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    יום - חוץ. שער שכם  .1

, גברים ערבים מבוגרים הלבושים  ובורקות חיג'אבקיץ לוהט. נשים העטופות ברעלות,   יום
ממלאים את רחבת השער  כולם  במדי פועלים, אימאמים ההולכים בקבוצות ומסתודדים, 

- עקצה. ברקע נשמעות קריאות כרוז בערבית להגיע ל"סורה אל-לקראת התפילה באל
פאתיחה" )תפילת יום שישי(. כוחות מג"ב מסיירים באזור וסורקים עם עיניהם את השטח,  

בכניסה  משטרה מתבדחים על דבר מה ותיירים מצלמים ומצטלמים באובססיביות.  קציני
בעלת שיער אסוף לקוקו  מקצוענית(, לוחמת מג"ב 20) רונה לביא לרחבת השער עומדת  

ארוך ומרשים, עטופה באפוד מגן עליו תפור סקוץ' עם שמה, לראשה כומתה ירוקה, על  
מס'  נח קדימה לגופה. רונה מתדרכת  ה מושל M16-כתפה מונח מכשיר קשר ורובה ה

   לוחמות הלבושות ומשופצרות בדומה לה.

 רונה)בפאתוס( 
לוחם זה  שהבדל בין לוחם ללוחמת? ה  מהיודעות 

   מקצוע ולוחמת זה ישר "תכונת אופי". 

 רונה מזדקפת בהפגנת כוח ומניחה שתי ידיים על החגורה שלה. 

 רונה
  המחבלים פה אבל פה הטעות. כי ואללה את 

לא באמת מעניין איך אתן מול האימא  בשער שכם, 
חבר שלכן. מה כן  שלכן או איך אתן מסובבות ת'

  איך שאתן נראות.ההופעה שלכן. אותם?  מעניין
מות לא מאיימות, לוחמת  מאייה שאתן משדרות.  מ

   - לא לוחמת 

 שאינה הולמת את התקן הצבאי.  על בלורית, בחתיך  מג״בניק( 20) בראת התדריך קוטע 

 בר
 רונה!

 )מופתעת( רונה
 . נמשיך אחרי המשמרת  .יאללה טוב, 

 . הלוחמות מתפזרות, רונה ממהרת הליכתה ובורחת משם

 בר
 אני מדבר אלייך נו 

המ"מ   גיגי-בן .רונה ממשיכה להתעלם, אך בר מדביק את הקצב ומצליח לתפוס בידה 
 עולה בקשר התלוי על צווארו של בר. 

 קשר( גיגי)-בן
 תתמקמו זריז בעמדה, אנחנו בפיגור   511בר, כאן 

 רונה מביטה בקשיחות בבר. 

 בר)לקשר( 
 קיבלתי.
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 רונה)בקשיחות( 
 אתה חושב שאני אחכה לך? עוד כמה זמן 

 שער". -"פניםבר מביט בה בחוסר אונים ובשתיקה. רונה הולכת ממנו ומתקדמת אל עמדת  

 
 *  שמרי על קשר מסך שחור. עולה כותרת שם הסרט: * 

 

    יום - חוץ. מרכז רחבת השער  .2

רונה מתקדמת במהירות בעוד שבר המיואש מדדה מאחוריה. מכיוון הנגדי להם, מגיעה  
, קצינה נאה, בעלת צמה בלונדינית מרשימה. על ראשה כובע המסתיר את  ( 21יערה )

ריה משתרכים טירון וטירונית מזיעים,  כתפה תלוי שרוך פיקוד ירוק. מאחו ארשת פניה ועל 
רה  על הכתפיות. תחילה, רונה מתעלמת מנוכחותה של יע )דרגות טירונים(  עם צ'ונגיות

מתנגשת בבר ושרוך הפיקוד שלה נתלש ומסתבך בדרגות  וחולפת על פניה, אך יערה 
 מביטה בשניים. הברזל המונחות על הצווארון שלו. רונה נעצרת ו

 יערה)לבר( 
 איך זה תמיד קורה )נבוכה( סורי.   אויש

 בר
 אל תזוזי 

מבט שנוצר ביניהם.  השניים צמודים. רונה מבחינה ב  בר מנסה לשחרר את השרוך,
 תחושת בטן לא טובה. בר מצליח לשחרר את השרוך. 

 בר
 קשר חזק יותר, שלא ישתחררתעשי 

ישבנה של  משתהה לרגע ובוהה בם, בר  עם הטירונימחייכת בנימוס ומתקדמת יערה 
ילה עד כה את  . רונה, שהייתה זו שהובשער"-ממשיך אל עמדת "פניםמפקדת הנאה וה

 חולף על פניה ומשאיר אותה עומדת לבד ברחבה. ההליכה, מביטה בבר 

    יום - שער -חוץ. עמדת פנים .3

זלים, כאשר רגלו  בעמדה מוצב חוצץ ברזלים ארוך וכיסא "כתר" לבן. בר נשען על הבר 
האחת על הקרקע ורגלו השנייה מונחת על מעקה הברזל. הוא יורק הצידה ומביט  

בהולכים במבט קשוח. רונה עומדת זקופה ובשילוב ידיים. היא בוחנת את ההולכים תוך  
בר מבחין בהם. הוא מסתכל על הלוחמת הקשוחה  כדי ששולחת מבטים מציצניים אל בר. 

 ולאת חגורתה ומושך אותה אליו.  ובבת אחת תופס אותה בל

 בר
 את כועסת?   ,המפקדת 

 רונה
 חלאס בר, לא במשמרת. 

 )בפתיינות( בר
 אני אוהב שאת כועסת את יודעת? 
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 רונה
 ? יודעת שרק אני  מה עוזר 

בר מחמיץ פניו וחוזר להישען על    מתנתקת ממנו בעצבים. רונה חנופה לא תעזור כאן. 
- בןמסתכלת על בר, שואפת אוויר בעצבנות ובאה להכריז על משהו, אך הברזלים. רונה 

 הדיון(. כל לאורך משמיע רחשים קשר  ה)  .בקשרקוטע אותה ועולה גיגי 

 )קשר( גיגי-בן
 שער. תנועה חשודה מכיוון מדרגות. -פנים

 בר
 רוצה שנספר? מה הקטע? את 

   , אבל בעצם מסתכלת על בר ועונה לו.עולה בקשר רונה 

 רונה
 חזור שנית 

 בר
 רוצה שנספר? 

 )בתמיהה( רונה
 רוצה שנספר?  אתה

 גיגי-בן
 אני חוזר שנית: תנועה חשודה מכיוון מדרגות. 

 בר
לא עכשיו. אני אחזור מהקורס   לאב  )פאוזה( כן

 מ״כים ונראה איך נעשה את זה... 

 )בעצבים( רונה
כמה זמן עבר מאז ההבטחה הקודמת ש׳ך? יפה  

   אתה זריז

 גיגי-בן
 שער? תעלו מולי -פנים

 )בלחץ(בר
פ׳סדר רונה אנחנו לא ילדים! לפעמים לא מצליחים  

 לקיים! 

 גיגי-בן
 שער?!?!-פנים

 קוטע ומשמיע רחשים. הוא דופק עליו בחוזקה. בר בא לעלות בקשר, אך הוא מ

 בר
 ראב ראבק הקשר המזדיין הזה!-כוס

 הרחשים מפסיקים.  
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 בר)לקשר( 
 נקי.  השטח 

את ההולכים תוך כדי שמחניקה    עיניה שתיקה בין השניים. רונה ממשיכה לסרוק עם 
 בר מביט בה מיואש, מתקרב אליה ואוחז בידה מאחורי חוצץ הברזלים.   עלבון.

 
 מפרידים ידיים וחוזרים לעמדה מבצעית.  ומבהיל את השניים. הםגיגי עולה בקשר -בן

 גיגי-בן
 אני מבצע חילוף. רונה תגיעי לתצפית.  שער,-פנים

 רונה עולה בקשר התלוי על צווארה. 

 רונה
 להישאר בשיבוץ המקורי. קיבלתי. אני רוצה  511

 גיגי-בן
גם אני רוצה להיות עכשיו ביריד שוטרים באילת  

 לקבל תיק וכובע.

 שיורק הצידה. רונה המבואסת מביטה בבר 

    יום - חוץ. מרכז רחבת השער  .4

משמיע צליל חיוג.  צמוד לאוזנה ו ת תצפית כאשר הטלפוןקדמת בעצבנות אל עמדרונה מת
שער. רונה  - חולפת על פני יערה, המתקדמת לכיוון עמדת פניםבדרך לעמדת תצפית, היא 

   נעצרת ומבינה כי יערה היא זו שמחליפה אותה בעמדה עם בר. 

    יום - חוץ. עמדת תצפית  .5

רחבת  המדרגות המשקיפות על כל   במעלהממוקמת רונה מגיעה אל עמדת תצפית ה
(, טירון  18) יאיר צמה הדוק ו-שיער האסוף לקוקו בעלת ה מלאטירונית (, 18) מאי השער.

רונה  .  צנום המרכיב משקפיי ראייה המבליטים את אישוניו, עומדים בשמש ומביטים בה 
 נראים כמו שומרי הראש שלה.  שהטירוניםעומדת על גרם מדרגות נמוך יותר, כך 

 רונה)לטלפון(
 גיגי אתה יודע שאני שונאת תצפית!-בןנו 

 ( OSגיגי)-בן
 ה, אני לא רותי הגננת. רונ

 רונה
 אני כן?אה ו

 פעור ודבילי.   עם מבטרונה מסתכלת על הטירונים המזיעים בבוז. שניהם 

 ( OSגיגי)-בן
אני לא סתם מבקש. עוד חודשיים את בגיבוש  

התחלה תעיפי  ובתור  את לא זזה מהם. קצינים, 
   ת'טלפון כשאת במשמרת.
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שער. היא  -ללא הצלחה על עמדת פניםהשיחה מתנתקת. רונה המבואסת מנסה להשקיף 
 לוקחת נשימה עמוקה ומנסה בכל זאת, ללמד את הטירונים דבר או שניים. 

 רונה
 טוב זאת הגזרה. יש לה כמה נק' תורפה  

 )מסתכלת בקנאה על השער( 

 )קוטעת בהתלהבות( מאי
 מתי עשית טירונות? 

 רונה
 – מזמן 

 יאיר)קוטע בלחץ( 
עוד צריך להשלים  זה לא מסוכן שאנחנו פה? אני 

 מטווח אחד. 

 מאי)לוחשת( 
? זה נכון שבהתחלה הוא לא  3מכירה את מ"מ 

 עבר גיבוש מ"כים? 

 )מתעלמת בעצבים( רונה
   -ר שכם הוא השער המזרחי לחומה ...שע

 מאי לוקחת את ההתעלמות של רונה כהסכמה ונותנת צ'פחה ליאיר. 

 מאי
 ! ידעתי

 חניקה עצבים.יאיר מצקצק ותופס את זרועו בכאב. רונה מ

 רונה
 – אירוע בהר הבית זה אירוע בסדר גודל בינלאומ 

 מאי
רצית לבוא לפלוגה ג'? כדאי לי גם לבוא  רגע ו... 

 לפה? יש לי פרוטקציות אני יכולה לבקש. 

 יאיר 
אני לא  את תוכלי לעזור לי? יש לי בעיות ת"ש אולי 

 – יכול להיות לוחם והם לא מקשיבים לי 

 רונה)מתפרצת(
 ! איזה חפירות. מנהרות זה בעזה.  חלאס!!

   מפסיקים. ם הטירונים משתתקים. רחשים נשמעים שוב מהקשר, רונה מנסה להאזין אך ה

 )לא מתאפקת( מאי
 אפשר להשתמש בקשר? 
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 רונה
לא! אי אפשר! עיניים קדימה. ותחזיקו ת'נשק כמו  

 שצריך זה לא משחק!

את ההמון הערבי. הדחיסות ברחבת השער רק  עם עיניהם שני הטירונים נדרכים וסורקים 
הולכת וגדלה. מבין התיירים, השוטרים, הנשים, הפועלים והאימאמים, מופיעים לרגע שני  

יש תחושת  לרגע בתוך ההמון. שוב גברים, הלבושים במעילי ניילון שחורים ומיד נעלמים  
 חוזר להיראות די שגרתי.  ולרגע הכל סכנה באוויר, 

 
 הקשר משמיע רחשים ולאחריהם נשמע קולם של בר ויערה. 

 בר ויערה)מהקשר( 
 איזה קטע... יפה לך... )קולות צחוק( 

 מקוטעים. הקולות רונה הלחוצה מצמידה את הקשר לאוזנה ומנסה להקשיב ל
בחוזקה, אך הוא כבר לא משמיע דבר. היא מנסה שוב להשקיף על   יודופקת על היא

 שער אך ההמון מסתיר לה. רונה מסתכלת על מאי הטירונית ועולה לה רעיון. -עמדת פנים

 רונה
 רוצה ת'קשר? 

 מאי מהנהנת בהתלהבות. 

 רונה
 – אני צריכה שתלכי לשער 

וממשיכה   אותה אחורהמאי כבר יורדת במדרגות כמו רובוט שקיבל פקודה. רונה מושכת  
 . את מה שהתחילה לומר

 רונה
שלך שם, עומדת עם מישהו. תראי אם   המפקדת 

אני אתן לך לשחק   הם... נראים קרובים. כשתחזרי
 בקשר. קצת 

 מאי)בחטטנות(
 מה זה חבר שלך?

רונה מביטה בכעס בטירונית החצופה. מאי נבהלת ויוצאת למשימה לפני שרונה תתחרט.  
, מביטה בלחץ על מאי ומסתכלת לצדדים יאיר הנראה מיובש, מבחין  רונה נוטפת מזיעה

 יש תחושת סכנה באוויר. שוב במשהו. 

 יאיר 
 ראית אותם? 

 רונה
 מפה כלום לא כוס עמק לא רואים  

 איתר משהו.   ולטת שיאיר מצביע בחוסר מיקוד על רחבת השער. היא מבינה כירונה ק
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 רונה
 מה ראיתי? 

 נראה לקראת עילפון. , אך לא מבחינה בדבר. יאיר עיניהורקת את השטח עם סרונה 

 רונה
 שב שב כמה דק'. 

מציאה בקבוק מים מצד האפוד  , יאיר מתיישב על גרם המדרגות. רונה מתכופפת אליו
 שלה ונותנת לו לשתות. היא נראית מודאגת מהטירון החלש וחסר האונים. 

 רונה)בחמלה(
 ש'ך סוף משמרת אני אזרוק איזה מילה למפקדים 

 יאיר מהנהן בהכרת תודה. מאי חוזרת עם הבשורה. רונה הסקרנית קמה לקראתה. 

 מאי)באי נעימות( 
 הם...יחסית קרובים 

 רונה
 מה זה יחסית? מה ראית? 

 מאי
 הוא כזה לחש לה משהו... והיא כזה...חייכה 

 רונה
 בן זונה. 

 רונה מוציאה מכיסה את הטלפון ומחייגת לבר. 

 מאי)מתקנת בגמגום(
אולי הוא אמר לה משהו מסווג שאי אפשר  אבל 

 !להגיד בקשר

 יאיר)בלחץ( 
 !!אמרתי לכן שמסוכן פה!

 . מאי דורשת את שכרה. שיענהבמריטת עצבים  שממתינה רונה מתעלמת מהם תוך כדי 

 מאי
 אפשר עכשיו ת'קשר? 

 רונה
 לא עכשיו! 

 מאי
 אבל הבטחת!

 רונה
 מה לעשות! לא תמיד מצליחים לקיים! 
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כדי  נותנת ליאיר צ'פחה על הכתף ו גרם המדרגותמאי המבואסת חוזרת לעמוד מעל 
באימפולסיביות במדרגות אל  השיחה מועברת לתא הקולי. רונה יורדת תה. יעמוד אשי

 שער.  -עבר עמדת פנים 

 יאיר 
 אסור לך ללכת!

  נעמדתמרחיקה לכת, תרתי משמע. היא מבינה שהיא  רונה שומעת אותו ונעצרת. היא 
,  מנסה להסדיר נשימהם במורד המדרגות, ההמון חותך אותה אך היא עם עצמה,  ש

 .  ומנגבת במכנס  זיעה ממצחהומנקה עם שרוול המדים את ה מחניקה דמעות

 )בהתרסה( מאי
שאתם חייבים   ה רק שתדעי שהמפק"צ שלי אמר 

 ללמד אותנו קשר. 

גרם מדרגות נמוך   ת עלעיחוזרת לעמידה מבצולוקחת עוד נשימה עמוקה  . רונה מתאפסת
 גיגי שוב עולה בקשר. -בן  ווקא אז,דאך מהטירונים. הוא מזדקפת על מנת להפגין ביטחון,  

 גיגי)מהקשר( -בן
 שער? אני רואה אתכם -פנים

ת לרווחה ונשימותיה מתגברות. היא חוטפת  נפתחו   של רונה עיניה מה הוא רואה?!?!
ר בשלוק אחד. היא דוחפת אליו  ושותה מה שנשאמיאיר את בקבוק המים שנתנה לו קודם 

 ריק ומרעיש. עם בקבוק  ותרון הצמא נבחזרה את הבקבוק והטיר 

   יום - חוץ. עמדת תצפית  .7

 ועולה בקשר.   יניים, לוקחת נשימה עוצמת ע נראית על סף התמוטטת עצבים, היא  רונה

 רונה)לקשר( 
 שער? כאן תצפית!  -פנים

 קשר( בר)
 בהאזנה 

 רונה
 אתה יודע?למה התאהבתי בך  

 ומסמנת לו להקשיב.   , נותנת ליאיר המיובש צ'פחהמאי המומה מרונה 

 )מגמגמת(רונה
בגלל איך שיושבים עלייך המדים. בגלל שכולם פה  

נשמעים אותו דבר וחושבים  ...ו...ראים אותו דבר ונ
אתה   , אולי אוליאותו דבר אז חשבתי לעצמי שאולי 

 בים עלייך אחרת. מיוחד בגלל שהמדים יוש

 רונה משחררת את הלחיצה מהקשר, היא רועדת ולוקחת עוד נשימה. 

 קשר( בר)
 רונה... 
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 )צוברת ביטחון( רונה
אבל אז הורדת אותם מולי. בנשקייה ובמשרד ת"ש  

 ר ובמלתחות ובחדר טירונים ובמשרד רס"

 בגועל. עליה יאיר ומאי מסתכלים 

 רונה
ובסד"ח,  חדר אוכל בשרי , ובובחדר מקררים 

למרות שאמרתי לך שהכל קוצים ואני נשרטת,  
 אבל אתה מה כפת' לך הרי??? 

 בר)מקוטע(
 רו..נ..ה 

 רונה)אחוזת טירוף( 
ויודע מה הבנתי? שאתה כלום בלי המדים האלה.  

קצונה עלאק זה רק כי  פיקוד ושכל הדיבורים על 
מדים ביום   ומד לך מהמחשבה ללכת לבצפר עםע

ולהראות למחנכת ש'ך, שהנה, יצא ממך   הזיכרון
משהו, אתה מפקד. למרות שהיא יודעת ואתה יודע  

שאתה עדיין בוכה, עם נזלת!!! מכל הערה שאבא  
,   "אני רוצה להגן על המדינה" -ש'ך זורק לך. וכל ה 

 בולשיט! כי בתכל'ס אתה זה  ול של גבר( )מחקה ק
תוריד ת'מדים האלה  שמפחד מהיום   מת מת מת

ונשארתי רק   כמו שאני ראיתיראו אותך וכולם י
ם ואמרתי  ק"בגלל הרגע הזה שדחפת בורקס בש

 לעצמי שאיזה יפים עלייך המדים!  
אז בפעם הבאה, המפקד, תזכור שאני תמיד  

 בתצפית רואים הכל.   –בתצפית, ועם או בלי מדים 

ו  גבר ערבי בעל שפם שופע ושתי נשותי. שתיקה. הקשר משמיע רחשים. רונה מתנשפת 
  היא קולטת אותם כשבהלם.  ההמכוסות בבורקות המבקשים לעלות במדרגות, מביטים ב

 גיגי עולה בקשר. -חוזרת למציאות ומפנה להם את הדרך במבוכה. בןהיא 

 גיגי-בן
 רונה... תגיעי אליי בקשה. 

ומניחה אותו על הצוואר של   מורידה את הקשר מצווארה  מבינה מה עשתה. היא   רונה
 . כך נרגשת. רונה האפתית יורדת במדרגות -א כלמאי. מאי כבר ל

 ( שואל בלחץ מלמעלהיאיר)
שאני לא יכול להיות לוחם  נכון להם  תגידיאת  

 נכון???

רונה מתנגשת בטעות באחד משני גברים מחוספסים עם מעילי ניילון שחורים, אך היא לא  
   של ניצחון על פניה...חיוך קטן  פתאום משתחררמרוכזת ומתעלמת מהם. 

 מסך שחור. ברקע נשמעת תפילת "אללה וואכבר". סוף. 
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