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 שם מבצע: אריאל חדד

 מתוך: מלכודת לפרקליט )סרט(

 שם הדמות: מילטון )השטן(

 

 

  , כל מה שאתה צריך לעשות זה לשחררשק לבנים אשמה זה כמו

  אותו. בשביל מי אתה סוחב את הלבנים הללו?!.

  אלוהים?, זה העניין, אלוהים?.

  הרשה לי לספר לך קצת על אלוהים...

  אלוהים אוהב לצפות. הוא תחמן. תחשוב על זה!

  מתנה יוצאת מן הכלל, הוא נותן לאדם אינסטינקט )חושים(, נותן לך

  לשם בידור. שה?, רק לשם השעשוע האישי שלו,ומה הוא עו

  הוא קובע חוקים הפוכים.

  המתיחה של כל הזמנים.

  תבלע. הסתכל אך אל תיגע. גע אך אל תטעם. טעם אל

  עושה?! ובזמן שאתה קופץ מרגל אחת לשניה, מה הוא

  הוא אדון שאני בנמצא! הוא מתפוצץ מצחוק! הוא עוקצני! הוא סדיסט!

 עולם לא!זה פולחן? ל

 עדן?-עדיף למלוך בגהנום מאשר לשרת בגן

  למה לא?-

  התחיל. אני נמצא בארץ הזאת עם האף באדמה מאז שהכל

   לי רצונו ומעולם טיפחתי כל תחושה שהתעוררה באדם. היה חשוב

  חסרונותיו. לא שפטתי אותו כי מעולם לא דחיתי אותו למרות

  אני מעריצו של האדם!

  האחרון. אני הומניסט! אולי

  כולה שלי? הייתה 20-מי בדעה צלולה יוכל להכחיש שהמאה ה

  כולה קווין. כולה. שלי.

 אני בשיא. הגיעה שעתי, שעתינו
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 שם מבצע: רועי משיח

 מתוך: החמישייה הקאמרית

 שם הדמות: רמי

 

  מה שאני הכי שונא בצבא זה הקטע הזה של תפיסת תחת אלא רק כח הם מבינים
י לדוגמא אני יום אחד אחרי הטירונות הכניסו אותי אצל קצין מיון אחד מניאק כזה קחו אות

 שתקן כזה יושב בשקט לא מדבר!
חשב שאני אשפוך אחרי איזה רבע שעה של שתיקה הבן אדם הוציא סגריה אומר לי: נו מה 

 אתה רוצה להיות בצבא? חשב שאני אשבר אמרתי לו מה אתה מציע?
 ר כך נתפשראומר לי זרוק אתה אח

 אמרת לו שום אחר כך ושום נתפשר
 עכשיו את ההצעה האחרונה שלך אם לא באמא שלי אני קם והולך

 אמר לי בסדרבסדר אל תיהיה לי כזה קריזיונר אפשר לפתור את הבעיה כמו מבוגרים
  הבן אדם מוציא חבילת קלפים מהכיס שלו ואומר לי

 מי שחותך ראשון במלכה מדבר
 לכה אומר לי אלה שפוךאני חותך יוצא מ

שהו בענייםשלו מסריח אני לוקח את  כמעט כבק התחלתי לדבר עד שפתאום אני קולט 
 החבילה הקלפים הופך ומה אני רואה הכל מלכות

 אמרתי לו אם ככה זין אני מדבר
 באמא שלי אם אתה לא מדבר עכשיו אני הולך ומלכלך עליך

  אומר לי בסדרבסדרבסדר בלי נרבים
 מה דעתך להיות אלוף פיקוד צפוןתגיד לי 

  אמרתי לו או נהג בוס או כלום
 אמר לי מה דעתך על סגן ראש עקא

 אמרתי לו אתה מצחיק אותי
הוא אומר לי תשמע הצניחו עלי הוראה שחייבים לאייש את הדרג הפיקודי פחות מתת אלוף 

 אסור לי להוציא אותך מפה
ה אמר לי בסדר לחצנו ידים משם לקחו אמרתי אם ככה עד הסוף אני רוצה רמתכל ובקרי

אותי ישר לטיילת תשע חצי שעות מצעד בשמש בלי מים בלי הפסקות וואלה התפוצץ לי 
  הראש אמרתי לרלש שלי אני רוצה לראות רופא

אמר לי זין רופא פה זה צבא מותק אמרתי לו ככה אני התלונן עליך לקצין קבילות חיילים צחק 
 לי בפנים

ם בתשע וחצי שעות האלה כל הצבא עבר עלי אחרי זה חשבתי יתנו לי פס לא מה אני יגיד לכ
אנשים יושבים יורדים  3פס ולא נעליים החארות האלה שלחו אותי משם ישר למוקד ושמה 

  עלי בבומבות ועוד אחד מגמגם שמה
  אחרי זה לא גמרתי שמה עוד מסיבת עתוניים

ת מטכליות לא השאירולי אחרי זהכמו שאני שעו 6בלילה אפילו לא 2בקיצור גמרתי את זה ב
 מנקר ככה במאחורה של האותו פטאום אני רואה מי נוהג לי באוטו

סובן מיטה לידי בטירונות א י אומר לו אש סובן וואלה איך קיבלת נהד בוס אמר לי אל תשאל 
חייל האויר ישר איזה קטע הכניסו אותי בקצין מיון הביאו לי צו חתום שעושים אותי מפקד 

 הפכתי את להם את השולחן אמרתי לו מתפנה עשיתי בלגן הביאו משתרה צבאי
בלגן קטן ככה קיבלתי נהג בוס אמרתי לו וואלה יעני בגלל זה את לא מגולח ישר דפקת לו  

  יום בפנים ככה זה בצבא רק כוח הם מבינים תופסים תחת 24
 וואלה כוס עמק רמטכל לא תעצרו??!!!
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 בצע: יניב עוזשם מ

 מתוך: מועדון קרב )סרט(

 שם הדמות: טיילור

 

 מביט סביב ורואה הרבה פרצופים חדשים... שקט! אני
 שני החוקים הראשונים של מועדון קרב. מה שאומר שהרבה מכם שוברים את

 אני רואה במועדון קרב את הגברים החכמים והחזקים ביותר שחיו אי פעם
 זה ואני רואה אותו מבוזבז.אני רואה את כל הפוטנציאל ה

 לעזאזל! דור שלם שמתדלק מכוניות, ממלצר...
 עבדים בצווארונים לבנים.

 הפרסום גורם לנו לרדוף אחרי מכוניות ובגדים, לעבוד בעבודות שאנחנו שונאים
 שנוכל לקנות חרא שאנחנו לא צריכים. כדי

 אנחנו ילדי הביניים של ההיסטוריה, ללא מטרה או מקום...
 לנו מלחמה גדולה, אין לנו שפל גדול. אין

 המלחמה הגדולה שלנו היא מלחמה רוחנית, השפל הגדול שלנו הוא חיינו.
 כולנו התחנכנו על ערכי הטלויזיה שיום אחד כולנו נהיה מיליונרים, אלילי קולנוע וכוכב רוק

 אבל לא נהיה.
 בנים.אנחנו לומדים את העובדה הזאת באיטיות, ואנחנו מאוד מאוד מעוצ

 החוק הראשון של מועדון קרב הוא: אסור לדבר על... ומי אתה?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 



 משה ופניק סטודיו למשחק
 vapnik.moshe@gmail.com  , דוא"ל052-2225324לפרטים:  .ת"א 32לה גרדיה 

 

 מונולוג זה מיועד לשימוש פרטי בלבד.
 העבודה על המונולוג. מומלץ לקרוא את המחזה כולו כחלק מתהליך

 להכוונה בעבודה על מונולוג זה, ניתן לקבל עזרה בהתנדבות

 03-6875590 בטלפון  הסטודיו למשחק מתלמידי

 

 

 

 שם מבצע: יערה קורן

 מתוך: שיקאגו )הסרט(

 שם הדמות: רוקסי הארט

 
 

 תמיד רציתי שהשם שלי יופיע בכל העיתונים.
וא אהב לפני שהכרתי את איימוס יצאתי עם איזה יצרן משקאות לא חוקיים, עשיר ומכוער. ה

 לצאת איתי ולהתפאר בי. גברים מכוערים אוהבים לעשות את זה...
פעם כתבו בעיתון: "הגנגסטר על קאפלי נראה במועדון לילה בחברת נערת מקהלה 

 בלונדינית זוהרת"... זו הייתי אני! גזרתי את הקטע הזה ושמרתי אותו.
. עולם גדול מלא "לא".לא, לא, לא.. תמיד דחו אותי -כל חיי רציתי מופע משלי ותמיד  

 ואז נכנס איימוס לחיי. איימוס המתוק והבטוח שאף פעם לא אומר לא..
אף פעם לא עשיתי את זה קודם, אבל זה ערב מאוד מיוחד ואת אדם באמת נפלא ואני 

מרגישה שאני יכולה לדבר איתך, אז תשכחי מה שקראת בעיתונים ותשכחי מה ששמעת 
את האמת. לא שהאמת חשובה כל כך, אבל אספר לך אותה  ברדיו כי אני הולכת לספר לך

 בכל זאת.
איימוס היה אפס. כשהוא "עשה איתי אהבה", זה היה כאילו שהוא תיקן  -במה ששייך למיטה

קרבורטור או משהו כזה "אני אוהב אותך, מתוקה..." ככה שהתחלתי להתפרפר מהצד 
ארוחת ערב.. ואז הכרתי את פרד שזה להתפרפר בלי  -ואח"כ התחלתי קצת להזדיין מהצד

קייסלי שאמר שיוכל להכניס אותי לשואוביז, אבל זה לא עבד כמו שתכננתי. נראה לי שגם 
לפרד זה לא עבד מי יודע מה כך שוויתרתי על רעיון השואוביז כי צריך להשלים עם העובדה 

 שאחרי כל השנים האלה המזל חלף על פנייך... אבל מסתבר שלא..
העו"ד הזה יצליח לשחרר אותי, עם כל הפרסומות הנלוות אני אשיג לי עולם של  ועכשיו, אם

 "כן"!!


