !קדקוד רק ראשים משבעה

 לפתע ,הניצחון את חוגג ,החרב עם עומד נשאר יואב ,הקרקע על נופלים ויונתן רות גולי)

 (אותו ומבריחים לשיר ממשיכים השלושה

(06 AVIHS MSAVIR TSMP 2 2402 ) 

 ראשים שישה לו שיש דרקון

 אני אומר אינו

 !אנחנו אומר

 

 (הנשימה את להסדיר מתיישבים)

 הזה הדרקון את נתפוס אנחנו החופש סוף עד :יונתן

 נפרדים ואנחנו נגמר מעט עוד שהוא חבל :גולי

  ?!נפרדים פתאום מה :יונתן

 א לכיתה עולים אנחנו :גולי

  ??מה אז :יונתן
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 חבורה שנישאר בטוח לא אז :גולי

 ?!חבורה נישאר שלא למה :יונתן

 ...כיתה באותה כולנו שנהיה בטוח לא כי :גולי

 !חבורה נישאר שתמיד להישבע צריכים אנחנו :יונתן

 ?להישבע :רות

 !ביחד נהיה שתמיד !כן :יונתן

 ביחד תמיד אנחנו אבל :יואב

 !ניפרד לא פעם שאף תשבעו אז :יונתן

 ?נשבעים איך :גולי

 עושים השאר ,ידו את עליו ומניח האדמה על הדגל את פורש יונתן) ...בדגל תחזיקו :יונתן

 אחריי תחזרו עכשיו (כמוהו

 (הקלעים מאחורי נשמעים ההורים של תיהםקולו ,הבתים בחלונות נדלק אור)

 ...ערב ארוחת !יואבי :יואב של אמא

 ...מאוחר כבר ,הביתה ,גליה :גולי של אבא

 !בערב שבע ,רות :רות של אמא

 !!!אמא ה/בא כבר אני :רות/יואב/גולי

        ”,נפרדים לא פעם אף" :יונתן

 !!!נפרדים לא פעם אף ,נפרדים לא פעם אף :כולם

 !ללכת צריכה אני ,טוב :גולי

 בייי …אני גם :יואב

 !ביי :רות

 (בריצה מופיעה רות ,הדגל עם נשאר יונתן .יוצאים ורות גולי ,יואב)



8 

8 

 בלילה אותו להחביא יכול אתה ,קח (ליונתן ונותנת מהכיס פנס מוציאה) !רגע חכה יונתן :רות

 ”.הסודי סנוור"ב תשתמש .כזה משהו או ממפלצות ,תפחד ואם ,לכרית מתחת

 ״??סודי סנוור :יונתן

 ".סנוור סנוור הפסקה סנוור" :וצועקים למפלצת ישר פנס מכוונים :רות

 "?סנוור סנוור הפסקה סנוור" :יונתן

 (UOACO TODOA IDKACUH 07 ) סנוור , סנוור ,הפסקה ,סנוור :רות/יונתן

  .המפלצות כל את מגרש זה :רות

 (הפנסים עם ביחד מאירים)

 ?יעזור לא וזה רע חלום לי יהיה אם מה רות אבל :יונתן

  להירדם מצליח לא שאתה אדע אני ככה ,שלי החלון על תאיר ...אז :רות

 ?ערה שאת אדע אני ככה ,בחזרה תאירי ואז :יונתן

  ?טוב הכי הרעים החלומות את לך לגרש יודעת שאני נכון :רות

 נכון :יונתן

 ליד אחד ונשב כיתה באותה נהיה ,הבאה בשנה (UDVARIM SODOT 08 2502) רות :יונתן

  ?השנייה

 !בטוח :רות

 ?מבטיחה :יונתן

  (שרה רות) 

 

 ודברים סודות

 ודברים סודות יודע שלי הלב

 חברים נהיה תמיד ואני אתה

 חבר המילה את נשתול ,גומה נחפור בוא
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 בחצר פה יצמח מה לראות נחכה

 

 לשכוח שלא ,בלב פתק נשמור בוא

 לפתוח פעם מדי  ,להציץ פעם מדי

 

 ודברים סודות יודע שלי הלב

 חברים נהיה תמיד ואני אתה

 חבר המילה את נשתול ,גומה נחפור בואי

 בחצר פה יצמח מה לראות נחכה

 

 לשכוח שלא בלב פתק נשמור בוא

 לפתוח פעם מדי ,להציץ פעם מדי

 

 ודברים סודות יודע שלי הלב

 חברים נהיה תמיד ואני אתה

 חברים נהיה תמיד ואני אתה

 (השיר נגמר) 

 קרח דב יונתן טוב לילה :רות

 ירח עץ רות טוב לילה :יונתן

 (לכיוונו מהבית יוצאת כץ גברת ,בפלאפון מדבר ,לבמה נכנס כץ אדון .יוצאים ויונתן רות)

 ...כסף הרבה זה ,עכשיו להשקיע צריך ,אחוזים בשבעה קפצו המניות לך אומר אני :כץ אדון

 עונה לא אתה ,לתפוס ניסיתי הצהריים אחר כל :כץ גברת
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 ?קרה מה :כץ אדון

  !העבודה את קיבלתי : כץ גברת

 !לאמריקה עוברים אנחנו מאמין לא אני :כץ אדון

 את לרשום ,הבית כל את לארוז ,הובלה להזמין ,לארגן דברים הרבה כך כל לנו יש :כץ גברת

 ...אנגלית אותה ללמד ,אמריקאי ספר לבית רות

 לאמריקה עוברים שאנחנו לה לספר :כץ אדון

 ...מיונתן בייחוד ,שלה מהחברים להיפרד ,בשבילה פשוט יהיה לא בטח זה :כץ גברת

 (יוצאים) HAAKAC APAHIOA 2 09  .הערב ,ביחד לה נספר :כץ גברת

 

 :שנייה תמונה

 (יונתן את מחפשת בריצה נכנסת רות  .הכביסה מאחורי מתחבאים וגולי ,יואב ,יונתן ,בוקר)

 !יונתן :רות

 !כאן אנחנו ,רות (הכביסה מאחורי מציץ) :יונתן

 !מחשידה בצורה פה הסתובבה המכשפה לונה (הכביסה מאחוריי מציץ) :יואב

 לשם מפה הלכה היא (הכביסה מאחוריי מציצה) :גולי

 !מאוד חשוד :יואב

 של החצר לכיוון ומתקדם בידיו משקפת יוצר) עין עליה לפקוח צריכים אנחנו (יוצא) :יונתן

 (אחריו הדבר אותו עושים וגולי יואב ,לונה

 ...משהו לכם לספר חייבת אני ,רגע (אחריהם) :רות

  ?היום שלך העוזר להיות יכול אני  ,יונתן :יואב

 שלי העוזרת רות .לא :יונתן

 !פיראט של כובע הבאתי אבל :יואב

 הגנה קרם הבאתי ואני :גולי
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 ?הבאת מה ,רות :יונתן

 …כלום הבאתי לא אני :רות

 ?למה :יונתן

  !באמריקה לגור עוברים אנחנו !משהו לכם לספר צריכה אני כי :רות

 (בזה זה מביטים ויואב יונתן ,גולי ,שתיקה)

  ?מה :יונתן

  !רילוקיישן ...לו שקוראים למקום :רות

 ?מתי :יונתן

 .שבועיים בעוד :רות

 (בזה זה מביטים ויואב יונתן , גולי ,שתיקה)

 ?!שבועיים בעוד לאמריקה עוברת את :גולי

 חדש ספר לבית אותי רשמו כבר :רות

 ?החדשה בשכונה זה :יואב

 !באמריקה זה :גולי

 ?המתנ״ס ליד :יואב

 לשם לטוס צריך ,אחרת ביבשת ,יואב ,אחרת בארץ זה :רות

 ?באנגלית שם מדברים :גולי

 כן :רות

 ?אנגלית יודעת את :יואב

 לא :רות

 ?שלך החדשה למורה קוראים איך יודעת את :גולי

 לא :רות
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 ?בכיתה תשבי מי ליד יודעת את :יואב

 לא :רות

 ?חדשים חברים שם לך יהיו :גולי

 יודעת לא :רות

 ?תשחקי מי עם אז :יואב

 יודעת לא :רות

 ?לפעמים אתנו לשחק תוכלי :גולי

 לי נראה לא :רות

  .בכיתה לידי שתשבי הבטחת אבל (מהשלושה מה במרחק) :יונתן

 לידך אשב אני ,יונתן :יואב

 .חבורה נישאר שתמיד ,ניפרד שלא נשבענו :יונתן

 וגולי אתה אני ,חבורה להיות יכולים עדיין אנחנו :יואב

 !ארבעה צריך ,חבורה לא זה שלושה :יונתן

 !רות במקום אחר מישהו נמצא אז :יואב

  !תמצאו לא אתם !נכון לא :רות

 ?יותר שלנו בחבורה להיות יכולה לא שרות נכון ,יונתן :יואב

 !בחבורה כן אני :רות

 !לאמריקה עוברת את אבל :גולי

 להישאר רוצה ושאני ,לאמריקה לעבור רוצה לא בכלל שאני שלי להורים אגיד אני אז :רות

 !כאן

 !לך יסכימו לא הם :גולי

 !כן הם :רות
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 לא הם :יואב

 !אתך מדברת לא אני :רות

 !אתך מדבר לא אני :יואב

 תקועה גולי ,השנייה את אחד תופסים הם ,ליואב לשון מוציאה רות ,לרות לשון מוציא יואב) 

 (באמצע

  !שלי השיער !אח !איה :גולי /יואב/גולי

 !לריב תפסיקו !תפסיקו !די :יונתן

 !בשיער לי מושך אתה :רות

 !עליי דורכת את :יואב

 (ביניהם להפריד מנסה יונתן)

 !!סודית משימה לנו יש !תפסיקו !די (צועק) :יונתן

 (נעצרים השלושה)

 ?סודית משימה :רות

 ?משימה איזה :יואב

 .השודדים מפני הנסיכה את להציל שצריכים אמיצים אבירים של וחבורה ,נסיכה לנו יש :יונתן

 !הנסיכה אהיה אני !הנסיכה אהיה אני :גולי

  .לאמריקה אותה לקחת רוצים באמת שלה ההורים כי ,הנסיכה רות :יונתן

 אה :גולי

  .הנסיכה את בו להחביא סודי מקום למצוא צריכים אנחנו ,ראשון דבר :יונתן

 !באנייה רק אליו להגיע שאפשר מקום :רות

 .גילה לא עוד אחד שאף אי :גולי

 (רות של ביתה מחזית ארגז לוקח) ...האלה מהקרטונים אנייה לבנות אפשר :יואב
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 שלנו החפצים את לארוז בשביל הביאו שלי שההורים ארגזים אלה !אפשר אי :רות

( 2302 BALEV ONIYA 10) 

 !אותנו שיגלו לפני ,מהר .לאמריקה לעבור תוכלו לא ,אותם ניקח אם : יונתן

 על מקום תופס אחד כל השיר במהלך ,סירה מעיין יוצרים, ,לקרטונים ניגשים הארבעה)

 (הסירה

 

 בלב אנייה

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 אחרת לארץ מפליגה

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 .וחוזרת רחוק מפליגה

 

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 הים מעל מפליגה

 לשמיים קרוב

 .מים בלי בים מפליגה

 

 !הופ הי

 !משוך ….ו

 

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 אחרת לארץ מפליגה

 אנייה יש שלי הלב בתוך
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 .וחוזרת רחוק מפליגה

 

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 הים מעל מפליגה

 לשמיים קרוב

 .מים בלי בים מפליגה

 

 ויורדת עולה שלי האנייה

 מתנדנדת היא חולמת כשאני

 מתעוררת כשאני

 …עומדת היא …עומדת היא

 !קדימה !לחתור תמשיכו ?עומדת פתאום מה

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 אחרת לארץ מפליגה

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 .וחוזרת רחוק מפליגה

 

 אנייה יש שלי הלב בתוך

 הים מעל מפליגה

 לשמיים קרוב

 .מים בלי בים מפליגה

 

 נודדת שלי האנייה
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 תפילה שיר עם

 קטן אי מחפשת

 .גילה לא עוד שאיש

 !משוך …ו !הופ הי

 

 

 שלישית תמונה

 חלונה על בפנס מאיר ,חדרו מחלון מציץ יונתן .נוספים ארגזים רות של ביתה בחזית .חושך)

 (רות של

 !רות !רות (לוחש) :יונתן

 TAOE + EADP OIA   ?קרה מה ,יונתן (פנס עם מנומנמת מהחלון מציצה) :רות

 משהו לך לספר חייב אני :יונתן

 ?רע חלום חלמת :רות

 לאמריקה הנסיכה את יחטפו שלא השודדים את לעצור איך יודע אני :יונתן

 ?איך :רות

 מבחין) !מלכודת גם להם ונכין !לשם להיכנס מפחדים שודדים !המכושף ביער נתחבא :יונתן

 (מהחלון נעלם) ...ארגזים עוד הביאו שלך ההורים !אה (בארגזים

  ?אתה איפה ,יונתן (לוחשת) ?מה :רות

 (ARGAZIM 2102 11  מביתו מה'פיג עם יוצא יונתן)

  ?!עושה אתה מה :רות

 הבית מאחוריי הארגזים את מחביא :יונתן

 ...יחזור תכף שלי אבא :רות

 לאמריקה עוברים לא אתם :יונתן



17 

17 

 (נעלמת) !בא מישהו ,תיזהר :רות

 (גדולה מזוודה עם לבמה נכנס כץ אדון ,ולהתחבא האחרון הארגז את לגרור ממהר יונתן)

 יקרה, הכי את תקנה מזוודה, לקנות מתכוון אתה אם לך אומר אני בפלאפון( )מדבר :כץ אדון

 אלייך... חוזר כבר אני (אינם שהארגזים מבחין) ארוך... לטווח השקעה זאת עשיתי, שאני כמו

 הארגזים( את )מחפש  LUNA KNISAT 12 … ?הארגזים איפה

 (כץ באדון מבחינה לבמה נכנסת לונה)

 ...טוב ערב :לונה

 ?פה שהיו הארגזים את במקרה ראית ...לונה ,טוב ערב :כץ אדון

 ...לא :לונה

  RESOVCMEM VSYSMIH 13 - הבית מאחוריי אחפש אני ...מוזר :כץ אדון

 את וגורר מחבואו ממקום יוצא יונתן ,מהבמה יוצא ,לבית בכניסה המזוודה את מניח)

 יוצא ..."שם אולי ,הבית מאחוריי לא גם הם" :חוזר כץ אדון ,יותר רחוק למקום הארגזים

 יונתן ",פה לא גם" :חוזר כץ אדון .המזוודה את ולוקח חזרה מתגנב יונתן ,אחר בכיוון לחפש

 (איננה שהמזוודה מבחין כץ אדון ,להתחבא ממהר

 ?המזוודה איפה ?!זה מה :כץ אדון

 ?מה :לונה

  , ?!היא איפה ,מזוודה פה השארתי !המזוודה :כץ אדון

 ...מוזר ,יודעת לא :לונה

    LAMISHTARA MITKASHER 14  )הולך( למשטרה מתקשר אני ,טוב :כץ אדון

 מסתתר ,במקום קופא יונתן ,לדבר מתחילה לונה לפתע המזוודה עם להתחמק מנסה יונתן)

 (המזוודה מאחוריי

 מאחוריי מתחבא זה מי מעניין  TAUHA AUHA 15 (מהספסל יורדת) !המזוודה הנה :לונה

 מהסיפור השדון ,נו ...ארוך שם עם כזה קטן שדון !הזה השדון בטח זה !אה ?המזוודה

  ?לו קוראים איך ...ההוא
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 "הולי גונגן לימה שיזה"

 הולי גונגן לימה שיזה

 לי גילו כך ,שמו זהו

 הולי גונגן לימה שיזה

 לי גילו כך

 מחט של בקוף נחשים משחיל הוא

 .בנחת מחבואים השדים עם משחק

 בסנפיריו כריש מדגדג

 .אחריו תמיד והילדים

 הולי גונגן לימה שיזה

 לי גילו כך ,שמו זהו

 הולי גונגן לימה שיזה

 !לי גילו כך

  (.לצדדים זזים הבתים ,עץ נכנס -תפאורה חילוף .ויוצא המזוודה עם בורח יונתן השיר בסוף)

 

 רביעית תמונה

  רות , יונתן .והמזוודה שונים חפצים תלויים עליו עץ .חורשה הבמה על ,צרצרים סאונד ,ערב)

 (המלכודת את להכין מסיימים ,ויואב גולי

 החבל את קשרתי :יואב

 הרשת את תפרוש עכשיו ,יופי :יונתן

  ?עכשיו לעשות מה ,הפעמון את תלינו  :רות

 נקי שהשטח תבדקו :יונתן

 נקי השטח :רות
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 נקי השטח :יואב

 ...שקיות כמה פה יש :גולי

 ?אחד אף אין אם התכוונתי :יונתן

 אין ,אה :גולי

 את שימשוך ,החבל את ימתחו ,רשת על ידרכו הם ,להתקרב ינסו השודדים אם  ...טוב :יונתן

 ישר להם תיפול ,שלך ההורים של והמזוודה ,הפעמון את שיפעיל ,המחבט את שיזיז ,הדלי

   !טראחח , הראש על

 !גדול :יואב

  ?הפנס את הבאת רות :ויונתן

  (פנס שולפת) כן :רות

 ...בלילה אור לנו שיהיה :יונתן

 בלילה פה להישאר לי מרשים לא אבל :גולי

 ייּכנעו שהשודדים עד להישאר חייבים אבל :יואב

 ?רעבים נהיה אם אבל :גולי

  כריכים לנו הכינה שלי אמא אז :יואב

 ?שוקולד עם :רות

 בשיניים חורים שעושה ,סוכר המון בזה יש ,בריא לא זה שוקולד :גולי

   (חשק בחוסר הכריך את לוקחת גולי) טונה עם כריך לך ינההכ שלי אימא ,זה בגלל :יואב

 !אוף :גולי

 (שתיקה)

 ?חשוד משהו רואה מישהו :יונתן

 .שלי החרב את הבאתי אני תדאג אל ,יונתן :יואב
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 .הגנה קרם הבאתי אני :גולי

 !ערב עכשיו :יונתן

 !אוי :גולי

 !"סודי סנוור"ה את לנו יש ,בסדר זה :רות

 !סנוור ,סנוור ,הפסקה ,סנוור :ורות יונתן

 ?משהו רואים אתם :גולי

 (צרצר של קול) ...קרר ...קרר (מחפש) :יואב

 !ששששש (מפוחד/נבהל) :יונתן

 בסדר :יואב

 ....מיאוווו (מחפש) :יואב

 !אמאלה :גולי

 ...סליחה :יואב

 (תן של קול) !אהווו :יואב

 !יואב די :כולם

 בדקתי רק :יואב

 את חוטפים לא שהם לנו יבטיחו שהשודדים עד הביתה חוזרים לא אנחנו ,תזכרו :יונתן

 .לאמריקה הנסיכה

 בכאלו רק זה ,שודדים באמת אין אבל :גולי

 שודדים יש :יואב

 אין :גולי

 יש :יואב

 אין :גולי
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 דוד )!תתחבאו( LAKHURSHA DANIEL DOD KNISAT 16 2502) !בא מישהו !ששש :יונתן

 (טלסקופ בידו ,לבמה נכנס דניאל

  ...דניאל שלי דוד זה ,היי (ממחבואו יוצא) :יונתן

 מחבק)DANIEL DOD 01 2502 17  זמן המון ראיתי שלא שלי האהוב לאחיין שלום :דניאל דוד

 דוד אני ,מאוד נעים ,לכם גם ושלום  (ומתקרבים מהמחבוא יוצאים הילדים יתר ,יונתן את

 .דניאל

 .גולי לי קוראים כולם אבל ,גליה זה שלי האמתי השם ,גולי אני :גולי

 מאוד נעים :דניאל דוד

  ?פה עושה אתה מה דניאל דוד :יונתן

 ,גדולים ,קטנים !בשמים כוכבים המון יש !תסתכלו הנה ,בכוכבים לצפות באתי :דניאל דוד

 כוכב את תראו אולי ,מזלכם יתמזל אם אבל ...ים'ינג'ג ,עצובים ,שמחים ,רחוקים ,קרובים

  ?משאלות לכם יש  AHCS .משאלה לבקש ותוכלו ,המשאלות

 !משאלות המון יש לי :רות

 !לי גם !לי גם :יואב/גולי

 פורח בכדור לעוף רוצה אני :רות

 קטן אח לי שיולד רוצה אני :יואב

 …לחשבון מורה או !נסיכה להיות רוצה אני :גולי

 ?אתך ומה ,יונתן :דניאל דוד

  !משאלה יש לי גם :יונתן

  …בבקשה :דניאל דוד

 .לאמריקה תעבור לא שרות רוצה אני :יונתן

 !אני גם !/נכון :גולי/יואב

 הילדים הארגז, בתוך )מתיישב השקט נוסיהאוקי עד פורח בכדור לטוס… אפשר: דניאל דוד

 שלום להגיד, סין עד דולפין על לרכב  DANIEL (DOD 01 2502 (18  סביבו( מתקהלים
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… בסלון לתה לאמריקה לקפוץ ומשם, בלון קטן לאח לנפח. לחשבון מורה גם שהיא, לנסיכה

 STOP)+ out adeF( עוגייה עם. 

 ?יתגשמו שלנו המשאלות כל ,המשאלות כוכב את נראה אם ,דניאל דוד :רות

  !נופל כוכב ראיתי HANACHON HAKOCHAV 2502 19  !ראיתי :יואב

 משאלה תבקש :יונתן 

 קטן אח לי ויהיה הלוואי :יואב

 נסיכה ואהיה הלוואי :גולי

 פורח בכדור שאעוף הלוואי :רות

 לאמריקה תעבור לא ורות הלוואי :יונתן

 !!!הלוואי :כולם

 (הטלסקופ את להם לוקח) רגע חכו ,ככה עובד לא זה ,אחד רגע ,רגע אבל :דניאל דוד

 (שר דניאל דוד)

 

 הנכון הכוכב

 ?המשאלות לכוכב ,רגיל כוכב בין מבדילים איך ,שאלות המון בין שאלה לי יש

 במהירות משאלה לוחשים

 קורה אינו דבר ואם

 לשוט ממשיך בשמיים והכוכב

 ופשוט רגיל שהוא סימן

 

 הכוכב ואם

 ,מסתתר רגע ,קורץ רגע

  שלך לא שהוא סימן ,שהוא סימן
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 .אחר מישהו של אלא

 

 עובר ראשך על הכוכב ואם

 !חבר שלום :לך מנפנף

 בפעמון דק דק מצלצל

 .הנכון הכוכב שזה סימן

 

 ?הבנתם

 !כן

 !נראה בואו אז ,נו

 

 במהירות משאלה לוחשים

 קורה אינו דבר ואם

 לשוט ממשיך בשמיים והכוכב

 ופשוט רגיל שהוא סימן

 

 הכוכב ואם

 ,מסתתר רגע ,קורץ רגע

 שלך לא שהוא סימן

 .אחר מישהו של אלא

 

 עובר ראשך על הכוכב ואם
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 !חבר שלום :לך מנפנף

 בפעמון דק דק מצלצל

 .הנכון הכוכב שזה סימן

 

 עובר ראשך על הכוכב ואם

 !חבר שלום :לך מנפנף

 בפעמון דק דק מצלצל

 .הנכון הכוכב שזה סימן

 

 (השיר נגמר)

  ...הביתה לחזור שכדאי לי נראה ,קריר להיות מתחיל :דניאל דוד

 !רוצים לא :יונתן

 לנו קר לא :יואב

  לא עוד :רות

 ...קצת עוד :גולי

 .בסדר ,בסדר :דניאל דוד

 !יש :כולם

 סודית במשימה אנחנו ,אותנו שראית אחד לאף תגלה אל ,דניאל :יונתן

 (PTSMPTSMIR 20 )  ...להתראות ,אגלה לא אני ,בסדר :דניאל דוד

 בערימה ידיים מניחים ,בזה זה מביטים ,במבטם דניאל דוד את מלווים) ...להתראות :כולם

 (נשבעים כמו

  .ישנו שהאחרים בזמן וישמור בארגז יתחבא מאתנו אחד ,לישון ללכת כשנרצה :יונתן



25 

25 

 האדמה על לישון רוצה לא אני :גולי

 ותשמרי בארגז תתחבאי את אז :יונתן

 ?עייפה אהיה אני גם ואם :גולי

 שלי הגלימה על לשכב יכולה את :רות

 כרית עם ישנות תמיד נסיכות ,כרית רוצה אני :גולי

 כרית לנו אין :יונתן

 משחקת לא אני אז :גולי

 תינוקית להיות תפסיקי :יונתן

 !תינוקית לא אני :גולי

 אבנים כאן יש ,פה לישון רוצה לא גם אני :יואב

  המפקד אני כי ,חייבים אתם :יונתן

 ככה כיף לא זה ,יונתן אבל :יואב

 ?אותנו שיגלו רוצים אתם :יונתן

 הביתה לחזור כבר רוצה אני :גולי

 עכשיו ללכת יכולה לא את (דרכה את חוסם) :יונתן

 עליי מחליט לא אתה :גולי

 -לנו יבטיחו שהשודדים עד חוזרים לא אנחנו :יונתן

 ללכת רוצה אני ,לי אכפת לא זה :גולי

 !הנסיכה על לשמור צריכים אנחנו :יונתן

 !הנסיכה להיות רוצה אני גם !הוגן לא זה ,הנסיכה רות תמיד :גולי

 !הנסיכה תהי לא פעם אף את ,הביתה הולכת את אם :יונתן

 ?אתם איפה ?רות (VOUTAA UHA AAVAICTAA 2003 21) ?את איפה ?רות :רות של אמא
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 !תתחבאי ,רות  !תתחבאו מהר !ששש :יונתן

 לבסוף ,מתלבטת גולי ,עולה והמזוודה החבל את מותח יונתן ,להתחבא רצים ויואב רות)

 (מתחבאת ,לארגז נכנסת

 ,בחבל נתקלת) ?את איפה ...מאוחר להיות מתחיל כבר ...רות ?כאן את ,רות :רות של אימא

 ,צועקים כולם) ...אח (הראש על לה נופלים הכדורים החבל את מושכת) ?זה מה (נעצרת

 (לארגז מתקרבת) ?פה זה מי (ומתרחק זז גולי של הארגז

 ?עושה את מה ,גולי :רות של אימא

 סודית במשימה אנחנו :גולי

 ?רות איפה ?גולי :רות של אימא

 …יודעת לא :גולי

 …?גולי :רות של אימא

 !!!!רות :גולי

 (ממחבואם יוצאים הילדים)

  .והביתה הדברים את תאספו ,קדימה :רות של אימא

 !בגללך הכול :יונתן

 !נכון לא :גולי

 !אותנו מוצאים היו לא בשקט היית אם :יונתן

  !אתכם גם שמעה היא :גולי

 והביתה מהחברים תיפרדי ,רות ,מאוחר כבר ,לריב די ,היי :רות של אמא

 ...אוף אמא :רות

 (יוצאת) !באוטו לך מחכה אני ...קדימה ,שמוף אוף :רות של אמא

  ?נעשה מה :יונתן

 מאוחר כבר :יואב
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 לי מחכה שלי אמא :רות

 .לאמריקה אותך ייקחו הם ,נתחבא לא אם ,השודדים הם שלך ההורים :יונתן

 נתחבא בואו אז !נכון :יואב

 (מהבמה יוצאים ויואב גולי ,יונתן)

 לאמריקה שלי ההורים עם לטוס רוצה אני…להתחבא רוצה לא בכלל אני !חכו :רות

. 22 AOU COAHA AAAIT APAHPCURA 

 (הבמה אל לאט חוזרים ויואב ,גולי יונתן ,שתיקה)

 אתנו ,כאן להישאר רוצה שאת ,לאמריקה לעבור רוצה לא שאת אמרת :יונתן

 ...הבית ליד  ענק ופארק ,בחצר סנאים לנו ויהיו ,משלי חדר לי יהיה באמריקה :רות

 על הדגל את פורש) !הבטחת את ,ביחד נהיה שתמיד ,ניפרד לא פעם שאף נשבענו :יונתן

 (אחריו עושים ויואב גולי ,ידו את ומניח ,האדמה

 לאמריקה עוברים שאנחנו אשמתי לא זאת :רות

 !פחדנית את ,להתחבא רוצה לא את כי !אשמתך כן זאת :נתןיו

 (הדגל על ידה את מניחה) !פחדנית לא אני :רות

  !ושקרנית פחדנית את :יונתן

  !שקרן אתה :רות

 (נקרע הדגל ,אחריו נעמדת רות ,נעמד) !מפלצת ,מפה תלכי !!רמאית !שקרנית את :יונתן

 (שתיקה)

 !סנוור סנוור הפסקה ,סנוור (הפנס את עליה מכוון) :יונתן

 (בריצה יוצאת) !יותר שלך חברה לא אני :רות

 TMUNA MAAVAR 5 2502  23,לבד נשאר יונתן ,יוצאים ויואב גולי ,שתיקה)

 (תפאורה חילוף ,תמונה מעבר ,חושך
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 חמישית תמונה

 של הבית בין בעצבנות מתהלכים ויואב גולי ,ההצגה בתחילת כמו הבתים ארבעת הבמה על)

  (יונתן של לבית רות

 !משהו לעשות מוכרחים אנחנו !יואב :גולי

 !מהבית יוצאים לא הם אבל :יואב

 (מתחבאת ,מציצה ,רות של חלונה אל מתגנבת) :גולי

 ?עושה את מה :יואב

 לך להגיד רוצה והוא ,יונתן וגם...אה ,לידי פה יואב ,גולי אני זאת !רות (לחלון) ...ששש :גולי

 ...משהו

 ??!מה :יואב

 ?יונתן נכון ...חשוב משהו לך להגיד רוצה הוא !ששש :גולי

 נכון (גבוה בקול) :יואב

 ?רגע לצאת מוכנה את (שתיקה) ?שתשלימו כדאי אולי אז ,נוסעת מעט עוד את :גולי

 ?מה :רות

 !!אההה (בבהלה קופצים) :ויואב גולי

  פה לא בכלל יונתן :רות

 !להשלים חייבים אתם :גולי

 ?יצא לא הוא מהל אז :רות

 היום טסה שאת יודע לא בכלל הוא אולי ,השבוע כל אותו ראינו לא :גולי

 MCSH REOVSSEA 24( יונתן של הבית לכיוון מתקדם יואב )....רגע חכו !יודע הוא :יואב

EH MCYSHSY 

 לאחר מתרחק ,יונתן של חלון אל ומציץ מתקרב ,חוזר ,יונתן של הבית מאחוריי ונעלם הולך)

 (כלום ראה שלא

 לו תקרא :רות

  ???עכשיו :יואב



29 

29 

 !כן :רות

 ...יונתן (חלוש ובקול יואב של מהבית רחוק הכי מתמקם) :יואב

 חזק יותר :רות

 !יונתן (צועק) :יואב

 …יואב נו :גולי

 !יונתן (בקצרה צועק) :יואב

  (החלון על מרחוק ומסתכלות הבמה לקדמת וגולי רות ,רגעים כמה מחכים השלושה)

 יותר שלו חברה לא מקרה בכל אני ,משנה לא זה :רות

 לא אני גם :גולי

 לא אני גם יואב

 !!!!!!!יונתן :ויואב גולי ,רות

 (יד לוחצים ,רגיל כיף מנסים ,סודי כיף מנסים ,להתחבק באים) …יואב להתראות :רות

  (סיבוב עם מתחבקות ,היד את מעיפה רות ,יד לרות מושיטה ,ליואב מבט) גולי להתראות

 VOUTAA NOOAAAO 25 (לבמה  נכנס יונתן)

 יוצאת ותר רגעים כמה לאחר ,שתיקה ,הדגל את בידו מחזיק יונתןב מביטים וגולי יואב רות,)

 (בכעס מהבמה

 ?סליחה ביקשת לא למה :גולי

 …לי יצא לא :יונתן

 !לה תגיד !משהו תעשה :יואב

 לב לה ציירתי !הנה (הדגל את פורש) :יונתן

 לב כמו נראה לא בכלל זה :יואב

 קציצה כמו יותר נראה זה :גולי

  !לב לצייר יודע לא אני :יונתן
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 PTRMZP AVHS SHH TSMP 1 2402 26 ,(בזה זה מביטים ויואב )גולי

 (בפנטומימה ניחושים משחק  ,ליונתן שרים ויואב גולי)

 

 לב של צורות

 אינסוף צורות שלי ללב

 אגרוף שלי הלב -כועס כשאני

 עפיפון הוא שלי הלב -חולם כשאני

 שעון שלי הלב -פוחד כשאני

 לחמנייה שלי הלב -רעב כשאני

 מימיה הוא שלי הלב -צמא כשאני

 כדור להיות יכול שלי הלב

 .קובייה אפילו משולש או

 

 אינסוף צורות שלי ללב

 אגרוף שלי הלב -כועס כשאני

 עפיפון הוא שלי הלב -חולם כשאני

  ,חרדון …ישל הלב -פוחד כשאני

  מלפפון  …שלי הלב -פוחד כשאני

 

 (נזכר יונתן שעון, צועקים בקהל )הילדים …סבון ,סלון ,סביבון יונתן:

 PTRMZP AVHS SHH TSMP 02 2402 27 ...הא יונתן:
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 !שעון …שלי הלב -פוחד כשאני

 לחמנייה שלי הלב -רעב כשאני

 מימיה הוא שלי הלב -צמא כשאני

 כדור להיות יכול שלי הלב

  משולש או

 .קובייה אפילו להיות יכול

 …אינסוף צורות שלי ללב …שלי ללב ,ללב ,ללב

 יודע לא ואני

 חושב ואני

 אוהב ממש ממש כשאני

 ?!ללב יש צורה איזה

 …שלי ללב ,ללב ,ללב

 

 (נכנסת לונה השיר בסוף) 

 שום אתם תעשה לא לונה ,מפחד לא ,לא (להסתלק ומנסים נבהלים וגולי יואב ,יונתן) :לונה

 דבר

 ?לא ,מכשפה ...את (חוזר) :יונתן

 ?מה אני :לונה

 ?ראשים שבעה עם דרקון לך יש :יונתן

 ?!מה לי יש :לונה

 חשוב לא :יונתן

  .שנייה בקריירה אולי (צוחקת) ?דרקון עם מכשפה אני חשבת !כן כן אה :לונה
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 מוזרה ...כזאת ...את אבל :יונתן

 לא את למה .רות לאהוב אתה הזמן כל ראיתי אני (שתיקה) ?את ומה ?!מוזרה אני :לונה

 מזוודות מכניסה ,האוטו ליד שם ,הם לתפוס מספיקה עוד אולי ,קדימה ?סליחה לה להגיד

 מאוד אותי מרגיזה ילד אתה !קדימה נו .בבגאז׳

 (רות את ומביאה יוצאת לונה)

 !סליחה לבקש אתה עכשיו :לונה

 חושבים !חם שוקולדה ושותים שלי חתולה עם משחקים אצלי לבוא ,ואתה אתה (וגולי ליואב)

 !הא ??ראשים שבעה עם דרקון אצלי

 (שתיקה ,לבד נשארים ורות יונתן)

 ירח עץ רות  סליחה :יונתן

 OPTAUVA SAVUT 2102 28- קרח דב יונתן סליחה :רות

  !קרובים נרגיש בכוכבים נביט שאם ,לי אמר דניאל דוד :יונתן

 .הבא בקיץ לבקר שנחזור הבטיחו שלי וההורים :רות

  (הדגל את לה נותן) ...בשבילך זה :יונתן

 (אותה תופס הוא ,נשיקה ליונתן מפריחה רות)

 (שרה רות) 

 

 בכיס נשיקה

 .בכיס אותה שמור ,הנשיקה את קח

 ירביץ מישהו אם ,לאיבוד תלך אם

 .בכיס נשיקה לך יש  ,יכעיס משהו אם

  גשם של דמעה אם ,עצוב תהיה אם

 .בכיס נשיקה לך יש ,הריס על לך תרקוד
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 .בכיס אותה שמור ,הנשיקה את קח

 ירביץ מישהו אם ,לאיבוד תלך אם

  ,יכעיס משהו אם

 .בכיס נשיקה לך יש

  גשם של דמעה אם ,עצוב תהיה אם

 .בכיס נשיקה לך יש ,הריס על לך תרקוד

 

 עצוב תהיה אם

  גשם של דמעה אם

 הריס על לך תרקוד

 .בכיס נשיקה לך יש

 AHAVIES SSEIA RVSAHM 29 (מתחבקים ארבעתםו ,נכנסים וגולי יואב השיר בסוף)

  .חושך

30 PTRMZP AVHS SHH HAIIAE 

31 VIAVPSRVHSIS SZAE 


