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מערכה ראשונה :רוסיה פרידה ועליה לארץ
נווה ( 5גויים +אבי ויצחק)
אברהם :מה קורה יצחק אחי ,שוב היית בבית כנסת? מה נשמע??
יצחק :ב"ה אברהם ,שוקד על התורה יום יום.
גוי  :1תראה את היהודים האלו משתלטים לנו על מאמא רוסיה.
גוי  :2כן לוקחים לנו את כל העבודה.
גוי  :5אתה במילא לא עובד אף פעם ..חה חה חה
גוי  :3היהודים מעצבנים .בואו נתנקם בהם.
גוי  :4אתה צודק בוריס בא נרביץ להם עכשיו ואז הם לא ירצו להיות פה בכלל
ויברחו לפלסטינה (ישראל).
כולם :לכו יהודים מלוכלכים בא נראה אתכם מולנו...
גוי  :3יהודים לכו לפלסטינה ,יהודים מלוכלכים לא נאמנים..
גוי  :5למי אתם נאמנים? היהודים לא נאמנים לרוסיה
גוי  : 1לכו לפלסטינה
גוי  :2יהודים מלוכלכים ,עם פאות ועם זקנים לכו מרוסיה.
אברהם :די נמאס לי שכל הזמן תוקפים אותנו ואנחנו לא עושים כלום ולא יכולים
לעשות כלום הכל בגלל התורה הזאת שבגללה אנחנו שונים בגלל הציציות והכיפה
הזאת ישר מבחינים בנו שאנו יהודים.
יצחק :להפך ,בגלל שהגויים הרשעים הללו מציקים לנו אנחנו צריכים להראות
שאנחנו עם הנצח ואנחנו לא חוששים מהם והרי כתוב "עם הנצח לא מפחד מדרך
ארוכה" גם אם זה יקח כמה שנים בסוף כל הגויים יבינו שאנחנו עם ישראל הכי
חזקים בעולם.
אברהם :אותי זה לא מספק בכלל נמאס לי להאמין בכל השטויות האלו זה לא
עובד! אני החלטתי שמעכשיו אני ותורה ומצוות לא קשורים יותר אני נשבע שאני
לא נאמן לתורה כלל וכלל.
יצחק :אתה לא מבין כלום אברהם אתה סתם מתייאש מהר הרי רבנו צעק בכל
גדול "אין שום יאוש בעולם כלל!"
אברהם :אני לא מבין?! אתה לא מבין כלום .בגלל שאנחנו יהודים ומראים את זה
לגויים אנחנו סובלים ככה ,ולכן אני מוריד את הציצית ואת הכיפה ואני לא מאמין
יותר .ועוד יותר אני לא נשאר פה אני עולה לישב את ארץ ישראל ולהקים קיבוצים
ואתה רק תלמד תורה ותהיה צול"ר!.
יצחק :חבל שאתה לא מקשיב לי אברהם...
אברהם (מעכשיו קוראים לו אבי) :מעכשיו קוראים לי אבי אני לא קשור לאברהם
של התורה!! ואני גם לא קשור אליך ,תישאר לך כאן עם המצוות שלך ועוד
תתגעגע אלי.
יצחק :זאת הבחירה שלך? לנתק את הקשר? חבל לי מאוד עליך ...אני נשאר כאן
ברוסיה לחזק את כל היהודים שנמצאים כאן ,ואתה לך לישראל תקים קיבוץ ..אני
אתפלל עליך.
אבי :אני לא צריך את התפילות שלך ,נמאס לי מהיהדות שלך אני הולך להיות
ישראלי בארץ ישראל וזה מה שחשוב ,שלום יצחק ולא להתראות!
ריקוד עליה לארץ – שבט נווה

רחוב ברוסיה
אברהם ויצחק לבושים
בלבוש יהודי כבד

הם רצים (מקיפים את
הבמה וחוזרים בצד שני
אבל הרוסים לא חוזרים)
ומצליחים לברוח ומדברים
ביניהם בחצי במה חשוכה.

מוריד את הציצית ואת
הכיפה ,ושם במקומה כובע.

אבי הולך ויצחק מנסה
לעצור אותו ולא מצליח.
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מערכה שנייה :הקמת קיבוץ מחלוקות צבא ומלחמה אבי יצחק נמרוד ואריאל
6+
הקמת ישובים +חתונות +בר מצווה +הפגנה מעוז אבי ויצחק ,אריאל ונמרוד9 +
בחצי הבמה של הקיבוץ:
חבר קיבוץ  :1ועכשיו יעלה ויבוא החבר אבי נאמן שעלה מרוסיה והיה ממקימי
הקיבוץ שלנו "כרם חלום" אבי הוא גם איש חזון ותרבות ומייצג עבור כולנו את
הישראלי החדש.
אבי :חברות וחברים ,אני אבי גאה לחגוג היום שנתיים לקיבוץ "כרם חלום",
שהקמנו כאן בארץ ,הגשמנו חלום .לא עוד יהודים מסכנים עם ציציות וגמרות ,אנו
ישראלים גאים עם מחרשה וטוריה .נאמנים לציונות .נשבעים לתרום למדינה.
נתחתן ונגדל ילדים בלי פאות ובלי שטויות .הילדים שלנו ילכו לצבא ובכוחנו ועוצם
ידנו נצליח לבנות את הארץ.
חבר קיבוץ  :2יאללה אבי נראה אותך עוזב את הטרקטור ומקים משפחה.
חבר קיבוץ  :3אבי יתלה כביסה ,אבי ישטוף כלים ,אבי לטיטולים..
חבר קיבוץ  :1איפה ריקי? כבר יש במה והגברה בואו נעשה כבר חתונה..

במה מחולקת לשתיים
קיבוץ חילוני שמוצניקי
והחלק השני יישוב דתי

בחצי הבמה של היישוב הדתי:
דתי  :1ברשות הרבנים ,אני שמח להזמין את הרב יצחק נאמנוביץ איש תורה
שחינך ברוסיה וזכה לעלות לארץ עם קבוצת יהודים יקרים ולהיות חלק ממקימי
הישוב "מעלה נאמן" נשאר לנו רק לבחור שמות לרחובות ואחרי שנבחר שמות
לרחובות ..לא נעשה עם זה כלום..
יצחק :רבותי ,תלמידי חכמים ,נשים צדקניות ותינוקות של בית רבן ,זכינו לעלות
ארצה ,להקים ישוב חדש "מעלה נאמן" ,ב"ה אנו בונים בתים ומקיימים התיישבות
המקיימת תורת חיים בעוז ,נקים כאן ישיבה ואולפנא ,נראה את גאולת ישראל
מתחילה ,נשלב חיי מעשה עם חיי תורה ונשאף לבניין אריאל .נשבענו ברוסיה ואנו
מקיימים היום ,נאמנים לתורה בארץ ישראל .נתחתן ,ונגדל בנים ובני בנים נאמנים
לתורת ישראל לעם ישראל ולארץ ישראל.
דתי  :2יישר כוח רב אברהם נאמנובסקי
דתי  :3התכוונת יצחק נאמנוביץ..
דתי  :2כמובן כמובן הרב יצחק נאמנשטיין..
דתי  :3התכוונת יצחק נאמנובסקי
דתי  :2כן כן יצחק נאמנלייבוביץ ..לא חשוב ,אני לא זוכר שמות משפחה עדיף כהן
כמו בבני נצרים שחצי מהמשפחות זה כהן ..בקיצור הרב יצחק ..יש לי שידוך
בשבילך ..רבקה .היא נהדרת .צדיקה נחמדה וגבוהה,
דתי  :3כן רבקה היא מקסימה חברותית נמוכה
דתי  :2כן רבקה היא חרוצה רגועה בהירה
דתי  :3רק רבקה היא חייכנית אהובה קצת כהה
דתי  :1רב יצחק כדאי לך להתחתן עם רבקה
חתונה חילונית:
כלה :אבי היקר היום אני מקדשת אותך להיות אבי המשפחה
אבי :ריקי אין לי קטע עם טבעות אבל אם את מבקשת אז את מקודשת כי ככה
מתחתנים הבנות עם הבנים.
כלה :אצלנו הבנים גם שוטפים את הכלים ..גם מבשלים ומכינים..
חבר קיבוץ  :2ריקי מה פתאום גברים מכינים? מקסימום אבי יכין קיגל וגם זה רק
לקידוש של הוותיקין.
חבר קיבוץ  :3ריקי לא צריך להתרגש כי אם אבי בכיתת כוננות אז להם יש ..על
האש.
חתונה דתית
ריקוד חתונה דתי

כלה עם מכנסיים וחולצה על
הראש הינומה של כלה.
עומדים בלי חופה..
שיר חתונה הזמנה לחתונה

הקלטה של בכי של תינוק
שלט כעבור  01שנים..

בס"ד

הצגה סניפית חודש ארגון תשע"ח "נאמנות לתורה"

בר – מצווה
חבר קיבוץ  :1נמרוד אתה בן  03כבר? יופי אתה נראה כבר גבר ,מתי בר מצווה?
מתי תלמד לנהוג בטרקטור? מתי תתחיל לעשות פויקע? חה חה ברצינות מתי
בר מצווה שלך? יבואו אורחים ,דודים?
חבר קיבוץ  :2עזוב את הילד ,אבא שלו כבר יעשה לו בר מצווה קטנה .במילא
ריקי לבד כאן בארץ ולאבי אין בכלל אחים ,אז מה בר מצווה ,תפסיק להפריע לו..
אפשר לחגוג לו יחד עם היומולדת של הישוב באמפי..
נמרוד :אני באמת אשאל את אבא מה עם הבר מצווה( ..הולך לאבי)
נמרוד :אבא אני רוצה לחגוג בר מצווה כמו כל הילדים האחרים.
אבי :בר מצווה? נמרוד תקשיב לי ..לא יקום ולא יהיה !!!!..אנחנו עזבנו את התורה
הילד שלי לא יעשה בר מצווה .נשבעתי לעזוב את התורה.
נמרוד :אבל אבא כל החברים שלי עושים בר מצווה ..אני רוצה גם לעשות ,ואפילו
דודים אין לי..
אבי :נמרוד חמוד שלי ,היה לך פעם דוד אבל הוא לא הבין שהכל השתנה .לא
היית רוצה דוד עם פאות וציציות נכון?
יודע מה נמרודי ,אני מוכן לחגוג כל המשפחה ביחד יומולדת  03לא בר מצווה...
והסיבה שאני לא רוצה לחגוג לך בר מצווה ,זה בגלל שהדתיים משתלטים לנו על
המדינה והורסים אותה וגורמים לכפייה דתית שמאיימת על כולנו ,הנה עכשיו הם
רוצים לסגור את הקניון בשבת..
נמרוד :אז מה נצא להפגין?
אבי :כן...
(כיבוי אורות עוברים לצד השני)...
יצחק :אריאל בני יקר עוד מספר שבועות נחגוג לך את בר המצווה .זה רגע מאוד
מרגש ומיוחד זה רגע שאתה בוגר ומשלים מנין נהפך להיות חלק מעם ישראל זו
זכות גדולה בשבילך ולכן צריך להתכונן לבר מצווה ולחשוב איך לתרום לעם
ישראל.
אריאל :אבא אני כל כך מתרגש ומצפה ליום הגדול הזה ...חבל שאין לי דודים
שיבואו..
יצחק :אריאל ,לא סיפרתי לך ,אבל יש לך דוד .אך ,הקשר איתו לצערי נותק לפני
שנים רבות..
אריאל :חבל .אבא איך אני יכול היום לתרום לקיום התורה בעם ישראל?
יצחק :כידוע לך היום במדינה יש המון בעיות עם החילונים ואנחנו חייבים לפעול
ולתקן את העוול שהחילונים עושים לנו ,הנה אמרו שהם מארגנים הפגנה לפתוח
את הקניון בשבת ,לכן נצא להפגין מולם ,שיראו שיש יהודים שנאמנים לשבת.

הפגנה :דתיים עם חולצות
של הסניף אריאל עם חולצת
תנועה מפגינים שלטים

כל מפגינים דוסים ובראשם אריאל" :נאמנות לתורה די לכל התועבה..."..די
לחילול שבת תסגרו את הקניון .שבת קודש
כל מפגינים חילונים ובראשם נמרוד :מדינה חופשית ,די לכפייה דתית.
תנו להנות בשבת לא מעוניינים בשום דת.
דתי  :2תגיד לי אתה באמת רוצה שיפתחו קניון בשבת?! מה עם שבת קודש...
שכתובה בתורה?
חבר קיבוץ  :3לא מעניין אותי התורה אני רוצה להנות בשבת ביום חופש שלי
ואתם תשמרו שבת ואני יהיה בקניון מה ענינכם?
דתי  :2בטח ענייננו.
חבר קיבוץ  :3לא עניינכם
דתי :2כן.
חבר קיבוץ :3לא

שוטרים מפרידים
-כיבוי אורות-
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שבט הראל :גיוס וצבא אבי ויצחק 11+
יצחק :אריאל ..ה' ישמור אותך .לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה' .אין לנו
על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים ,שהוא יצילך .אריאל בני ,יש בצבא גם
חיילים שלא מקיימים תורה ומצוות וכל זאת הם אחים שלנו וצריך לקרב אותם
לאהוב אותם ולכבד אותם גם אם הם לא דתיים הם עדיין אחים שלנו.
אבי :נמרוד ..אנחנו עם חזק .אם לא תשמור על עצמך אף אחד לא ישמור עליך
אתה אחראי לעצמך תשמור על המדינה כי אף אחד לא ישמור עליה .אין לך על מי
לסמוך אלא על עצמך וחבריך ..אנחנו רוצים לשמור על המדינה שלנו להגן על
הארץ שלנו וגם לדאוג לערבים מדי פעם.
נמרוד :יאללה אבא אל תשחק אותה רגשן
אבי :תקשיב נמרוד בני ,לצערי ,הצבא מלא בדתיים אתה תראה ,הם לא יודעים
להיות חיילים כל מה שמעניין אותם זה שיתנו להם זמן להתפלל ואוכל כשר
תתרחק מהם!
לוחם א :וואי אחי איך אני מתגעגע לקוסקוס של אמא שלי עם הקציצות החריפות
מעל כל פעם שאני חוזר הביתה
לוחם ב :לי בא סטייק אנטריקוט פשוט לטגן במחבת ולאכול
לוחם ג :אני תן לי רק המבורגר.
לוחם ד :אני עכשיו צריך צלחת ציפס עם שניצל דחווווף
לוחם ה :עזוב אותך אני הכי הכי מתגעגע לארוחות צהרים של ההזנה בנועם
נצרים.
לוחם ג :הכי טוב זה העוגות שמביאים לנו ביום שישי מבני נצרים ..מעניין איזה
משפחות אופות עוגות השבוע ..רק שלא ישכחו.
לוחם א :תקשיבו יש כאן חיילים שכאילו אוכל זה לא מה שהכי מעניין אותם..
לוחם ב :מוזרים מי לא חושב על אוכל בצבא?
לוחם ג :תראו נגיד את נמרוד ,כל היום בריצות מארגן את הציוד של כל הפלוגה,
מתאמן ,שומר על כושר ,מה זה רציני
לוחם ד :וואלה יש רציניים תראה את אריאל אם הוא לא מתאמן הוא מתפלל אם
הוא לא מתפלל הוא מתאמן ,לא מפסיד אף אחת מהחמש תפילות שיש כל יום.
לוחם ה :גנוב ,לערבים יש חמש תפילות אריאל מתפלל גג שלוש תפילות .ואם
הוא יוצא שבת הביתה הוא במניין נוער על בטוח.
לוחם א :אז מה חברה הולך להיות מבצע..
לוחם ב :אחי לא סתם מבצע ..הפעם תהיה ממש מלחמה.

כיבוי אורות-הקלטה של עופר וינטר

הקלטה של עופר וינטר מלחמה
לוחם א :חברה ,תזהרו החמאס מפוזרים פה בכל השטח ,נמרוד שים לב,
נמרוד :חברה ,אני מתקדם תחפו עלי
לוחם ב :משהו זז שם בשיחים נמרוד!! תיזה..
בווווווווום!!!!
אריאל :איפה נמרוד???
לוחם ב :הוא נשאר פצוע שם ,אי אפשר להתקרב ,יש להם צלפים ,זו זירה
ממולכדת..
אריאל :תשארו פה אני רץ אל נמרוד
לוחם ג :לא אריאל!!זה מסוכן יש שם מחבלים.
אריאל :נמרוד הנה אתה .אתה בסדר?
נמרוד :מה אתה עושה? לך מפה זה מסוכן מספיק אני אמות גם אתה
אריאל :נמרוד שנינו יוצאים מכאן ,הנה אני שם לך חוסם עורקים .אני לא עוזב
אותך לעולם!!! בעזרת השם אנחנו יוצאים
בוווווום!!!!!1
נמרוד :אריאל נפצעת? אתה בסדר .אתה הצלת אותי..
אריאל :נמרוד השם ישמור על שנינו תתפלל שאני אצליח לסחוב אותך לשאר
החברה  ...בוא תחזור אחרי "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד"
נמרוד :שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד
אריאל :ככה יותר טוב הנה עוד קצת אנחנו מגיעים ,נמרוד אתה בהכרה? נמרוד
נמרוד?
חברה... ,הגענו תעזרו לי הוא פצוע קשה אני גם נפצעתי קצת.
לוחם א :תזעיקו חובש ,מסוק ננסה להציל אותו בינתיים חבישה לאריאל.
לוחם ד :קבל הודעה מקודקוד למפקדה ,פצוע אנוש מבקש חילוץ מידי!!

-כיבוי אורות-

מתגייסים בבקו"ם
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מערכה שלישית :בית חולים וחלוקת צלשים
בית חולים
נמרוד :אבא? אמא ? איפה אני?
אריאל :נמרוד .התעוררת .זה אני אריאל מהפלוגה
נמרוד :אריאל! שמע ישראל  .אתה הצלת אותי  .אין לי מילים להודות לך אריאל
(בקול חלש אבל ברור)
אריאל :נמרוד שנינו צריכים להודות להשם .הוא הציל את שנינו.
נמרוד :אבל אתה באת להציל אותי
אריאל :לא יכולתי להשאיר אותך פצוע בשטח .וגם כאן בבית חולים אני איתך.
נמרוד :מה יהיה איתי? אני אבריא? כואב לי הראש.
אריאל :בעזרת השם תבריא .תתחזק  .אני איתך.
נמרוד :הדבר האחרון שאני זוכר הוא שאמרנו שמע ישראל ..הנה אני זוכר שמע
ישראל השם אלוקינו השם אחד.
אריאל :נכון נמרוד והשם יעזור לך גם להבריא,
נמרוד אני רוצה שתלמד אותי מה זה אומר ,אני רוצה להבין מאיפה המילים האלה
מאיפה האמונה הזאת.
אריאל  :אני איתך ,לאט לאט נלמד ,עכשיו תנוח .אל תתרגש.
נמרוד :תודה אחי ,הצלת אותי מעכשיו אנחנו אחים..
אריאל :די נו ..איזה אחים ..מקסימום בני דודים..
אחות :שקט שקט חיילים ,יש פה פצועים ,יש כאן בחור שלא התעורר שקט שקט
אריאל :אחות ,זה נמרוד הוא התעורר .הוא בסדר ,הוא מדבר.
אחות :נו בטח התעורר כל היום אתה יושב לידו  ,כל היום אתה חופר לו ,כל היום
מתפלל בשבילו והוא לא מתעורר ..עכשיו קצת שקט
אריאל :אבל אחות ,נמרוד התעורר הוא מדבר
אחות :די עם הדמיונות ..אני שמעתי אותך
נמרוד :אחות אני התעוררתי ,אני בסדר אריאל דיבר איתי
אחות :אוי שמע ישראל ,אתה התעוררת? אני רצה לקרוא לרופא
רופא :נמרוד? נמרוד אתה איתנו? וואי זה נס רפואי.
נמרוד :כן תודה רבה ,אני בסדר רק שממש כואב לי הראש,
רופא :אתה צריך עוד הרבה מנוחה ,לא לדבר הרבה לא להתרגש ,מעכשיו רק
ביקורי הורים בלי כל החבר'ה האלה של אריאל שאומרים כאן תהילים,
נמרוד :אבל אריאל הוא כמו אח שלי..
רופא :גם בנט הוא אח .נמרוד אתה צריך מנוחה ,כל פעם מבקר אחד בחדר .או
אבא או אמא או אריאל או ישמעאל
אחות :קראתי להורים של נמרוד אריאל תצא כדי שאבי יוכל להיכנס.
אבי :נמרוד ,כמה טוב שהתעוררת הגורל עוזר לנו ,מה שלומך?
נמרוד :אבא אני מרגיש טוב ,קצת חלש אבל ברוך השם אריאל אמר שאני אבריא
בעזרת השם.
אבי :אריאל בחור נחמד למרות שהוא דתי ,אבל עכשיו שהתעוררת ,כבר לא יהיה
לו זמן בשבילך הוא צריך להתפלל חמש תפילות ביום
נמרוד :לאריאל תמיד יהיה זמן בשבילי ..אל תדאג ונדמה לי שהוא מתפלל שלוש
תפילות ביום.
רופא :כן ,כן ,חמש תפילות שחרית מנחה ,ערבית מוקדמת ,ערבית בשמונה ורבע
וערבית בתשע וחצי.
אבי :מה זה משנה כמה תפילות ,העיקר שחזרת אלינו ,ואתה מבריא ,החברה
בקיבוץ כבר מחכים לך.
אחות :אבא בבקשה לצאת ,יש בדיקות ,יש זריקות ,יש אבקות ,בחוץ לחכות.
אריאל  :נו נגמרו האבקות והזריקות והבדיקות?
נמרוד :אוי האחות הזאת ..נו טוב ,אני זוכר עוד מלפני המלחמה שאתה לא אוהב
שמדברים על אחרים נו ..איך קראת לזה?
אריאל :לשון הרע,
נמרוד :כן לשון הרע ,אריאל אני לא אשכח את הרגעים הקשים האלה שהיינו
יחד ..שנינו פצועים ,אז נשבעתי שאם אבריא אלמד ממך עוד הרבה דברים כמו
השיר הזה שהיית שר בשבת ..
אריאל :נשבעתי ואקיימה ..לשמור משפטי צדקך..
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(רואים את שניהם מדברים וקוראים מתוך ספר ,נמרוד חובש כיפה וברקע
שיר)
רופא :נמרוד בקצב הזה שאתה מתקדם אני אעביר אותך מטיפול נמרץ..
אחות :לא מעבירים אף אחד יש לנמרוד עוד בדיקות ,עוד זריקות עוד אבקות
נמרוד :אין כמוך אחות יקרה ,אבל תני לי לנשום..
אריאל :טוב שהעבירו אותך למחלקה ,עכשיו יגיעו מבקרים ..אבא שלי מת לבוא
לבקר אותך.
נמרוד :אני ממש אשמח להכיר אותו במיוחד שהבנתי שהוא ממש רב ..רק אולי
עדיף שיגיע ביום שאבא שלי לא כאן..
אריאל :כן אני מבין את הרגישות ..הי ,נראה לי שיש לך מבקרים..
מבקר  :1שלום חייל גיבור אנחנו חניכים של תנועת אריאל,
מבקר  :2ושל תנועת בני עקיבא
מבקר  :3ושל תנועת בני המושבים
מבקר  :4ושל תנועת הנוער העובד
נמרוד :לא ידעתי שיש כל כך הרבה תנועות..
מבקר  :1כן ,אנחנו בשיתוף פעולה בין תנועות הנוער מבקרים בבית חולים,
נמרוד :תודה רבה ,אתם אחלה
מבקר  :1בשם תנועת אריאל הבאנו לך  ..חטיפים
מבקר  :2בשם תנועת בני עקיבא הבאנו לך קצת ..חטיפים
מבקר  :3בשם תנועת בני המושבים הבאנו לך הרבה  ..חטיפים
מבקר  :4בשם תנועת הנוער העובד הבאנו לך ..גם חטיפים.
נמרוד :חבר'ה תודה רבה אולי תשאירו כאן כמה חטיפים אבל את רוב השקיות
תלכו לחלק במחלקת ילדים..
יצחק :כאן שוכב נמרוד נאמן?
נמרוד :זה אני,
יצחק :נמרוד ,אני כל כך שמח לראות אותך ,אריאל אמר שחזרת לאכול כרגיל..
נמרוד :לא ממש כרגיל ...התחלתי לאכול כשר...
יצחק :או זו בשורה טובה אז הבאתי לך ,רק לטעם טוב קצת ..חטיפים.
נמרוד :אה יופי חטיפים זה ממש מאחד כאן את כולם.
יצחק :נמרוד אריאל סיפר עליך כל כך הרבה הוא מאוד דאג לך ..ועכשיו הוא
מאושר שאתה מבריא.
נמרוד :הרב יצחק ,אריאל הציל אותי ואני מודה לו פעמיים ,פעם אחת הציל את
הגוף שלי ועכשיו הוא מלמד אותי ומחייה את הנשמה שלי.
יצחק :נמרוד אני מתרגש לשמוע את זה ,כשתצא מבית החולים אתה מוזמן
לביתנו תהיה אצלנו בן בית ..ורבקה תפנק אותך שזה ממש כדאי לך.
נמרוד :תודה על הכל.
אחות :מי אתה? עוד מבקר ,ועוד חבר ,ועוד אריאל ,ועוד ישמעאל ..די נו יש
לנמרוד בדיקות וזריקות
נמרוד :כן כן וגם אבקות..
אחות :נמרוד ,מי זה ? אתם ממש דומים ..הוא דוד שלך?
נמרוד :לא ,מה פתאום הלואי שהיה לי דוד .זה הרב יצחק .הוא אבא של אריאל.
אחות :אתה אבא של אריאל המתפלל? אתה יודע שבזמן האחרון גם נמרוד
מתפלל חמש תפילות ביום..
יצחק :שלוש תפילות?
רופא :חמש תפילות? אולי שבע תפילות? אם סופרים יש שחרית ,מנחה בתלמוד
תורה ,מנחה בישיבה ,ערבית אחרי המתמידים..
נמרוד :שלוש שלוש ..די עם כל המניינים האלה,
אחות :אז אולי שאבנר מצליח יוציא גם דף ליום חול ,טוב כולם לצאת יש בדיקות
נמרוד :זריקות ואבקות?
אבי :נמרוד מה שלומך? אמא שלחה איתי היום קצת חטיפים ..היא יודעת שזה
דבר שבאמת אין לך בכלל בבית חולים..
נמרוד :תודה אבא ,ומה נשמע? מה קורה בבית? בכרם חלום?
אבי :הכל רגיל ,ממשיכים לחלום ,צריך לקרוא לקיבוץ חלם שלום .חה חה חה.
נמרוד :אבא אתה ממש מצחיק לפעמים
אבי :לפעמים אני מצחיק ולפעמים אני רציני ,ועל זה רציתי לדבר איתך נמרוד ,מה
זה השינוי שאתה עובר כאן ,זה רציני? לפעמים כשאני רואה אותך עם הכיפה וכל
זה אתה ממש מזכיר לי את אחי..
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נמרוד :כבר מזמן לא הזכרת אותו..
אבי :כן ,אולי עשיתי טעות כשניתקתי את הקשר ..כשהיית פצוע קשה היה חסר לי
אח שיתמוך בי ובאמא ..מזל שאריאל היה איתנו וחיזק אותנו ,ועכשיו שוב אתה
מזכיר לי את אחי ..חבל שהוא נשאר שם ברוסיה ..טוב לא חשוב  .מה שהיה
היה ..כך רצה הגורל.

טקס חלוקת צל"שים
קריין  :1ברוכים הבאים לטקס חלוקת צל"ש לחיילים שהצטיינו בגבורתם במערכה
האחרונה .חיילים תפסו את מקומותיכם.
הורי המצטיינים יקראו לעלות לבמה רק לאחר קבלת התעודה.
חייל  :1לי לא מגיע צל"ש? כל המלחמה ישבתי בקריה בתל אביב וקיוויתי שלא
יקראו לי..
חייל  :2לי לא מגיע צל"ש? רק על הנסיעה עד מוצב סנאי ליד בני נצרים ,בסוף
העולם שמאלה מגיע לי צל"ש.
חייל  :3יאללה תשתקו הנה מתחילים..
קריין  :2יעלה ויבוא נמרוד נאמן .נמרוד הסתער ראשון על האוייב בקרב תוך סיכון
חיים הגן בגופו על חבריו ומשך את האש ולא נרתע מלהתקדם עד שנפצע .נמרוד
מוזמן לבמה.
חייל  :1תראה אותו ..ממש דוס ,כיפה ציציות ..הדתיים משתלטים על הצבא..
חייל  :4לא ,תקשיבו נמרוד הוא קיבוצניק מכרם חלום רק אחרי הפציעה הוא
התחיל להתחזק..
חייל  :2כנראה בגלל המניין שהמדרשה ארגנה ביום כיפור בכרם חלום..,
חייל  :1לא נראה לי שזה העניין אולי בזכות הטרמפים שהוא העלה את הנוער..
הם שכנעו אותו..
חייל  :3יאללה תשתקו הנה הצלש הבא.
קריין  :1יעלה ויבוא אריאל נאמנוביץ .אריאל יצא לזירת הקרב לאחר פציעתו של
נמרוד וחרף את נפשו כדי לא להשאיר את חברו פצוע בשטח ,אריאל המשיך
בחילוץ למרות שנפצע בעצמו והוסיף לטפל בנמרוד עד לפינוי.
החיילים מקבלים את התעודות.
קריין  :2ועכשיו יעלו לבמה הורי מקבלי הצלשים ,וילוו את הבנים לקבלת עיטור
מהרמטכ"ל.
אבי ויצחק עולים משני צידי הבמה הולכים לכיוון הבנים ואז נעצרים זה מול
זה.
אבי :זה אתה אבא של אריאל? אתה יצחק?
יצחק :אברהם!! אברהם אחי .אתה אבי .אבא של נמרוד?
לא האמנתי שיגיע הרגע הזה .
אבי :גם אני לא האמנתי ..אני נשבע.
חושך
ריקוד סניפי.
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