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אמנות הקולמע הפכה במאה העשרים ,לאמנות המרכזית .מבחינת כמות היצירות שהיא מפיקה ,האיכות הגבוהה מאד של
חלק גדול מיצירות אלו והיותה האמנות אשר עימה נפגש הצופה ,בן זמננו ,בתדירות גדולה יותר מכל אמנות אחרת.
הקולנוע במקביל להיותו אמנות המעוררת חוויה חזותית־שמיעתית עשירה ,הינו בעל רלוונטיות גדולה מאד לחיי היומיום.
)למורים( המערכת החינוכית כיום ,אינה כוללת ברוב המקרים ,התייחסות למדיום הקולנוע־טלוויזיה ,בין נושאי הלימוד.
על א ף העובדה שאיננה ניתנת לערעור ,כי בוגריה )תלמידיה( חייבים להצטייד בכלים להתמודדות עם מדיום זה.
כ ד י ליצור יתר מודעות לאמנות חשובה זו ,ולהקנות למורים כלים ,כדי שיוכלו להשתמש בהם בעבודתם החליט הממן
הישראלי לקולנוע בשיתוף עם סינמטק ת״א לקיים גם השנה השתלמות למורים באמנות הקולנוע.
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פיתוח יכולת ביקורת כלפי הסרטים הנצפים.
פיתוח טכניקות לדיון ושיחה על הסרטים.
ראיית הקולנוע כמשקפת את חייו של האדם במאה ה־.20
הבנת כלי הבטוי של הקולנוע :היסוד הויזואלי ,העריכה ,הקומפוזיציה ,יחסי קול ותמונה.
יחסי הקולנוע ואמנויות אחרות :ספרות ,תיאטרון.
הז׳אנר הקולנועי.
סקירה כללית של ההיסטוריה של הקולנוע.
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פיתוח ביקורת כלפי הסרטים הנצפים *מתודולוגיה של הוראת הקולנוע * קולנוע ותקשורת * הבנת כלי הביטוי של
הקולנוע ,היסוד הויזואלי ,העריכה ,הקומפוזיציה * התסריט * יחסי קול ותמונה * יחסי קולנוע ואמנויות אחרות * הדאנר
הקולנועי ,פוסט־ז׳אנר * קולנוע לאומי * אוטו )פליני ,טריפו ,סקורסזה(* נאוראליזם ופוסט־נאוראליזם * סמיוטיקה *
נאראטיב מסורתי ומודרני

© י ד !

^ O I & T ^ ^ Q

הקורס כולל  100שעות ב־ 20מפגשים ,למורים  116שעות בי 23מפגשים בני כ־ 5שעות כל מפגש משעה  17:00עד
 .21:15כל מפגש יכלול הרצאה מלווה בהדגמות וסרט קולנוע באורך מלא ,שיאיר את הנושא הנלמד) .החשיפה של המורים
ליצירות אמנות הקולנוע היא בעלת חשיבות עליונה(.
ההשתלמות מוכרת ע״ י משרד החינוך ומזכה את המשתתפים בגמול השתתפות.

— 450ש״ח להשתלמות כולה )ישולם ב־ 3תשלומים( .לחברי הסינמטק  400ש״ח.

המפגשים יתקיימו בסינמטק ת״א ,בית מפעל הפיס ,חזי הפטמן  3ת׳׳א ,בימי ד׳ כדלקמן:
— 18.1.89 — 11.1.89 — 21.12.88 — 14.12.88 — 30.11.88 — 23.11.88 — 16.11.88 — 9.11.88 — 2.11.88
29.3.89 — 22.3.89 — 15.3.89 — 22.2.89 — 15.2.89 — 1.2.89 — 25.1.89
.3.5.89 — 12.4.89 — 5.4.89
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נחמן אינגבר ,ניסים דיין ,יכין הירש ,דאקו ארליך ,דורון נשר ,דני מוג׳ה ,תרזה קוגלר ,הלגה קלר ,ניסים קלדחן ,דוד
גרינברג ,ד״ר מיכל פרידמן ,יוסי אורן ,אורי קליין ,רנן שור ,יריב בן־אליעזר ,אשר לוי ועוד.
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לענייני קולנוע בהוצאת סינמטק תדאב־ב • תכנית הסינמטק לחודשים ספטמבו־אוקטובו
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ב ע ק ב ו ת פ ס ט י ב ל ירושלים ו ב ר ו ח ה י מ י ם ה א ל ה מ ב י א גליון זה א ת ה ת ס ר י ט של
א ב ר ה ם ה פ נ ר ל״אביב־88״  -מ ה קרה״ ,ה ס ר ט ה ר א ש ו ן שעשה מ א ז ״פרשת וינצ׳ל״ .זהו
ה ת ס ר י ט ה מ ל א  ,ה כ ו ל ל הערות ,ק ט ע י ם ו ד י א ל ו ג י ם ג ם כ א ל ה ש ל א נכנסו לגירסה ה ס ו פ י ת
ב ת  21ה ד ק ו ת שהוצגה.
ועוד ב ע ק ב ו ת הפסטיבל :פ ר א נ ק ק א פ ר ה  ,גיבור ה ר ט ר ו ס פ ק ט י ב ה כפי ש ה ו א מ צ ט י י ר
בעיניו של יובל לוי ,כ ג א ו ן שזרע א ת ז ר ע הפופוליזם ה א מ ר י ק א י בקולנוע ,א ו ת ו פופוליזם
שעלה ו פ ר ח והניב א ת פירותיה של ה ת ר ב ו ת הרייגניסטית היום .ו מ צ ד שני ,נ ו ס ט א ל ג י ה
ישראלית  -גידי א ו ר ש ר מ נ ס ה ל ה ע ר י ך א ת ה ג ע ג ו ע י ם ל א ו ר י זוהר ,הכמיהה ל״חור בלבנה״
ו ה ה ת ר פ ק ו ת ה מ ח ו ד ש ת ע ל ״לול״.
צ ב י ק ה א ו ר ן היה ומדווח ע ל א י ר ו ע ה א נ י מ צ י ה ה מ ר כ ז י של השנה בעולם ,פ ס ט י ב ל
ז א ג ר ב  ,1988ומשה צ י מ ר מ ן מ ב י א פ ר ק נ ו ס ף ב ת ו ל ד ו ת ה ק ו ל נ ו ע העברי ,ה פ ע ם  -ניצני
פריחה ראשונים ב ס ר ט י ה ם ש ל ה א ח י ם אגדתי.
שני מ ד ו ר י ם חדשים נוספו הפעם :יומן ה ה פ ק ו ת נ ו ע ד ל ע ק ו ב א ח ר י ה פ ק ת ם ש ל ס ר ט י ם
ישראליים חדשים ,ו ס ק י ר ה של ס ר ט י ם ה ר א ו י י ם ל ת ש ו מ ת ־ ל ב מיוחדת ,ו א ש ר בינתיים
א י אפשר להגיע א ל י ה ם א ל א ב א מ צ ע ו ת ק א ס ט ו ת הווידאו.
עדנה פייצרו

ה ח ו ב ר ת

מ ו פ ק ת

ב ס י ו ע

ק ר ן

ה ת ר ב ו ת

א מ ר ״ ק ה ־ י ש ר א ל
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אשר! כבת חמישים וחמש מול המצלמה ,אולי יושבת על ספסל כגל
או עומדת בכלל .היא מדברת לא אל המצלמה ,אלא קצת הצידה,
אל מי שמאחורי המצלמה ,״הבמאי״.

 ONE SHOTקצת  HIGH ANGLE, MEDIUM SHOT,או MEDIUM LONG SHOT
אני נולדתי בכלל שמה ,וכשבאה המלחמה הייתי כבר בת שש ,ילדת
גדולה ,ולקחו אותנו לגטו .אבא שלי תפש תיכף שכאן יהיה אסון,
שכולם ימותו ,א? הוא לקח אותנו וברח לכפר .אבל אח״כ הם באו
גם לכפר ,במגפיים ומדים ונשק .אז בלילה הראשון הוא לקח שוב

את אמא ואותי וברחנו ,הצלחנו לברוח ליער .ככה כל המלחמה.
רצנו ביערות ,בהתחלה אבא שלי ואמא ואני ואח״כ אבא שלי ואני
בסוף רק אני .אבל לא הייתי לבד .אף־פעם לא הייתי לבד .היה
תמיד עוד אנשים .לא תמיד הם היו .כי הייתי יהודיה ,אבל כמעט
תמיד הייתי לא־לבד .ואף־פעם לא תפשו אותי...
יבאקס של ילדותיות מופלגת היא מראה פתאום את פרקי הידיים
שלה נקיים ממספר .היא משפשפת את האזור הלאיממסופר של
היד ,קלות; לא שזה מונן או מודגש ,סתם אקט אידיוטי.
יהודית

כשנגמרה המלחמה לקחו אותי חיילים יהודים מהבריגדה או

מהסוכנות ,אני לא יודעת להגיד ,ובאתי ארצה ,ואחייב גם הורי
הגיעו ,שניהם .קודם אבא שלי וארדכ היא ...אמא .היא היתה כבר
תמיד חולה והוא היה ...בסדר .אני מאוד אהבתי את אבא שלי,
אבל הוא מת לפני ארבע שנים ואמא רק לפני חצי שנה ,כשהכל
התחיל שוב-
ר,יא מציצה רגע למצלמה ובחזרה ״אל הבמאי״ ושואלת רק בתנועות
שפתיים ,בלי קול :׳׳להמשיך!״ והוא ,בנראה ,מסמן לה להמשיך ,בי
היא אמנם ממשיבה•

יהודית

בסדר .למדתי ב״הרצליה״ והייתי תלמידה נהדרת .בכל קיבלתי .10

בכל המקצועות ,הכל  .10הייתי גס אלופה בששים מטר .שלוש שנים
הייתי אלופת בתי־הספר ,ובהוקי הייתי פעמיים שנייה ,בששית
ובשמינית ,וקפיצה לרוחק ,ושיחקתי בחוג הדרמתי את אנטיגונה
ב״אנטיגונה״ ובשמינית היתח לי עבודת סיום נורא יפה על
דוסטוייבסקי בחטא ועונשו .מצאתי את זה לפני כמה זמן וניסיתי
לקרוא .אני לא מבינה כלום...
היא מגחכת ואחרי פאוזה זעירה ממשיבה

יהודית

הצבא היה צבא ואח״כ הלכתי לאוניברסיטה ואח״כ למדתי פה
ולמדתי שם וקיבלתי שילומים ונסעתי למינכן והייתי במינכן כמה
5

שנים שלמדתי שם ולא יצא מזה שוס דבר .אח״כ לאוסטריה ושוייץ.
הציעו לי מניריורק מילגה ,אבל אני אף־פעם לא נסעתי לאמריקה.
רק עס אירופה יש לי ...בסוף אחרי שהתגרשתי  mאה ...פתאום
החלטתי אני רוצה להיות אחות והלכתי ללמוד להיות אחות וחזרתי
לארץ ונהייתי אחות .בעצם זה הדבר שמחזיק אותי בחיים .אני
נורא אוהבת להיות אחות .יש לי בן ובת ואני עובדת ב״איכילוב״
פנימית גימ״ל ואני אוהבת את העבודה שלי ,דווקא .אבל בזמן
האחרון הכל הולך פארש .עם הוולדהיים ועם הערבים ועם
הקריקטורות של היהודים ב״פוליטיקך ,שרוחצים את הידיים בדם,
ראיתו
בקטע האחרון היא כבר לא כל הזמן דיברה אליו :קצת לרצפה,
קצת לעצמה ,הצצה קלה למצלמה .כאן ,במלה ״ראית!״ היא שוב
חוזרת לדבר ״אליו״
יהודית

וכתוב שלכבוד הפסחא ,היהודי  -החייל עם מגן־דוד ואף גדול כזה,
ענק  -שהיהודי מתכונן שוב לחג של הריגת ישו .איך אני מכירה
אותם! יש להם חגיגה .תפשו אותנו .אז לפני כמה ימים חלמתי
בלילה שוב שאני שם .לספרז
שוב היא פתח אליו
ומספרת את החלום

לאישור

ומקבלת

כנראה ,כי

היא ממשיכה

יהודית
 ...שאני שם .שאני ילדה והם שם הולכים למעלה .היה  -זה היה
הכל ,אני לא זוכרת אפילו אם יש להם מגפיים ומדים של אסאס
אבל זה הם ,החיילים .והיו שתי קבוצות של ילדים .שם היו* ילדים
וילדות ,ופה אתי הקבוצה שלנו ,ומסביב למעלה ובאמצע הסתובבו
חיילים ...היה להם נשק .ויש ילדים פה ויש שם ואני הייתי צריכה,
רציתי ,הייתי מוכרחה לעבור ,לעבור מפה לשם ,ובזה הכל תלוי אם
אני אחיה או לא .והתעוררתי בכזאת חרדה איומה ,שקמתי ונכנסתי
למיטה של הבת שלי ,הגדולה )היא כמעט בת  ,14יעל( ונאחזתי בה
כל כך חזק שהיא התעוררה .אה ..די נבהלה.
) mmאוף("
וסיפרת להן
ימודיה

כן .סיפרתי .סיפרתי על החלום והחיילים ועל הילדים פה והילדים שם.
W3

)אוף(

והיא הבינהו

יהודיה

אף־אחד .רק מי שהיה שם .רק אני .ובגלל זה אני גם אומרת לך
שאתה טועה ואתם טועים ואין לכס מושג כי לא ראיתם .אני למשל
חושבת שבכלל זה הסוף שלנו כעת עם הערבים ואיתנו ועם העולם.
אם נחזיר את השטחים ואם לא נחזיר .זה הסוף של מדינת ישראל
והעם היהודי .וזה לא רק הערבים .תראו את כל העולם .הכל ייגמר
וכולם ימותו .יותר מהר אם נחזיר את השטחים .קצת יותר זמן אם
לא  -אז אני בעד לא להחזיר .שיהיה יותר לאט.
)והיא פונה

פתאום אל המצלמה

לא .היא בטח לא הבינה .איך היא יכולה להבין.

היא גמרה ,ולפי התנהגותה היא גם חושבת שמרגע שהודיעה שהיא
גמרה ,המצלמה הפסיקה לצלם .היא נרגעת מעט  -כבר לא
מצלמים אותה .ואז היא נזכרת ורוצה להגיד עוד משהו
ימודיה?

רגע! אני רוצה עוד להגיד משהו .אפשר? ..עוד דבר :בדבר אחד אתה
בטח טועה)למצלמה (:בדבר אחד הוא  100%טועה  -הערבים שם
והכל בסרט ,רגשי האשמה והחרדות ,מה שאיציק לאור קורא
״יורים ובוכים״  -כל המושי־מושי הזה  -זה לא באמת החלום שלו.
)ואליו (:לא באמת ,לא במרתפים של הנשמה שלך) .לקהל(:
במרתפים של הנשמה אני החלום שלג..
וכאן עולות ובאות הכותרות של הסרט ,שם הסרט )עד להודעה
חדשה השם הוא :״מה קרה״  -סרט שמאלני( ,השחקנים ,צלם ,במאי
 קצר מאוד ,ואחייב ,על קרטון לחוד ,מין מוטו כזה באותיותקטנות למעלה משמאל  :FRAMEבעקבות מה שאמר מישהו פעם
גדולות מאוד ,ממלאות א ת כל המסך (:״יספרו הערבים
)ובאותיות
את הפחדים ,החרדות והסיוטים  -ואת החלום שלהם .אני מספר
את שלי״ .ומתחיל הסרט.

גיא
המפקד ,אנחנו מסתבכים פה

היא לא יכולה.
יהודית אפילו

חושבת שאולי

ה״ראיוף נגמר.

3ז9קד

) MMSIאוף(

עזוב אותך מזה ,זה רק ילדים...

...בעצם ,יכול להיות שאת טועה ,שאולי היא כן .לפעמים נדמה לי
שאולי ,שכולנו פה מבינים .שאיכשהו באוסמוזה ,מהורי ומהורינו
וממך ,באוסמוזה ,זה עבר לבתך גם ולכולנו ,לכל העם הזה .ובגלל
זה גם כל ה ...איד שזה הולך כעת ,החרדה והאלימות .החרדה.

אבן גדולה

יהודית

מנענעת

בראשה

בתקיפות  -לא! היא גם קוטעת אותו

איך שאתה נאיבי!
* בכל פע 0שמופיעה ההוראה )אוף( הכוונה ל״אוף
שפירושה קול שנשמע בלי שהדמות נראית.

B

ואומרת ל״קהל״(:

הפנר שעשה את הסרט שתיכף יבוא  -איש טוב אבל נאיבי,
שמאלני .הוא לא חושב ככה .הוא חושב שדווקא עכשיו יהיה טוב,
שהפרונקל התפוצץ וסוף־סוף יוצאת המוגלה ,שזה עכשיו
שלב־לקראת ,כבה הוא אומר ,שעד שנת  1990פלוסימינוס נצא
מהשטחים ותהיה להם מדינת ויבוא שלום ,שיהיה ״ישראל־פלסטין.
שתי מדינות לשני עמים״ .ויהודים וערבים יחיו פה יחד ,הילדים
שלהם והאמהות שלנו וילדים שלנו עם אמהות שלהם ,ויהיה בסוף
יפה כאן ,כמו בסרט שלו ,עם המון כשרון ועוצמה  -והכל כזה
נאיבי ...או שהוא סידר לו את זה בראש בגלל הפחד או שהוא
מהילדים ״שם״) ...מהרהרת( הלואי שהוא צודק)ובחזרה אליו שוב(:
הלואי שאתה צודק ...זהו ,גמרתי.

מתחיל  ,CUT LOW ANGLESקלוזיאפ ,ילד ער בי,נגיד בן  ,12כמו
הקלאסיות בינתיים ,כפייה על חצי פנים ,זורק
בתמונותיהחדשות
אבנים אל המצלמה .ANGLE ¥\0ולמטה >»M1GH ANCLE .מתמרן לא
מהאבנים .כמעט ספורט כזה .דיאלוג:
להיפגע

)אוף(

פאוזה

לא?

חוץ .יום .גבעות וכביש לרגליהן

מה פתאום! היא לא הבינה .איך היא יכולה להבין?

קצרה.

MM

)אוף(

קאמרח״,

נוחתת

זה לא ילדים ,זה אשפ! גיא ,בוא!
מתרחבת)(ZOOM our
 LOW ANGLEהילד ממשיך לזרוק והתמונה
לכלול עוד ילדים זורקים אבנים ולמטה ) (H.A.איזה ששה חיילים.
בינתיים זה משחק ,הילדים זורקים אבנים והחיילים מקפצים
כמעטיספורט כזה ,עד שאבן יותר גדולה נוחתת)או עטר
ביניהם,
אבנים סמיך( ושניים מהחיילים ניתקים מהקבוצה למטה )אחד,
החייל הראשון שאת פניו ראינו בסרט ,שמו גיא( ומתחילים לרוץ
אחרי הילדים .הילדים מתפזרים ובורחים ,ובא קטע פיזי של רדיפה,
גיא אחרי הילד בכפייה שראינו בהתחלה .גיא רץ למעלה והילד

אברהם הפנר
בורח ממנו ,והחייל השני רודף אחרי הילד הערבי •ישלו״; שרץ
הצידה ,בורח .גיא תופש את הילד ״שלו״ בקרסול )הילד על קפל
בגבעה איזה מטר מעליו( .הוא אוחז בו ומניף באיום את נשקו
כשנשמעות )אוף( צעקות פחד ומחאה וגם גיא וגם הילד הערבי
אינסטינקטיבית ,לראות מה שם .החייל
הקטן ״שלו״ מציצים הצידה
השני תפש שם את הערבי ״שלו״ והוא מחטיף לו סטירות לחי הגתות
והילד צועק בערבית :לא על הפנים ,לא על הפנים!
גיא והילד שראו בעצם מין ״חזרה כללית״ על טקס שהם ימלאו
בעוד רגע ,חוזרים להסתכל ז ה בזה )קלודאב( והילד פתאום משתין
מפחד) ..קלוזיאפ( מכנסיו ואגן הירכיים בגובה פניו של גיא ,כי הילד
הרי עומד גבוה יותר ,וגיא רואה מול עיניו איך כתם השתן הולך
ומתפשט שם ) -קלוזיאפ כתם() .ק לו ז־ אפ( גיא נרתע מעט ד DISSOLVE

פנים .חושך .דירה בתל אביב

קולה של גאולה כהן או של מי שלא יהיה ,אולי קצובר ,משהו מהצד
הפסימי של המתרס ,ממשיך מעל כל קטע המכות ועד לסצינה זו,
כעת הוא נשמע כמו ממקלט רדיו של מישהו בדירה סמוכה...
התמונה של גיא המכה )קלוזיאפ( נמוגה ומתחלפת בתמונה
)קלוזיאפ( של איש מבוגר מטלטל את ראשו מתוך שינה ,מתעורר
באחת במיטה .חושך .לפנות בוקר .הוא בן חמישים פלוס.
ומתיישב
קול אשה שואל בחושך

נועה

מה קרה?
איש

חוץ .לפגות בוקד .שדה

כלום .התעוררתי מהרדיו של לווינשטיין.

אוהל-סיירים ,ראשו זע
)קלוז-אפ( גיא ישן ,לאישקט ,בתוך
ולפתע הוא מתעורר ופוקח עיניים .לוקח לו רגע
באיינוחות
להתאושש .בחוץ צועק סמל

נועהיש לך?
מה

סמל)אוף(

ויריעת האוהל של גיא מופשלת ואור ראשון של בוקר חודר והסמל
גם מכניס לו בעיטה קטנה ,דווקא ידידותית

סמל

יללה ,יללה ,גיא! לקום׳)צועק (:כולם לקום!
רדיויטרנזיסטור ולאורך הקטע הבא אנחנו
)מישהו לא רחוק פותח
שומעים חדשות מגל״צ :את תוצאות חקירת צה״ל על מה שקרה
בכפר ״ביתא״ (.קול מאזין מרחוק! הסמל ממשיך לפרק אוהלים
ולבעוט בישנים ולקרוא לכולם לקום .גיא מתיישב מבואס מהחלום
הוא נכנס לנעליים וכל המחלקה מסביב קמה
שלו)כנראה(.
ומתלבשת ומסדרת חגור ונשק; כולם לא לגמרי ערים,
ומסתדרת
חוץ ממישהו שמקשקש כל הזמן ,אבל בעיקר רק שומעים גל״צ
וגיא קצת לא בפוקוס והוא דורך לשכן שלו לאוהל
מטרנזיסטורים,
וההוא)נקרא לו בני( מתעצבן
על הרגל ומפיל לו את הנשק ודורך עליו

בגי

לפתוח את העיניים ולראות שמאלני.
חוץ .יום .רחובות וסימטה בעיירה ערבית

היא מתהפכת
מהחדר.

וממשיכה לישון והוא קם ,לוקח את הבגדים

ויוצא

ב א מ ב ט י ה  :הוא שוטף את ראשו מתחת לברז ,מתרחץ ,שם קצף
ומתגלה .גם לפה מגיע קול הרדיו ,אבל רק האינטונציות  -הטקסט
בקושי מובן .האיש מסתכל בעצמו במראה .הוא נראה מדוכא
להפליא .בצדק.
ב מ ט ב ח  :רדיו :שרון מדבר בתוכנית ״הבוקר הזה״ מיום הי11/4
אחרי שהסתבר שהילדה תרצה נהרגה בכפר ביתא מכדור יהודי.
הוא חותך פרוסת לחם ,מוריד קפה מהגז ומוזג ,אוכל לחם .בריבה
ושותה ליד דלת המרפסת ,מסתכל לרחוב שלמטה .הוא מניח את
ספל הקפה בכיור בשקט,
ב מ ס ד ר ו ן  :לוקח את התיק שלו ,יוצא וסוגר את דלת הכניסה אחריו
וזהירות.
בשקט
ליד מכונית הסובארו שלו מחכה לו האשח שדיברה אל המצלמה
לפני הסרט ,יהודית ,בבגדי אחות ונעלי התעמלות לבנות כאלו .היא
מחייכת אליו

יהודית

בוקר טוב ,הר דוקטור...

הוא לא מחייך בחזרה ,אלא פונה לפתוח את דלת
מבקשת ממנו טובה

המכונית והיא

יהודית

)ולעצמו(

ו ה ם יוצאים מהרחוב ונכנסים לסימטה  -צמיגים בוערים בקצה
הרחוב ושבאב מחכה להם .הפטרול ממשיך ופתאום יוצאים גם
מאחור נערים ומישהו)מלפנים( זורק בקבוק תבערה שפוגע אמנם
רחוק מהחיילים ,אבל באותו רגע צונחת לה גם לבנה גדולה חלולה
מגג על יד ופוגעת בבני ,דווקא ,והוא צורח מכאב ומתיישב ,מבוהל,
ועוד ערבי זורק בקבוק שמתלקח קרוב יותר ,וגיא שתפש בעין את
זה שזרק פותח בריצה ואחריו עוד שלושה חיילים ,מרדף בסימטה
והצידה לתוך סימטה שנייה ,הבחור שזרק )רץ מהר( וגיא שרודף
אחריו ורץ בעצמו לא רע .הוא גם משיג אותו ,דוחף אותו ,מפיל
אותו לארץ בפתח בניין סמוך ומהתנופה של הריצה שלו הוא נופל
אחריו ועלין וקם ומתיישב עליו ועד שמגיעים החברים שלו הוא
מכניס לבחור מכות רצח ,מכות קשות על החזה והזרועות והפנים
באלימות ובפרצוף מעוות של כעס גדול...
ובראש,
DISSOLVE

כלום .תשני ,אני בין כה צריך לקום .יש לי שוב תורנות .בגלל
השביתה .תשני...

חוץ .יום .תל אביב בבוקר

המחלקה של גיא עוברת ברחוב ערבי ,בשני טורים ,פטרול ,בצל
טרנזיסטורים קטנים שתלויים לכמה מהם בחגור
הבתים ,ממכשירי
נשמע כעת שידור של ״הבוקר הזה״ משידורי ישראל תגובות של
חברי כנסת ושאר ירקות על תוצאות החקירה של צה״ל וביחיד
מלאיהחרון של גאולה כהן .החיילים עוברים ברחוב
קולה
ומסתכלים בכל כיוון .קול מישהו לא ברור צורח ,אולי מאחד
החלונות ,ובני שצועד בצד השני של הרחוב רוטן משהו כמו

בגי

אז הוא אומר

לתמונה( ורואה שהיא בעצם ישנה עוד,

איש

כולם לקום! יללה ,יללה!

יבוא שרון ,יעשה פה סדר ..מה ,גיאז! דם יישפך פה...
מלחמת אחים תהיה...

הוא

מציץ אליה )היא מחוץ

)נאנח(

אלינה ביקשה אם נוכל לקחת אותה בדרך חזרה זה קצת סיבוב
על־יד ״גראנד ביץ׳״
הוא מניד
שואלת

בראשו ,אבל לא בטוח אם הוא בכלל קלט

אותה ,והיא

יהודית

מה יש לדי
]הוא מסתבך איכשהו עם המפתח של המכונית ואז הוא פונה

ומציע"

איש

אולי את תנהגי?

* * הקטעים הכלולים בסוגריים
המקורי אבל לא צולמו .א.ה.

המרובעים הופיעו

בתסריט

/

היא והוא מחליפים מקומות מסביב לסו בארו .היא נכנסת ליד
ההגה ,מדליקה את המכונית ומתניעה ,והיא מציצה ובוחנת את
הגבר שלצידה .הוא נראה ממש רע[.
הם עוברים ברחובות השוממים למדי וברמזור אדום
sim
הוא עוצר ,היא מציצה בו שוב כשהמכונית עוצרת ,ושואלת ש ז ב

מה יש לך׳
זה גיא .הוא למטה שם ,בגדה .לקחו אותם מהטירונות ישר .גיילזון,
בלטה  -אני לא יודע אפילו .כבר שלושה שבועות הם שם ואני לא
ישן בלילה...
בינתיים הם שוב נוסעים .האיש )מדיום קלודאפ( מדבר והרחובות
של תל אביב חולפים ברקע לו .היא מסתכלת בו) (M.c.u.מהצד
ומקשיבה.

הוא שם ואני לא ישן בלילה .רק אני נרדם ,כל לילה ,ומתחילים
הסיוטים .רק חלומות עליו ,רק חלומות איומים שקורים לו ...כל
לילה כל הלילה .כמו להתעורר בחלום מחלום לחלום ושוב
להתעורר ו™ עוד חלום ...רע.
ויהודית עוצרת מול קולנוע ״גורז־וך ,נגיד ,ואלינה )גם היא במדי
אחות( מצטרפת ,נכנסת מאחור ואיתה מישהו ,חבר שלה כנראה,-
איציק קוראים לו להוא אומר לאיש[

תודה רבה ..שמעתם חדשותי
הם מנענעים בראש "לא״ והוא א ו מ ר

תפתח את הרדיו .זה בכלל מתנחלים הרגו שם את הילדה.
האיש פותח את הרדיו וה״חרוך׳ שוטף אותם .כל מי שמדבר ברדיו

א3דהס הפנר
כועס ושונא ,בקצה העצבים .האיש משעין את פניו אל חלון
המכונית בעייפות ויהודית אומרת אחורה

יהודית

הילד שלו שם באיזה מקום .בגדה .הרוס...
ילד גדול .הוא יהיה בסדר...

)לאיש(

אל תדאג .גיא

איש

אלינה מנסה למשוך אותו אחורה ,אבל הוא מדבר ,מתאר מה
נאמת קורה שם ,נגדה ,את מ י נאמת הורגים ומי נאמת בסכנה
מקשיב)קלוזיאפ( ויהודית
וכולי .האיש ,מפתיע אולי ,דווקא
לעומת זאת ,כל מילה שלו בזוקה ממטר .היא פשוט
)קלוזיאפ(
מפחדת גם ממנו .היא מכופפת את ראשה מעט ומצמצמת את עיניה
ונוהגת כך ,כאילו חטפו אותה או משהו[..

חוץ .יום .חצר בית הולים

אני יודע...

המכונית פונה והם נכנסים לשטח ניה״ח
כקול נהיר.
ואומרת

יהודית

יהודית

]נה׳ סתם הכל! סתם! אתה רואה׳[ סתם דאגת!

לא יקרה לו כלום.
איש

אם יקרה לו משהו א־נועה תמות...
ואיציק

מכניס את הראש שלו

ויהודית

מזדקפת פתאום

קדימה פתאום

איציק בדיוק גיא בסכנה שם ,את יודעת...
זה לא

ואומר

מצניעה ימינה שם ואנחנו רואים )מהמכונית  (DOLLY IN -את
והיא
גיא שעומד שם ,קרוב לפינת מגרש החנייה .האיש מחנה את
המכונית נפינה .גיא במדים ,כמונן ,ועם הנשק שלו ,מתחיל לנוא
לעומתם ,ויהודית ממהרת להסתלק ,לא להפריע לפגישת הכן עם
אביו] .והיא גם מושכת אחריה את השניים האחרים[

יהודית)לאיש(

אתם כבר תסתדרו בלעדי .ביי...
דווקא הנץ תיכף .אלינה לרגע לא תופשת ואז היא מנינה
]איציק
והם יוצאים ומצטרפים ליהודית ופונים ללכת ,לא לפני שאיציק
מחזיר את ראשו דרך החלון ,אל האיש ,שבדיוק עיבר למושב הנהג
כדי לחנות נסדר וכולי ,והוא אומר לו [ -

]איציק

אני מצטער אם פתחתי פה מדי .אני לא בלהעליב...

והאיש ,שמרגע שהוא רואה את ננו הוא כנר מרגיש יותר טוב,
מחייך או צוחק אפילו ואומר

איש

זה בסדר אני לא בלהעלב...
מצטרף לאלינה והם הולכים [.יהודית כנר התרחקה
ואיציק
לכיוון אחד .וגיא נא .והאיש יוצא מהמכונית ,מתכוון לנעול
מציץ נננו ) TELEשל גיא מתקרב ונא( ותופש פתאום שמשהו
נסדר אתו .הוא דוחף את דלת הסונארו ללא מתעכב אפילו
אם נאמת נסגרה )לא  -היא נותרה חצי פתוחה כזה( והוא
בנד ואומר.

יותר
אותה,
לא
לראות
נא אל

איש

מה קרה׳
גיא הרגתי מישהו היום .הבוקר הרגתי אשה.
אני
 FREEZE FRAMEיהודית ב ־  MEDIUM LONG SHOTמסתונבת ופונה
למצלמה FREEZE FRAME .האב  FREEZE FRAME MEDIUM CLOSE-UPגיא
. CLOSE-UP

חוץ .יום .גבעות.

וחמש ,ערבייה,

מקלוזיאפ ופאן( :אשה כבת ארבעים
)זום-אאוט
נקלישאות ,כד מים על הראש ,הולכת נגבעות של ארץ
ערבייה כמו
ישראל .שוט ארוך ארוך ,אולי דקה כמעט :הולכת כאילן היא
עוברת בגבעות האלה כבר  400שנה  -לכיוון הים .כמעט אין קול
בתמונה ,ואפילו קולות הטבע נמוכים מאוד; ושוב נמוגה התמונה
נפ״דיאאוט ארוך מאוד.
הפעם

סוף הסרט
חוץ .לפגות בוקר .שפת ים.

רעש חוף וים מאוד נמוך ועדין ,ונער ,אולי בן  ,17לפני
במכנסי ירוק-ז>ת ויחף וחצי גוף עליון ערום ,מטייל על שפת הים
התיכון וכלב גדול שלו רץ מסביבו ומשתולל כמו גור ,במו שכלבים
משתוללים על חוף הים ,ולגמרי שלווה פה של לפנות נוקר והים
מסביבם והכל רך :גם אלו פה נראים כאילו ירוצו פה ,הילד וכלנו,
הסוף,תראו .נינת״ם בא
הלאה והלאה ,ונאותה תמונה .נסוף יהיה

גיוס כזה,

FADE OUT
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