
22.1.08 מעודכן ל6פרק 

פולישוק: פרק שש – קשישים ברשת                   
תסריט: שמואל הספרי                                               

                                  עורך תסריט: אסף ציפור

. פנים . לילה . לישכת פולישוק + חדר פולישוק 601

פולישוק יצא מחדרו בדרך הביתה.  הוא פוגש את המאבטח החדש  . 

פולישוק –
אתה החדש , המאבטח החדש ? מה קרה לקודם ? איפה ארז 

יגאל המאבטח
אני מחליף אותו . רוטציה פנימית של המחלקה . ככה שומרים על הערנות . 

פולישוק –
סולי , את יכולה לבוא רגע 

סולי -
מה ?

פולישוק –
הוא לא נראה לך מוכר ? 

סולי -
מה 

פולישוק –
הוא לא מזכיר לך מישהו 

סולי -
מה ? דבר ברור 

פולישוק –
אני לא רוצה שהוא יהיה  מאבטח שלי . 

סולי -
תקשיב , אני גם ממהרת וגם אין לי ראש ,

פולישוק –
אה העניין הזה ...

סולי -
כן העניין הזה 
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פולישוק –
היית קשורה אליה 

סולי -
כן, היא גידלה אותי . 

פולישוק –
(מברר) אז את לא יכולה לצאת מזה או לדחות את זה 

סולי -
 פולישוק , זאת הלוויה של סבתא שלי . אני לא רוצה לצאת מזה ואני לא יכולה לדחות

 את זה  ואתה תיאלץ להסתדר יום אחד שלם בלעדי . בוא נעבור על סדר היום שלך
למחר 

פולישוק –
 לא , הבעיה זה שיושב שם מישהו  שמחליט מי מאבטח את מי והמישהו הזה מזלזל

בי באופן עקבי מהיום שנכנסתי לתפקיד . זאת הבעיה . 

סולי -
מצוין . בוא נטפל בזה מחר . אני צריכה לצאת . 

פולישוק –
אז רק תטפלי במאבטח הזה . אני רוצה שיחליפו אותו 

סולי -
באיזה תואנת שווא 

פולישוק –
הוא לא מזכיר לך מישהו 

סולי -
לא

פולישוק –
טוב . עזבי . מחר . מקוה שלא יהיה מאוחר מדי . 

סולי -
עוד פעם . (פונה למאבטח ) מה שמך ? 

יגאל המאבטח
יגאל

סולי -
יגאל מה 

יגאל המאבטח
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תמיר . יגאל תמיר . 

פולישוק –
והוא גם נראה כמוהו . 

סולי -
 (למאבטח) זה סדר היום של השר  למחר – בתשע פגישה במשרד עם נציגים של בתי

 תמחוי באזור בני ברק  בעשר ועשרים דיון שבועי על נגישות משרדי ממשלה
 למוגבלים בתנועה . באחת עשרה פגישה אצלנו עם פרויקט "ילדים ברשת" –

 (לפולישוק) אתה יושב איתו מכסימום חצי שעה . בשתים עשרה ורבע אתה בכנסת
ישיבה מיוחדת של ועדת העבודה והרווחה –

פולישוק –
למה ? 

סולי -
מה למה ? 

פולישוק –
למה מיוחדת , מה מיוחד בה 

סולי -
יום הקשיש הבינלאומי . אתה תאהב את זה . "הקשיש והאינטרנט" 

פולישוק –
אני צריך לדבר משהו ?

סולי -
שום דבר . מכבד בנוכחותך . לא יותר . תמיר 

יגאל המאבטח
כן. 

סולי -
 אני יכולה לסמוך עליך ? אני אהיה מחר בלוויה של סבתא שלי תעשה לי טובה ואל

תתן לו לאחר . 

יגאל המאבטח
יהיה בסדר בלי נדר 

פולישוק –
שנייה , סולי 

סולי -
מה ? 
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פולישוק –
מי אומר בלי נדר ? דתיים , נכון ? אז הוא גם דתי . את שמה לב . 

סולי -
שמתי לב . הוא דתי והוא תימני ויש לו אקדח וקוראים לו יגאל 

פולישוק –
תמיר

סולי -
תמיר . הבנתי . אני יוצאת . 

הנייד של פולישוק מצלצל . 

פולישוק –
האלו 

(אופ) מזכירת ראש הממשלה -
השר פולישוק ?

פולישוק –
כן. מי זה ? 

(אופ)מזכירת ראש הממשלה -
מלשכת ראש הממשלה . ראש הממשלה מבקש לדבר אתך 

פולישוק –
חכי חכי רגע 

סולי –

מה 

פולישוק –
ראש הממשלה 

סולי –
נו

פולישוק –
הוא רוצה לדבר איתי 

סולי –
נו 
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פולישוק –
נו 

סולי –
אתה שר בממשלה לא ? 

פולישוק –
כן אבל .. רגע אולי עובדים עלי . מי זה 

סולי –
שים על הרמקול 

. פנים. לילה. לשכת רוה"מ 602p. פנים. לילה . לשכת פולישוק + 602
רו"המ מצולם מגבו ופניו לא נחשפים . קוזו וחומי יושבים מולו ומגיבים לשיחה . 

ראש הממשלה –
 פולישוק שלום לך . אני צריך טובה ממך . אני צריך להיות מחר בישיבה החגיגית

בועדת העבודה והרווחה לכבוד יום הקשיש 

פולישוק –
כן , גם אני 

ראש הממשלה –
 או , אז זה העניין – אני יוצא מחר לחצי יום לביקור חשאי באחת המדינות השכנות

בנושא קריטי למדינת ישראל ולא אוכל להגיע לישיבה 

פולישוק –
או קיי . אז אתה מעוניין שאני אודיע להם שאתה לא מגיע ? לאחראי ? 

קוזו וחומי נקרעים 
ראש הממשלה –

 לא , בשביל זה יש לי מזכירות . רציתי לבקש ממך למלא את מקומי  . אתה תופיע שם
 לא כשר לקידום חברתי אלא כמייצג ראש הממשלה . חומי שליט המליץ לפנות אליך

ואני חושב שזה רעיון טוב . 

פולישוק –
אה..כן . בשמחה 

ראש הממשלה –
אני רק מבקש לשמור את העניין בסוד 

פולישוק –
רגע , אבל הרי יראו שאני בא במקומך , איך לשמור בסוד ? 
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קוזו וחומי מתאפקים לא לצחוק בקול רם .   . 

ראש הממשלה –
את הנסיעה החשאית . 

פולישוק –
אה , ודאי . ודאי . 

ראש הממשלה –
טוב , ידידי , אני מודה לך ואני חייב לך טובה . בהזדמנות הראשונה . 

פולישוק –
זה בסדר . בשמחה . 

ראש הממשלה –
לילה טוב . 

. פנים . לילה . לשכת פולישוק + חדר פולישוק (המשך) 603
פולישוק –

כן . (מנתק) 

סולי-
אתה רוצה כוס מים , להירגע ? 

(פולישוק מהנהן בשתיקה . המילים נעתקו מפיו ) 

פולישוק –
תיכף . 

(הוא נכנס חזרה לחדרו . מתקשר ) 
מוניק ? תשמעי , אני מחליף מחר את ראש הממשלה . ממלא מקום .

(אופ) מוניק
 רגע רובי, הילדים הולכים מכות ,ארֶט ! דניאל ארֶט !  לא שמעתי – מה אתה

ממלא ? 

פולישוק
 (לא יודע איך להתחבר לשאלה ) את ראש הממשלה , אני ממלא את המקום שלו . 

(אופ) מוניק –
וזה דבר טוב ?

פולישוק –
מה נראה לך 
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מוניק –
לא יודעת . זה לא קצת מסוכן ? 

פולישוק –
 זה רק חצי יום . הוא יוצא לביקור סודי במדינה ערבית באיזה עניין חשאי  .אז אני

 מחליף אותו בכנסת . בישיבה חגיגית . יום הקשיש הבינלאומי . מכל השרים וחברי
כנסת – הוא ביקש דווקא ממני . עכשיו תארי לעצמך חס וחלילה שקורה לו משהו 

מוניק
נו – אז אתה נהיה ראש ממשלה 

פולישוק
לא חושב 

מוניק
נו- 

פולישוק
נו,  זה חשאי כל העסק . הוא התקשר אלי עכשיו . דיברנו 

מוניק –
בעצמו

פולישוק –
 נו , אני אומר לך . קרא לי "ידידי" . אבל עזבי את זה -  אל תתחילי עכשיו להתקשר

לאחיך מרקו , ולמשפחה שלך במרסי ולמישל בהרצליה ולדויד הספר . 

מוניק –
בסדר רובי , למי עוד,  לא להתקשר ? אני עושה רשימה 

פולישוק –
את באמת עושה רשימה 

מוניק –
 לא , פטי קושון , אני מכינה ארוחת ערב לילדים ויש לי עוד כביסה . אתה נשאר

 בירושלים הלילה ? תגיד לסולי  שצריך להאכיל אותך טוב הערב שגם תהיה דומה
לראש ממשלה מחר . 

פולישוק –
את צוחקת עלי 

מוניק –
קצת . 

פולישוק –
מוניק , למה את לא כועסת אף פעם שאני נשאר בירושלים 
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מוניק
זאת העבודה שלך , לא ? 

פולישוק
כן . בכל זאת . פתאום חשבתי על זה 

(סולי מכניסה את הראש ) 
סולי –

אני הולכת . לילה טוב מוניק - 

(הוא מנופף לה לשלום ) 
פולישוק –

 (לטלפון) והוא חייב לי טובה . 

 )(מבין שמוניק ניתקה . מחייג
 תקומה ? 

תקומה-
כן

פולישוק –
תקשיבי טוב . אלף לא מקובל עלי שאת נעלמת לי פתאום 

תקומה-
יש לי דייט

פולישוק –
עם גלי צה"ל ?

תקומה-
עם אקי 

פולישוק –
אז אני בעד . דבר שני – ראש הממשלה התקשר .

תקומה-
 באמאש'ך .

פולישוק –
התחנן שאני אחליף אותו מחר בכנסת. בישיבה החגיגית לכבוד אירוע בינלאומי 

תקומה-
אשכרה התחנן ? אתה לא עובד עלי . 

פולישוק –
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 הוא ייעדר מסיבות ביטחוניות . יוצא לביקור חשאי . באחת המדינות באיזור . שאין לנו
 יחסים איתם . משהו בקשר לאיראן , כנראה . היו אנשים לידו הוא לא יכול היה

 להרחיב יותר מדי . הוא התקשר מישיבת הקבינט . תארי לעצמך – אפילו להם הוא
לא גילה . 

תקומה
 פולישוק אני רועדת מהתרגשות , זה גדול , לא ? רגע ואם קורה לו משהו – יש מצב

שאתה ראש ממשלה ? 
פולישוק

 לא מדברים על זה עכשיו . בקיצור תביאי הרבה תקשורת לישיבה 

תקומה-
סמוך עלי . 

. פנים . יום . חדר במלון . (למחרת) 604

פולישוק ישן והנייד מצלצל . הוא עונה . 
פולישוק –

מוניק ? 

מוניק –
רובי . אתה כבר ער 

פולישוק –
לא. מה קרה 

מוניק –
משהו לא טוב . ראית עיתונים ? 

 פולישוק יורד מהמיטה  . ניגש ופותח את דלת החדר ואוסף את שלושת העיתונים .
הוא מתאפס על הכותרת . 

"ידיעות אחרונות" . 
 מושלכים לעת זקנה .כותרת  - 

 . האוצר מקצץ , העבריינים מכים ושודדים , וראש הממשלה אדישכותרת משנה - 
 בושה וחרפהמעריב – 

  .דו"ח קטלני על מדיניות הרווחה של ממשלת ישראל כלפי הזקניםכותרת משנה - 

פולישוק המום . 
פולישוק –

למה דווקא היום 

מוניק –
בגלל הישיבה הזאת, לא ? של הקשישים  הבינלאומי . 
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פולישוק
זה אסון . זה ... אני חשבתי שאני בא לחתונה יוצא שאני בא ללוויה . של עצמי . 

מוניק
רובי , תנשום . דבר ראשון תנשום . יש לך את המשאף ? קודם תנשום . 

פולישוק
אני נושם . זה בסדר . 

מוניק
ואל תלחץ , תהיה אתה, הכי חשוב תהיה אתה , תזכור מי אתה , 

פולישוק
 מה זה מי אתה  מה זה מי אתה  כל פעם שאת אומרת לי תזכור מי אתה אני עוד יותר

נלחץ . 

א. לשכת חומי605. פנים. יום. חדר תקומה  + 605p. פנים. יום . רכב + 605
 פולישוק מאחור מדבר בנייד עם תקומה  . מלפנים  הנהג והמאבטח יגאל תמיר .

הרדיו פועל . החדשות מחדר החדשות גל"צ 

מגיש החדשות
 "והבוקר לרגל יום הקשיש הבינלאומי מתפרסם דו"ח חריף במיוחד על מצב הקשישים

 בישראל תחת הכותרת  "מושלכים לעת זקנה " והאשם המרכזי הוא ראש הממשלה
 שלא מונע לדברי הדו"ח מפקידי שר האוצר להפוך את חייהם של מאות אלפי קשישים

לסיוט מתמשך . 

פולישוק –
הם עבדו עלי בעיניים . אני אבוא לישיבה הזאת  יחטיפו לי בשביל כולם . 

מגיש החדשות
 ...גם האגף לאבטחת קשישים במשרד לקידום חברתי לא יוצא נקי – הדו"ח תולה בו

את ההחמרה בפשיעה נגד קשישים ומאשים את השר רובי פולישוק שלא עשה די ... 

פולישוק –
 תנמיך בבקשה את הרדיו .  תודה . (המאבטח מביט בו ) הוא אמר לי ישיבה חגיגית .

 הוא עבד עלי . מכל מי שמוזכר בדוח הזה - אני היחיד שיהיה בועדה הזאת . תבטלי
את התקשורת שהזמנת 

תקומה –
נראה לך ?  עכשיו יבואו מאה עיתונאים . לצלוב את ראש הממשלה .

פולישוק –
אבל הוא לא יהיה 

תקומה –
אבל הם לא יודעים שהוא לא יהיה 
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פולישוק –
לא סיפרת לחבר שלך? 

תקומה –
אמרת שזה סודי . 

פולישוק –
אמרתי שזה סודי כדי שתספרי לו 

תקומה –
אני לא הבנתי שזה כזה סודי - חשבתי סודי באמת . 

פולישוק –
 ספרי לו עכשיו . אני לא צריך שם עיתונאים . אין להם מה לבוא . ראש הממשלה לא

יהיה . 

תקומה –
בסדר . אל תצעק 

פולישוק –
 ותשיגי לי את סולי , דחוף . היא לא עונה לי בטלפון . מצאה לה יום לקבור את סבתא

שלה . (מנתק) 

תקומה –
אני לא מזכירה שלך , תפנים כבר 

מאבטח-
השר, אני חושב שעשו לך כיפה אדומה .

פולישוק –
דיברת אלי 

מאבטח-
אז אל מי 

פולישוק –
לא יודע יש לכם באוזן את דברים האלה .. מה זה כיפה אדומה .

מאבטח-
 בעולם התחתון . מלכודת . עובדים על מישהו שיבוא לאיזה מקום ושמים לו מארב .

לפגוע בו . 

פולישוק –
מי שם לי מארב ? 
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מאבטח-
לא לך . שמו לראש הממשלה אבל הוא שולח אותך במקומו . 

פולישוק –
איפה למדת את זה – בבר אילן ?  

מאבטח-
לא, קראתי . בעיתון .

 (פולישוק לא מאמין לו . הוא שוב מתקשר לסולי ומשאיר הודעה ) 

פולישוק –
 טוב , סולי , זה מלכודת כל הישיבה הזאת . תחזרי אלי כשאת שומעת . אם יש לכם

בלוויה הפסקה לכמה דקות . 
(מתקשר) 

בוקר טוב , זה השר פולישוק אני צריך את ראש הממשלה 

(אופ)רל"שית ראש הממשלה –
הוא לא נמצא . מי רוצה 

פולישוק –
פולישוק . השר פולישוק . אני מוכרח לדבר איתו

(אופ)רל"שית ראש הממשלה –
אני אעביר לו . יום טוב . 

מתקשר 
פולישוק –

בוקר טוב , את חומי שליט בבקשה 

רוחלה –
מי רוצה 

פולישוק –
השר פולישוק 

רוחלה –
אתה מתקשר בעצמך . 

פולישוק –
כן . מצטער . אני ברכב . אין לי מזכירה ברכב 

רוחלה –
הוא לא נמצא . מה להודיע 

פולישוק –
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אני צריך אותו דחוף . הכי דחוף . 

רוחלה –
ניסית בנייד ? 

פולישוק –
לא , שלחתי לו יונת דואר . מה נראה לך . 

(שתיקה קלה ואז) 

רוחלה –
אז תשלח לו באמת יונת דואר כי אני לא מעבירה לו . תלמד לדבר , השר פוליצ'וק  . 

. פנים . יום . חניון המשרד לק"ח . 606

 יגאל המאבטח ופולישוק יוצאים מהרכב לכיוון המעלית  . המאבטח לוחץ על הכפתור .
 מחכים . פולישוק לחוץ מביט סביב . המעלית מגיעה . הוא מניח למאבטח להיכנס ואז

לפני שהדלתות נסגרות  הוא מתחמק החוצה – 

יגאל המאבטח-
לאן אתה הולך ? 

פולישוק -
שכחתי משהו באוטו . אני כבר בא .

(מתנשף בהקלה . הנייד מצלצל ) 

פולישוק-
קוזו . ברוך השם . 

קוזו-
תקשיב 

פולישוק-
 לא . אתה תקשיב . אני לא הולך לישיבה הזאת . אתם עשיתם לי תרגיל . אני אבוא

 לשם וכל הדו"ח הזה וכל התקשורת יפלו  לי על הראש . אני אשם במצב של
הזקנים ? אני דירדרתי אותם . תוך חודש ? 

קוזו-
פולישוק ,  אני מתקשר בשם – 

פולישוק-
 תודיע לחומי , תודיע לראש הממשלה שיש לי קלקול קיבה . יש לי סיור סודי

בשירותים . מה נראה לך – תעשו לי כיפה אדומה ? אני שלגיה שלכם ?  
קוזו-

הומו
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פולישוק-
מה ? 

קוזו-
 הומו . אתה הומו . אתה ילדה קטנה  . אתה סיסי , אתה בֶבֶה , אתה מוקוס . אתה

 גוגל מוגל  . חם לך ? צא מהמטבח .צא מהפוליטיקה , לך הביתה , הומו קטן . תחזור
 לנתניה תאכל פלפל צ'ומה . מבקשים ממך טובה לחבר מה אתה בוכה יא גֶג . יא

שומפֶלבּי . מאמינים בך שולחים אותך לחזית ואתה מתבעבע ,חלמונית . 

פולישוק-
מה זה שומפלבי 

קוזו-
תקשיב עכשיו – ראש הממשלה התקשר אלי לבקש ממך 

פולישוק-
  ממלא המקום שלו ? אז למה לא אלי - אני כל הזמןאתהלמה הוא מתקשר אליך – 

מנסה לתפוס אותו בטלפון  

קוזו-
 כי הנייד שלך תפוס כל הזמן , סתום ת'פה רגע אחד . ראש הממשלה מבקש שתביא

 לישיבה תכנית חדשה שקשורה לקשישים . הוא גם מבטיח למצוא לזה כמה מיליונים .

פולישוק-
איזה תכנית

קוזו-
יצירתית . קיצונית . משהו מלהיב . מהפכני .

 
פולישוק-

למה 
קוזו-

 להסיט את האש  . שיתעסקו בתכנית המזוינת שלך לא בדו"ח , מה לא ברור ? פנינו
 לעתיד , פולישוק . וראש הממשלה סומך עליך . גם חומי . אני לא אגב , אני יודע

שאתה לא מסוגל .
 

פולישוק-
מאיפה אני אקריץ לו תכנית עכשיו . הישיבה בשתים עשרה יש לי סדר יום עמוס 

קוזו-
שום עמוס .  פיניתי אותו . תמצא משהו 

פולישוק-
בשעתיים ? 

קוזו-
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 בדקותיים , אם צריך . לוזר .אתה באמצע קרב ויורים עליך קיבינימאט  תפסיק לילל
 כבר . זה מה שראש הממשלה צריך עכשיו  , באמצע התיאום הביטחוני נגד

האיראנים - את הבכי של המקופח הנצחי , פוליצ'וקי . 

. פנים . יום . הכניסה לקומת המשרד 607

פולישוק-
מאיפה אני אקריץ לו תכנית עכשיו ? 

תקומה-
חייבים . התקשורת חמה אש על הדו"ח הזה . 

פולישוק-
אבל ראש הממשלה  לא יהיה 

תקומה-
 בגלל זה הם באים . להראות שהוא לא בא . הדלפתי לאקי על הפגישה הסודית . זה

אירן , משהו עם אירן ? 

פולישוק-
אני חושב 

תקומה-
 אז זה טוב . בזמן שכולם יתנפלו על ראש הממשלה עם דו"ח הזקנים – בום ! אקי

יביא להם את זה בהפתעה - פתרון התעלומה ! בה בם ! 

המאבטח מתקרב אל פולישוק בעצבים 
פולישוק-

קחי אותו ממני , אני מבקש ממך 

יגאל המאבטח-
כבוד השר , אני מאד מבקש שזה לא יקרה שוב 

תקומה-
מה קרה 

יגאל המאבטח-
השר התחמק מהמעלית ומנע ממני לאבטח אותו 

פולישוק-
אני מבטיח זה לא יקרה שוב . 

תקומה-
למה התחמקת לו . 

פולישוק-
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(מטה אותה הצידה . חשאי ) 
אני פוחד ממנו . הוא מזכיר לי את יגאל עמיר וקוראים לו יגאל תמיר . 

תקומה-
אתה נורמאלי 

פולישוק-
אני ממלא מקום ראש הממשלה עכשיו , תקומה . אני פירצה קוראת לגנב (מתקשר) 

תקומה-
אתה לא ממלא מקומו אתה הפראייר שלו . למי ? 

פולישוק-
לסולי 

תקומה-
כמו תינוק בלי מוצץ . 

פולישוק-
 (לתקומה) תביאי לי את הזקנה מאבטחת קשישים , מה שמה ... ושתביא מהארכיון

תכניות ישנות שלא יצאו לפועל (לטלפון) סולי

. חוץ .יום . בית עלמין 608
סולי –

למה אתה מתקשר אלי 

פולישוק-
למה את עונה 

סולי –
ההלוויה יוצאת עכשיו . אני לא יכולה לדבר  

פולישוק-
את חייבת . אני צריך תכנית לקשישים . משהו מהפכני 

סולי –
אני לא רוצה לנתק לך בפנים כי אתה שר אבל תסגור עכשיו 

פולישוק-
 נו באמת , סולי , סבתא שלך כבר נפטרה אבל אלפי קשישים חיים עוד צריכים אותך

(ניתקה לו ) 

. פנים . יום . לשכה 609

 כשפולישוק נכנס ללשכה קם אליו אברמסון מפרויקט "ילדים ברשת". אברמסון מרים
קופסת קרטון גדולה של מחשב 
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ויקי-
אני מצטערת , השר לא יכול לדבר איתך עכשיו 

אברמסון -
סליחה כבוד השר 

פולישוק-
כן , לא עכשיו , מה העניין ? 

ויקי-
פרוייקט "ילדים ברשת" . ביטלנו לו את הפגישה והוא בכל זאת הגיע

אברמסון -
אדוני , כל הפרוייקט מתעכב בגלל חתימה שלך – 

פולישוק-
אתה צודק אני מצטער , אי אפשר היום 

 והוא נכנס לחדרו וסוגר את הדלת שנפתחת מייד כשתקומה מבהילה פנימה את  גב'
נהורה קוחנסקי מנהלת אגף אבטחת קשישים  

פולישוק-
גברת קוחנסקי , אנחנו מבקשים – 

תקומה-
הסברתי לה . 

פולישוק-
יש משהו ? את זוכרת משהו ? רשמת משהו 

גב' קוחנסקי –
זה אפשרי , כן 

פולישוק-
אני בטוח שהצטברו אצלך המון תכניות במשך השנים – 

גב' קוחנסקי –
אבל אף פעם לא ביקשו - 

פולישוק-
או קיי  . אנחנו מבקשים עכשיו 

גב' קוחנסקי –
זה מאד בלתי צפוי אבל ... כן, זה אפשרי 

פולישוק-
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אבטחת קשישים . אני רוצה משהו מלהיב , מהפכני , יש לך , את זוכרת משהו כזה ? 

תקומה-
אולי במחשב יש לך משהו 

 גב' קוחנסקי מניעה את הראש באופן שקשה ללמוד ממנו משהו חיובי או שלילי .
השתוממות קוראים להבעה הזאת . 

תקומה-
היא מתרגשת ממך . 

פולישוק-
את עשרים  שנה במשרד הזה – שום כלום ? 

גב' קוחנסקי –
זה מאד בלתי צפוי אבל ... 

פולישוק-
... זה אפשרי . נתפס לה הסטרטר .

תקומה-
אתה מלחיץ אותה 

פולישוק-
זה מלחיץ ? אני אמעך אותה . תדובבי אותה או שהיא יוצאת היום לפנסיה 

תקומה-
נהיית מפלצת כמו קוזו 

 –  "איפה הקלסרים הישנים עם התכניות" מסמס לסולי

. חוץ .יום . בית עלמין 610

לונג שוט של קבוצת אנשים פוסעת בלוויה . ציפצוף של קבלת הודעה . 
 "איפה הקלסרים הישנים עםידיה של סולי מוציאות הנייד מהתיק . על הצג –"

  מסמסת חזרה –התכניות"  

" עוד פעם אחת – ומחר הלוויה שלך . " 

. פנים . יום . חדר פולישוק 611

הוא מקבל את ההודעה על צג הנייד שלו 

פולישוק-
 אני יוצא להשתין . הרעיונות הכי טובים באים לי כשאני משתין 
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גב' קוחנסקי מביטה בו בעיניים קמות . עדיין מנענעת . 

. פנים . יום . לשכה .612

  פולישוק יוצא מחדרו לכיוון השירותים . אברמסון   מפרויקט "ילדים ברשת " חוסם
את דרכו . 

אברמסון -
כבוד השר אולי עכשיו 

פולישוק-
אני יכול להשתין בלי שתפריע לי ? 

אברמסון -
אבל גורל הפרוייקט בידיך , תן לי חמש דקות . 

אבל המאבטח תמיר כבר מצעיד אותו  בכיוון דלת היציאה  . 

אברמסון -
רגע , את הערכת מחשב  , תן את הערכה . 

פולישוק לוקח את הערכה שהביאו ונושא אותה בשבילם . רחמיו נכמרים עליהם . 

פולישוק-
 דקות . תתחיל . מה זה ? 2עמיר , עזוב , אני אשב איתך . 

אברמסון -
 פולישוקזה מאד פשוט , כבוד השר . פרוייקט ותיק מאד עוד מזמנו של רבין ז"ל (

  ) – אנחנו מספקים מחשב לכל ילד במשפחהמעיף מבט במאבטח לראות אם שמע
נזקקת  

פולישוק-

מי מממן את זה 
אברמסון –

המון גופים 

פולישוק-
גם אני ? 

אברמסון -
חלק קטן מאד 

פולישוק-
איך אני יכול לעזור לכם ? מהר אם אפשר
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אברמסון -
צריך רק אישור שלך להוסיף לערכה מצלמת רשת 

פולישוק-
למה

אברמסון -
 כי כך מדברים היום ברשת . ומצלמה בבית עוזרת לאבטחה  ויכולה למנוע אלימות

במשפחה . ילד בסיכון , ילד שמרגיש מאוים - 

פולישוק-
כמה זה עולה 

אברמסון -

תוספת של חמישה דולר .

פולישוק-
טוב , תנו לי לחשוב על זה 

אברמסון -
יש לי מצגת -

פולישוק-
 אני הבנתי . לא צריך מצגת . תתקשרו לסולי בשבוע הבא תקבלו תשובה . (לויקי) אני

לא רוצה טלפונים ופגישות בשעתיים הקרובות . באחריותך . (צועד לשירותים ) 

. פנים . יום . שירותים 613

 השר מטיל מימיו בפנים מרוכזות . פתאום הוא נדלק . הוא מפסיק , מסמן רחיצת
ידיים ופורץ למסדרון 

. פנים. יום. מסדרון . 614

אברמסון  כבר בדרך החוצה , נושא את הארגז ובו ערכת המחשב 

פולישוק-
רגע , חכה תחזור הנה . 

אברמסון פונה  אליו . 
פולישוק-

 אתה אמרת "ילד בסיכון , ילד שמרגיש מאוים .." – תמשיך , תמשיך , מה שאמרת
קודם 

אברמסון -
מפעיל את המצלמה , מתחבר למוקד – 
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פולישוק-
כמה זה עולה הערכה הזאת ? 

אברמסון -
500 

פולישוק-
תחזור . תיכנס אלי ללישכה . 

השלושה פונים ללשכה כשהוא מוביל . המאבטח מתרומם לעצור אותם . 

. פנים. יום. לשכת פולישוק615

פולישוק-
(תוקפני ) אל תיגע בהם . תן להם לעבור 

יגאל המאבטח-
אני צריך לסרוק את זה ,  זה מסוכן 

פולישוק-
סרק , סרק ! אתה יותר מסוכן . בואו אתי . 

לויקי – 
 תקפיצי אלי מהר את מה שמו החשב של המשרד ואת אבטיחי היועץ המשפטי . ברגע

זה . 

פולישוק ואברמסון  נכנסים לחדרו של פולישוק

יגאל המאבטח-
 (לויקי) שמת לב שהוא מזלזל בי ? ואני לא אוהב את זה .  (מפחיד) 

דלת חדרו של פולישוק  נפתחת ותקומה מלווה החוצה את גב' נהורה קוחנסקי  

תקומה-
 זה קורה , לא נורא , ואם תזכרי איפה שמת את זה – תודיעי לי , טוב ? תשתי כוס

מים . 
גב' קוחנסקי -

 בחדר , כן ? 

תקומה
כן 

. פנים . יום . חדרו של פולישוק . 616
אברמסון -

תכנית "ילדים ברשת" מקנה אוריינות טכנולוגית לילדים בגיל - 

21



22.1.08 מעודכן ל6פרק 

פולישוק-
 עצור . עצור . תתחיל עוד פעם אותו דבר – אבל במקום "ילד" תגיד "קשיש" . תקשיבי

תקומה 

אברמסון מופתע אבל משתף פעולה . 

אברמסון -
תכנית "קשישים ברשת " מקנה אוריינות טכנולוגית לקשישים בגיל הרך 

תקומה-
מה זה "קשישים בגיל הרך "

פולישוק-
מה זה "אוריינות" ?  דבר פשוט 

אברמסון -
...מקנה יכולת להשתמש במחשב לקשישים בגיל הזהב 

פולישוק-
הבנתי ,  הלאה 

אברמסון -
מאפשרת שילוב הקשיש בקהילה – 

פולישוק-
תגיע למצלמה 

אברמסון -
 ובנוסף - מצלמת הרשת תאפשר לקשיש קשר ויזואלי מתמיד עם הילדים שלהם , עם

הנכדים או עם מוקדי אבטחה . 

פולישוק-
 ) את הבנת את זה , שהרבני ? – עושה תנועות מגוחכות( 

 (נכנסים החשב שרצקי והיועץ המשפטי אבטיחי . שרצקי הביא איתו את ארוחת
הצהרים שלו – לחם שחור , נקניקי קבנוס  ומלפפונים חמוצים ) 

 או טוב שבאתם . בתיאבון שרצקי . זה החשב וזה אבטיחי היועץ המשפטי . תאכל
 תאכל לא מפריע לי . אני רוצה את חוות דעתכם המקצועית על תכנית מהפכנית

לאבטחת קשישים . שימו לב , 
 (מדגים) מצלמת אבטחה לכל קשיש . על המחשב ! מחוברת למוקדים בכל הארץ –

נכנס גנב , נכנס שודד –  המוקד שולח ניידת . מה דעתכם ? 

החשב שרצקי –
באמת תכנית מצוינת , מהפכנית 
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פולישוק-
וכל זה בחמישה דולר 

החשב שרצקי –
  זה הכל ? 

אברמסון -

המחשב חמש מאות . 

פולישוק-
בחינם. זה לא כסף . מה דעתכם ?

החשב שרצקי –
בכמה קשישים מדובר 

פולישוק-
כמה אלפים 

החשב שרצקי –
כמה אלפים ? 

פולישוק-
 700 

החשב שרצקי –
  אלף כפול חמש מאות זה... רגע , יש אולי מחשבון , יש לכם מחשבון ? (ניגש700

למחשב של פולישוק ) 

פולישוק
 מיליון . 35תגיד לי איזה חשב אתה ? עשיתי בראש -  

שרצקי
 מיליון . מי ישלם על זה ? כי האוצר בטוח לא ישלם . 35 

פולישוק-
 בטוח לא ישלם... מה אתה אומר , אדון שרצקי , זאת תכנית ביוזמתו של ראש

הממשלה ועל פי בקשתו המפורשת . 

החשב שרצקי –
ביוזמת ראש הממשלה ? עכשיו אני רגוע  (נוגס בקבנוס ) 

פולישוק-
אבטיחי , אתה רואה בעיות משפטיות 

אבטיחי –
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 אמרתי לא פעם אחת – כשהאיש הזה זולל לי מול העיניים  נבילות וטריפות
 ומלפפונים חמוצים - אז מבחינתי זו לא ישיבת עבודה אלא חילול השם באישור דרגים

ממשלתיים . (קם ויוצא ) 

פולישוק-
כמה זמן יקח לכם לשנות את המצגת מ"ילדים" ל"קשישים" . 

אברמסון -
שבוע ? כמה שצריך 

פולישוק-
שעה ! יש לך שעה . תפגשו אותי בשער הכנסת . (יוצאים) 

תקומה  -
פולישוק !

פולישוק-
 מה ?

תקומה  -
נהיית קוזו ! 

פולישוק-
 את לכי תנסחי הודעה לעיתונות ,  שתהיה יפה ושיהיה בה – 

תקומה  -
הרבה "פולישוק" . אני יודעת מה זה הודעה לעיתונות 

פולישוק-
 אני רוצה את "אם כל ההודעות לעיתונות"  . אני רוצה לשמוע ברדיו רק פולישוק

פולישוק , פולישוק פולישוק , פולישוק פולישוק פולישוק פולישוק פולישוק פולישוק 

. פנים . יום . רכב פולישוק 617

 מלפנים המאבטח והנהג , מאחור פולישוק ותקומה במצב רוח מרומם . פולישוק עם
הנייד 

פולישוק-
למה היא לא עונה . 

. פנים . חוץ . בית עלמין . 618

 סולי ליד אחת המצבות , דומעת . ברקע נשמעת אמירת קדיש וקצת בכי . הטלפון
מצלצל אצלה בתיק . המשיבון עונה . 

תקומה  -
סולי זאת תקומה , אנחנו מתקשרים להודיע שהבעיה נפתרה 
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פולישוק-
 ושפולישוק גאון 

תקומה  -
  ושפולישוק גאון . ושהוא הביא אותה בתכנית ענקית . את מה זה מפסידה שאת לא

פה . 

פולישוק-
שתבוא לכנסת 

תקומה  -
אז תפגשי אותנו בכנסת כשאת מסיימת . 

פולישוק-
כי הלוויה הזאת  נמשכת המון זמן 

סולי-
 (עונה)  אתם תצטערו על השיחות האלה . חתיכת אוטיסט  , חתיכת בולמית .

(מנתקת) 

תקומה  -
בולמית סבתא שלך .ז"ל . אני בולמית ? 

פולישוק-
תעבירי את ההודעה לכתבים בכנסת כבר במהלך הישיבה , בזמן שאני בפנים . 

תקומה  -
טוב 

פולישוק-
 (דופק למאבטח על הגב )שזה יבוא להם בבום ! מצאו למי לעשות כיפה אדומה.. 

סבתא... למה יש לך כזה שטרונגול גדול ? כדי שאוכל לנקנק אותך , זאביק . 

מאבטח-
אמרתי לך , קוראים לי יגאל. 

. פנים . יום . כנסת , קומת הועדות . 619

 דלת חדר ועדת העבודה והרווחה  נפתחת ותקומה יוצאת . בפנים נשמע קולו של
 פולישוק . היא יוצאת בצעד קל וממהרת אל מכונות הצילום כדי להכין עותקים

 מגלי צה"ל בא לקראתה אקי בוקופטרמההודעה לעיתונות . 

תקומה –
עכשיו אתה בא ? הפסדת את כל האקשן  . בוא אני אתן לך את ההודעה לעיתונות . 

אבל אקי חולף על פניה עם מבט מלא טינה  
מה ? אקי , מה ? מה עשיתי לך 
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אקי –
 ביקור חשאי במדינת אויב , אה ? הוא וחומי שיחקו שש בש כל הבוקר בלשכה בתל

אביב 

תקומה –
אני נשבעת לך – 

אקי –
עזבי , נתראה ביומן הצהרים

 (נכנס לישיבה . היא הולכת למכונת הצילום ) 

. פנים יום . חדר מכונות הצילום 620

תקומה מצלמת את ההודעה לעיתונות בהמון עותקים . קוזו צץ פתאום . 

קוזו-
מה זה ? הודעה לעיתונות ? 

תקומה  -
 לא זה קלסתרון של ראש הממשלה שנעלם והרי תיאורו – נוכל ,שקרן ופחדן . נראה

לאחרונה עם שמשון ויובב . 

קוזו-
התערבתי עם חומי שזה רעיון שלך , התכנית . אין מצב שפולישוק חשב על זה . 

תקומה  -
תתביישו לכם איזה תרגיל מלוכלך  

קוזו-
 ותראי איזה תוצאות . תכנית גאונית הבאת , חייב להודות , ראש הממשלה מאד

התלהב 
 (אוסף דף ממכונת הצילום )  

אפשר ? 

תקומה  -
כן . תאכל ת'לב . כל הקרדיט לפולישוק . 

 (אוספת הצילומים פונה לצאת )
 תפתח רדיו בעוד חצי שעה תשמע רק פולישוק פולישוק , פולישוק פולישוק , פולישוק

פולישוק 

קוזו-
האמת ,מגיע לו . אגב , מאד השתפרת כיועצת תקשורת 

תקומה  -
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  תשמע , אני צריכה לחלק את ההודעות בתאים של הכתבים . בא לך להמשיך
להתחנף בדרך ?

קוזו-
יותר מזה - תני , אני אעשה את זה בשבילך . תוכלי לחזור לישיבה . 

תקומה  -
גדול . (הולכת משאירה אותו במסדרון ) 

. פנים . יום . לשכת פולישוק . 621

 תקומה ופולישוק נכנסים בסערה למשרד כשהמאבטח משיג אותם בקושי . יפים
שרצקי חשב המשרד נטפל אליהם בדרך . 

החשב –
כבוד השר , מילה אחת בבקשה 

פולישוק-
לא עכשיו שרצקי 

החשב –
מוכרחים בכל זאת.  הייתה טעות גדולה מקודם 

תקומה  -
לא עכשיו , השר ידבר איתך אחרי יומן הצהרים 

ויקי –
איך היה בוועדה 

פולישוק-
תפתחי רדיו , תשמעי לבד 

הם נכנסים לחדרו של פולישוק . הוא מתיישב דרוך . תקומה מדליקה את הרדיו 

החשב –
 מיליון 35סליחה כבוד השר , החישוב , אני עשיתי עוד פעם – זה לא 

פולישוק-
 מיליון ?36זה 

החשב –
 מיליון 350 מיליון זה 35לא, אתה טעית אותנו , זה לא 

פולישוק
אני לא מחשבון , שרצקי , אתה מחשבון . שכחת אפס , עכשיו אתה מאשים אותי . 

שרצקי
וזה לא שקל רק דולר . מיליארד וחצי שקל – מי ישלם את כל המחשבים האלה ? 
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פולישוק-
 מה אתה מודאג ,יפים,  יש לנו בקינג של ראש הממשלה . (לסולי שנכנסת ) חבל שלא

היית איתנו היום – היית מאד נהנית 

אות יומן הצהרים של גלי צה"ל . 
מגישה

 "ובפתיחת היומן - היום נפוצו  שמועות על  ביקור חשאי דרמטי של ראש הממשלה
 במדינת אויב ובכן תגובה ספרותית משהו של משרד ראש הממשלה – " עורבא פרח ,

להד"ם , לא דובים ולא יער לא היה ולא נברא , קשקוש מוחלט " 

פולישוק-
אמרתי לך  – הרגשתי שעובדים עלי 

סולי -
ברור , בגלל זה הדלפת את זה  לכל העולם .

מגישה
 האם נמצא סוף סוף פתרון לאלימות הנוראה נגד קשישים ?  - תכנית חדשה

 ומהפכנית בשם "קשישים ברשת" הוצגה היום בישיבה החגיגית לציון יום הקשיש
 הבינלאומי . במסגרת התכנית יסופקו מחשבים משוכללים לעשרות אלפי קשישים

 ועליהם תורכב מצלמת רשת שתפעל כמצלמת אבטחה ותחובר למוקדי אבטחה ואל
בני משפחותיהם . 

תקומה  -
היא מצטטת  מההודעה שלי 

פולישוק-
ועכשיו כולנו יחד - פולישוק פולישוק , פולישוק פולישוק , פולישוק פולישוק 

מגישה
 לדברי יוזמי התכנית - ראש הממשלה ושר המשפטים חומי שליט -  היא תאפשר

לשלב את ציבור הקשישים בחברה , ככוח מעורב מגיב ופעיל .
 פולישוק הופך .(תקומה מצטרפת לדברי הקריין כדי לסמן שמדובר בטכסט שלה 

 ") ובאותו זמן  תאפשר להגן עליהם .  תדה- מה?!! "לפסל קינטי  ששמו

תקומה  -
פשוט העתיקו ממני מילה במילה  

מגישה –
 ממשרד האוצר נמסר שהתכנית תמומן בשנים הבאות מתקציב המשרד לקידום

חברתי . 

החשב –
 אנחנו מתים . אפשר ללכת הביתה . בני זונות  שתו  לנו את כל תקציב לעשרים

השנים הבאות . 
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תקומה  -
איזה ספין גאוני  - הדו"ח על הקשישים מהבוקר - מת . לא הזכירו אותו 

פולישוק-
 (למזלה של תקומה מבט לא יכול להרוג)  הדו"ח מת ? אני מת . לא קיים . הנה –

תסתכלי עלי - לא קיים . אני איננו . 

תקומה  -
אופס , לא הזכירו אותך 

פולישוק-
 אין פולישוק – לא היה בישיבה חגיגית , לא מילא מקום ראש הממשלה , לא המציא

את ה"קשישים ברשת " – אין פולישוק . 

החשב –
אתה רק תשלם את החשבון . 

פולישוק-
אתה משוחרר , תחזור למשרד שלך . ותקנה חשבונייה , דגנראט 

(החשב יוצא) 
עכשיו את – 

תקומה-
אל תצעק עלי , פולישוק - אל תעליב אותי ואל תפגע בי 

פולישוק-
אמרת שזה ציטוט מילה במילה . לא הזכרת אותי בהודעה לעיתונות ? 

תקומה  -
כתבת אותה יחד איתי . 

פולישוק-
לא שינית ? 

תקומה  -
 ודאי שלא 

פולישוק-
העברת לעיתונאים 

תקומה  -
ודאי

פולישוק-
ביד?
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תקומה  -
בתיבות שלהם 

פולישוק-
עברת אחת אחת ושמת להם בתיבות 

תקומה  -
נתתי לקוזו , הוא שם 

פולישוק-
קוזו? איפה ראית את קוזו ? 

תקומה  -
בכנסת 

פולישוק-
אבל למה לקוזו ? את עובדת אצל קוזו ? למה העברת לקוזו ? 

תקומה  -
הוא אמר לי לתת לו  . שהוא יעביר לעיתונאים . 

פולישוק-
 אמר לך לתת לו ?הוא

 תקומה  -
אני מזכירה לך לא לצעוק עלי 

פולישוק-
 (צורח ) אצל מי את עובדת – אצלי או אצל קוזו . 

(היא פורצת בבכי ורצה החוצה )
סולי -

 אה , אתה עוד צריך את הקלסרים עם התכניות הישנות שביקשת  ?  כבוד השר
פולישוק פולישוק פולישוק פולישוק ....

  

. פנים . יום . לשכת פולישוק 622

 בוקר . פולישוק מגיע עם המאבטח יגאל תמיר שנכנס לפניו . תקומה מסתתרת
בחדרה . 

פולישוק-
 עיתונים – אין מילה אחת 3 

סולי –
 בוקר טוב , יש לך הפתעה בחדר . 
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 הוא נכנס לחדרו . טכנאי מחשבים מתעסק במחשב שלו . כשפולישוק מתיישב על
 הכסא הטכנאי מכוון אליו את מצלמת הרשת שהתקין לו על המחשב , לוחץ על אייקון

 קוזובמסך המחשב  ומייד עולה פרצופו המחייך של 

קוזו (במסך )
בוקר טוב פולישוק , מעכשיו תשאיר את המצלמה פתוחה תמיד 

פולישוק-
למה 

קוזו-
שאני אוכל לדעת תמיד מה קורה איתך ולא אצטרך לדאוג בכלל בכלל .  
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