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.1002

חוץ ,לילה  -מחוץ לבית איזי
איזי גמור ,יורד ממונית מתחת לבית .ניגש לעבר הכניסה לבניין ,מופתע לראות
פתאום את אתי מולו בחצר עם ארצ'י .מעשנת.
הי.

איזי

הוא ניגש אליה.
איך אתה?
אני אהיה בסדר.

אתי
איזי

הם עומדים שם עוד כמה שניות .איזי מביט בה.
איזי
תקשיבי ,עושים פוליגרף לכל מי שהיה שותף
סוד .מנסים לאתר מי הדליף את המיקום של
אלירן .אני אהיה חייב להגיד להם שסיפרתי לך
איפה הוא .יכול להיות שיזמנו אותך גם
לבדיקה.
אתי מביטה בו .מתבאסת שהיא מעורבת בזה אבל מבינה שהוא הרוס.
אתי
אוקיי .אני אתמודד עם זה.
איזי
מה אני אמור לעשות ,לשקר להם שאת לא
יודעת?
אתי
מה אתה רוצה? אמרתי אוקיי.
ממשיכים לשתוק .הוא מביט לעברה.
איזי
את לא סיפרת למישהו בטעות?
אתי
למי נראה לך שסיפרתי?
איזי
אני לא יודע .ללימור ,לדודו...
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אתי
לימור ודודו לא מדברים אתי להזכירך .ואני
אחסוך לך את השאלה הבאה .גם לא סיפרתי
לשאול .לא סיפרתי לאף אחד.
איזי
אני מצטער) .על הכל(
עוד כמה שניות של שתיקה.
אתי
אתה יודע שזה לא באשמתך ,נכון?
איזי שותק .היא רכה כלפיו .שמה עליו יד.
הוא לא מת בגללך.

אתי

איזי מהנהן.
אני יודע.

איזי

עוד רגע של שתיקה .איזי מביט בה.
את נשארת?

איזי

אתי
לא .רק באתי להוריד את ארצ'י.
עוד שתיקה קצרה .אתי מביטה בו.
אתי
שלחתי לך למייל רשימה של מגשרים .כשיהיה
לך רגע תציץ בזה.
מגשרים.

איזי

אתי
איזי ,רק תבחר שם מישהו וזהו.
בסדר .אין בעיה.

איזי

הם עומדים שם שניהם בשתיקה עוד כמה שניות.
אתי
ותתקשר לילדים הם דואגים לך בטירוף.
איזי מהנהן .הם נשארים לעמוד שם ,מסתכלים על ארצ'י .אתי מעשנת.
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יום חדש
.1003

פנים ,יום  -משרד של איזי במח"ש תל אביב
איזי במשרד שלו .בוהה בתמונה שלו של דודו ושל ברק.
איזי?

מיינצר )אוף(

איזי מסתובב לעברה .היא עומדת בפתח המשרד.
מיינצר
מה אתה עושה פה? הבנתי מפדובה שהוא
אמר לך לקחת קצת חופש.
איזי
אני לא צריך חופש .אני רוצה להיות שם הערב
כשעוצרים את לייבו.
מיינצר מהנהנת .שותקים כמה שניות.
מיינצר
אני שמעתי על אתי .אני מצטערת.
איזי
אין על מה .זה כנראה היה צריך לקרות מזמן.
מיינצר
אתה יודע שאם אתה צריך לדבר עם מישהו.
על מה שהיה עם אלירן ,או בכלל .יש לנו למי
להפנות אותך.
איזי
מה ,את רוצה לשלוח אותי לפסיכולוג?
מיינצר
לא .אני רק ...אתה עובר תקופה לא פשוטה.
איזי
אני לא צריך פסיכולוג.
.1004

פנים ,יום  -משרד יפתח מפקד יחב"ל
פגישה ביחב"ל אצל יפתח :נוכחים זיגדון ,איתן ,טל ועוד איזה שני חוקרים במדים .טל
באמצע סיפור .בין איתן לבין טל יש מתח מורגש.
טל
...וזהו .עוד ניסינו לעשות לו החייאה אבל הוא
היה גמור .הפרמדיקים הגיעו וקבעו מוות.
המקומיים כמובן ישר הרחיקו אותנו.
כולם מהנהנים בצער .היא מחליפה מבטים עם איתן.
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טל
במח"ש מחפשים מי הדליף את המיקום של
אלירן .עושים פוליגרפים לכולם .רונית מיינצר
מרכזת את זה .נראה .אולי ימצאו משהו.
יפתח
הבנתי שמשטרת אוקראינה טוענים שכל
האירוע זה סכסוך בין עצורים.
טל
בולשיט .זה ברק הראל ותמיר שמעיה .אין
מצב שלא.
יפתח מביט בזיגדון
יפתח
זיגדון? תמיר שמעיה זה יעד של ימ"ר מרכז.
זיגדון
אה ...אני לא מכיר שום מודיעין שמצביע על
קשר של תמיר שמעיה לדבר הזה.
טל
ברור .אצלו לאחים שמעיה יש חסינות כי כל
היחידה שלו בכיס של ברק הראל.
אה ,טל...

איתן

טל
מה ,הוא לא בוחש אצלך בימ"ר כאילו הוא בעל
הבית? אולי גם אתה עובד בשבילו בכלל...
זיגדון
לא לכבוד שלי לענות לך אפילו.
טל
תקלה שהוא כאן בדיון בכלל .קחו בחשבון שכל
מה שאנחנו אומרים פה עובר לברק...
יפתח
טל אני מבין שעברת חוויה טראומטית אבל אני
מבקש ממך להירגע.
טל
"סכסוך בין עצורים" ....אם נדמה לכם שמישהו
קונה את הבולשיט הזה אתם גם כן חיים בסרט
כולכם.
איתן ויפתח מחליפים מבטים ,נראה שהם מתלבטים .יפתח מהנהן לעברו של איתן וזה
פותח בדברים.
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איתן
האמת שיש אינדיקציה בחומר למה שאת
אומרת .עלינו על תקשורת בין כתובות IP
שמשויכות לארגון של האחים שמעיה לבין
שרתים באוקראינה שקשורים ליעד מודיעיני די
בכיר של המשטרה :אדם בשם דימיטרי קוגן.
מעלה על המסך תמונה של דימיטרי קוגן.
איתן
מבוקש בארץ על עבירות של הלבנת הון
והונאה .חי בקייב .מחובר חזק שם.
טל פתאום מתעניינת .אבל מי שבאמת מגלה עניין זה זיגדון.
איתן
זיגדון – אתה אמור להכיר אותו.
זיגדון
אה ...מכיר .בטח מכיר .אבל לא ידעתי על
קשר שלו למישהו מהארגון של האחים שמעיה.
איתן
עזרא פאלח ודימיטרי קוגן ישבו ביחד שנתיים
בכלא שאטה .לא ידעת?
וואלה ,לא.

זיגדון

טל נוחרת בבוז .איזה גרוע הזיגדון הזה.
איתן
דיברתי עם קובי באוקראינה .אני מבין ממנו
שקוגן משמן חצי מהמשטרה שם באופן קבוע.
הוא היה יכול בקלות לארגן חיסול כזה .יכול
מאוד להיות שהוא עשה את זה בשביל האחים
שמעיה .השאלה זה רק מה הוא קיבל מהם
בתמורה.
זיגדון נראה כאילו נפל לו האסימון .הוא מוטרד מאוד.
טל
נו ,מעולה .אז למה אנחנו לא עובדים על זה?
יפתח
בעייתי .הוא אזרח אוקראיני .הוא מוגן שם על
ידי הרשויות.
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איתן
הם לא מוכנים לשחרר את הגופה של אלירן עד
שלא נודיע להם רשמית שמבחינתנו התיק
סגור .שומרים עליו חזק.
בני זונות.
.1005

טל

חוץ ,יום  -מסדרון יחב"ל
טל יוצאת מהלשכה של יפתח ,זיגדון כמה צעדים מאחוריה.
זיגדון
טל? אני יכול שניה לדבר איתך?...
טל
אין לי מה לדבר איתך.
זיגדון
נראה לי שאת דווקא תרצי לשמוע מה שיש לי
להגיד.

.1006

חוץ ,יום  -חניון להב ) 433יכול להיות כל חוץ אחר – אבל ניטרלי(
זיגדון וטל עומדים בחניון .איזי מחנה את האוטו וניגש לעברם.
מה קורה?

איזי

טל
תקשיב טוב מה הוא מספר.
זיגדון מהסס שניה.
זיגדון
רק שיהיה ברור ,זה אוף דה רקורד איזי .דיר
באלכ.
איזי
בסדר .דבר כבר יא נודניק.
זיגדון
לפני יומיים דודו מזמן אותי פתאום אליו
ללשכה .נותן לי הוראה לבטל חילוט של כמה
מיליונים שהוצאנו לאיזה מישהו.
אוקיי.

איזי

זיגדון
זה לא קורה .אנחנו לא מבטלים סתם חילוטים
זה אחד מאמצעי הלחץ הכי טובים שיש לנו על
אנשים .ופה מדובר במישהו שאנחנו מנסים
7
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לשבור כבר הרבה זמן .מישהו שמלבין כמויות
של כסף זר .זו פעם ראשונה שדודו מבקש
ממני כזה דבר.
ולא היה לו הסבר?

איזי

זיגדון
קשקש לי איזה משהו על בית משפט ,אנא
עארף .עזוב .ערבב אותי.
אבל עשית את זה.

איזי

זיגדון
הממ"ז נותן לי הוראה אני מבצע .גם אם אני
לא מת על זה.
איזי מהנהן .מקשיב .זיגדון לוקח שכטה.
זיגדון
עכשיו אני יושב פה בפגישה .מדברים על
הרצח של העד שלכם .יש חשד שמעורב בו
איזה עבריין באוקראינה שהמחולט שלנו הוא
הקוף שלו פה בארץ .הכסף שהוא מלבין זה
כסף שלו.
טל
ויש לאוקראיני הזה קשר לאחים שמעיה.
זיגדון
אתה מבין? הביטול של החילוט זה התשלום
עבור הרצח.
איזי
דודו עובד בשביל ברק.
זיגדון
זו תיאוריה .אוקיי? לא מעבר.
איזי שותק .מעבד את הפרטים האלה .מרים מבט לזיגדון.
איזי
אני צריך את זה בתצהיר.
זיגדון
לא ,איזי .אמרתי לך אוף דה רקורד .באתי,
נתתי לכם מידע ,זהו.
איזי
אתה באת אלינו כי אתה מבין שברק בדרך
למטה ודודו יחד אתו.
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זיגדון שותק .זה נכון.
איזי
אני מבין שאתה רוצה תעודת ביטוח ליום
שאחרי .אבל בשביל תעודת ביטוח תצטרך
לתת לנו יותר מהפירורים האלה.
מה למשל?

זיגדון

איזי
רק שיתוף פעולה מלא .וזה שווה לך :כולם יפלו
ואתה תישאר היחיד שעומד על הרגליים.
זיגדון שותק רגע .הופך בדבר.
זיגדון
בסדר .תנו לי לישון על זה.
זיגדון זורק את הסיגריה והולך לעבר האוטו שלו .איזי וטל נשארים ,מסתכלים אחריו.
איזי
אחרי שהוא ישמע שעצרנו את לייבו היום
בלילה הוא ירוץ אלינו כמו טטלה.
.1007

סצינה חדשה :פנים ,יום  -מסדרון תחנת ראשון )מבוטלת(

.1008

סצינה חדשה :פנים ,יום  -לוקשיין עתליה כלשהו )מבוטלת(

.1009

פנים ,לילה  -משרד בילוש תחנת ראשון
לייבו יושב על הספה ,סופר ערימה של סטיפות של שטרות .הוא לוקח חלק מהסטיפות
ושם במעטפת מנילה משטרתית .סטיפה יותר קטנה במעטפה נוספת .שותה בירה
מבקבוק .חנן מרים משקולות על הספסל .שם טוב נכנס .זורק מבט בלייבו.
שם טוב
שוב אתה סופר את הכסף הזה?
לייבו
אסור לטעות .זה החלקים של גילי ,של ברק.
הם יהיו מבסוטים אש.
שם טוב
חמישים אלף על כלום הוא לוקח .רק שם לך
רגליים.
לייבו זורק לעברו מבט עוין .שם את שארית הכסף )הרוב( בשקית ,שם אותה בתיק
וקם.
יאללה.

לייבו
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חנן
אתם בטוחים שאתם לא רוצים שאני אבוא
אתכם?
לייבו
בטוחים) .לשם טוב( יאללה .בוא.
לייבו ושם טוב יוצאים מהמשרד.
1009א .סצינה חדשה – פנים ,לילה – מסדרון תחנת ראשון
לייבו ושם טוב עם התיק הולכים במורד המסדרון .ברק עומד בפתח המשרד שלו עם
איזה שני שוטרים ומעיין באיזה תיק .מבחין בהם.
לאן זה?

ברק

לייבו
חאלס .הביתה .לא מגיע לנו?
ברק
הכי מגיע .סעו בזהירות.
הם ממשיכים ללכת לכיוון היציאה .הוא מביט אחריהם רגע במבט קודר.
.1010

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק מח"ש

.1011

חוץ ,לילה – זווית צילום -מדירת תצפית :מוסך ג'וני
ברכב החפ"ק של מח"ש יושבים מיינצר ,ברנס ,שוקי בלש מח"ש .מביטים במסכים
שעליהם רואים את הנעשה בתוך מוסך ג'וני מעמדת התצפית .סמי סלימאן נראה
מסתובב לבד בחצר המוסך ומעשן .מחכה.
מיינצר
)מרימה קשר( מה קורה אצלכם איזי?

.1012

פנים ,לילה  -דירת תצפית
קאט לחלל מסחרי ריק .ליד החלון יש חצובה עם מצלמה עם עדשת טלה .איזי וטל
יושבים שם .טל מתצפתת עם משקפת על המוסך .איזי עונה.
איזי
)לקשר( כלום .מחכים.
מכלוף?

.1013

מיינצר )אוף(

פנים ,לילה  -רכב מעצר
קאט לרכב מסחרי שחונה ברחוב הנטוש והחשוך באזור התעשייה .מכלוף ואדיר
הבלשים מקדימה .מאחורה נראים  4יס"מניקים על ציוד.
גם .הכל שקט.

מכלוף
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.1014

פנים/חוץ ,לילה  -רכב עיקוב

1010א.

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק מח"ש
קאט לרכב בו נוהגת מיטל הבלשית .לידה פוגל הבלש עם הקשר .הם עוקבים אחרי
רכב מסחרי.
פוגל
אנחנו אחרי הטרנזיט .כמה קטנות אצלכם.
קאט לרכב החפ"ק ,ברנס בקשר.
ברנס
אל תפנו אחריו לרחוב .שלא יחשוד.
ברור.

1012א.

פוגל )בקשר(

פנים ,לילה  -דירת תצפית
טל מסתכלת דרך המצלמה .איזי מביט בה.
איזי
תגידי – שמתי לב שאת לא מעשנת.
הפסקתי.
די! זה בזכותי?

טל
איזי

טל
לא) .פאוזה( החלטתי להשאיר את ההיריון.
איזי מביט בה.
איזי
די! בשעה טובה) .פאוזה( רגע ,מה עם איתן?
טל
הוא לא יודע ולא יידע.
איזי מביט בה .ביקורתי.
טל
אני לא צריכה אותו ,איזי.
איזי
מה זאת אומרת? זה הילד שלו.
טל
נראה לך שהוא רוצה את הילד הזה?
איזי
אין בן אדם שלא רוצה את הילד שלו.
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טל
זה היה רעיון גרוע לספר לך .סליחה .תשכח
שאמרתי משהו...
היא חוזרת להסתכל במצלמה .עצבנית .איזי קולט שזה המוד הלא טוב של ההתנהגות
שלו .השיפוטי והצדקן .מתחרט .שם עליה יד בעדינות.
טל...

איזי

היא מרימה אליו מבט ,נסערת .דמעות עומדות לה בעיניים .איזי מביט בה ברכות.
איזי
סליחה .אני ...סליחה .לפעמים אני קצת דביל.
היא מצחקקת צחוק קטן מעורב בבכי.
קצת.

טל

שתיקה של כמה שניות .איזי מביט בטל בחיבה .מחייך.
איזי
תעשי מה שאת מבינה .ושתדעי שמה שאת
צריכה  -אני פה בשבילך .באמת.
טל פתאום מתנפלת על איזי ומחבקת אותו חיבוק חזק .איזי מופתע בשנייה הראשונה
אבל אז ידיו מקיפות את טל והוא מחבק אותה חיבוק חם ואבהי.
תודה.
הוא פנה אליכם.
1010ב.

טל
פוגל )בקשר(

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק
ברנס מרים את הקשר.
ברנס
יאללה ,חברים .זה קורה.
הנוכחים בחפ"ק מסתכלים בריכוז במסכים.

1012ב.

פנים ,לילה  -דירת תצפית

.1015

חוץ ,לילה  -רחוב מגרש ג'וני  +חצר מגרש ג'וני בעדשת טלה

1010ג.

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק
איזי מביט במצלמה .מבעד לעדשת הטלה נראה הספרינגר בו נוהג שם טוב מתקרב
למוסך .איזי מצלם .סמי פותח את שער הברזל .שם טוב נוהג פנימה את הספרינגר
וסמי סוגר אחריהם את השער .לאיזי יש תצפית טובה על חצר המוסך .הוא רואה את
לייבו ושם טוב יורדים מהספרינגר וניגשים לסמי ,לוחצים ידיים.
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איזי
)לקשר( הם בפנים .הוא נותן לו את הכסף.
לייבו מושיט לסמי את שקית הניילון עם הכסף .סמי סופר קצת.
ברנס
)לקשר( אתה מצלם כן איזי?
כל הזמן.

איזי )אוף(

סמי נוהג מלגזה עם בלה מכניס לאחורה של הספרינגר את הבאלה של ארגזי
האמל"ח המכוסים .שם טוב קופץ פנימה לאבטח את הערימה .סמי מסיע אחורה את
המלגזה ויורד ממנה .ניגש ללייבו .הם מדברים קצת .שם טוב יוצא מאחורי הספרינגר,
סוגר את הדלתות וניגש אליהם .לוחצים ידיים עם סמי ונכנסים לרכב .סמי הולך
לפתוח את השער ,שם טוב מתקדם לעבר היציאה.
איזי
)לקשר( יאללה .הם יוצאים.
1010ד.

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק

1013א.

פנים/חוץ ,לילה  -רכב מעצר ברחוב

1014א.

פנים/חוץ ,לילה  -רכב עיקוב ברחוב
בחפ"ק מביטים במסכים .ברכב המעצר מכלוף מביט לאחור לעבר היס"מניקים .הם
מהנהנים ונדרכים.
ברנס )אוף(
פוגל ,אתה בנקודה?
קאט לרכב של פוגל.
אנחנו בנקודה.

פוגל

קאט בחזרה לחפ"ק
ברנס )אוף(
תמשיכו אחריהם וחכו ל"פעל" שלי.
.1016

פנים ,לילה  -משרד אלדד מן

.1017

פנים/חוץ ,לילה  -קבינה של ספרינגר

1010ה.

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק
אלדד מן יושב במשרד שלו בדממה .הסלולרי שלו מצלצל .מזוהה :אופיר לייבוביץ'
משטרה .הוא מרים את מבטו :מתגלה שהיבא ויואל יושבים מולו.
תענה.

היבא

אלדד המתוח מרים את המכשיר.
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כן.

אלדד

קאט לקבינה של הספרינגר .שם טוב נוהג .לייבו לידו עם הטלפון.
לייבו
אלדד! החבילה אצלי .אני בדרך אליך.
קאט לרכב חפ"ק של מח"ש ,שם מאזינים לשיחה.
מצוין .אני מחכה לך.

אלדד )אוף(

ברנס
)לקשר( יאללה" ,פעל"! קחו אותו!
1014ב.

פנים/חוץ ,רכב עיקוב ברחוב  -לילה

1017א.

פנים/חוץ ,לילה  -קבינה של ספרינגר

.1018

חוץ ,לילה  -רחוב באזור התעשייה של ראשון

1010ו.

פנים ,לילה  -רכב חפ"ק
מיטל מאחורי ההגה ,מוציאה צ'קלק'ה ומדליקה אותה .פוגל לוקח את המע"ד של
הכריזה ליד
פוגל
טרנזיט לבן ,תעצור בצד.
קאט לקבינה – לייבו ושם טוב נבהלים.
מה זה?...

שם טוב

מסתכלים במראות רואים את הצ'קלקה מאחוריהם.
פאק.

לייבו

פוגל )כריזה(
ספרינגר ,תעצור בצד מיד!
לפתע רכב בילוש נוסף מגיח מול הספרינגר מאחד הרחובות הצדדיים ,חוסם את
הכביש .אחריו גם רכב המעצרים.
תעצור!

לייבו

שם טוב בולם בעוצמה .ברכב המעצרים – מכלוף ,אדיר והיסמניקים פורקים.
קאט בחזרה לקבינה של הספרינגר – שם טוב ולייבו בוהים החוצה בשוק בעוד בלשי
מח"ש :מכלוף ,אדיר ,פוגל ,מיטל והיסמ"ניקים רצים לעברם עם נשקים.
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לייבו! דומם ת'מנוע!

מכלוף )מבחוץ(

לייבו בוהה בו .מכלוף מגביה את האקדח.
מכלוף )מבחוץ(
דוממו מנוע וצאו בזהירות מהרכב!
לייבו ושם טוב מבינים שאין להם הרבה מה לעשות .לייבו מביט בשם טוב.
לייבו
אף מילה ,שם טוב .דיר באלכ.
הם יוצאים בזהירות רבה מהרכב הבלשים מקיפים אותם.
בוצע ,בוצע.

פוגל )לקשר(

בחפ"ק מרוצים מעצמם.
)לעצמה( יש!....

מיינצר

בינתיים רכב איזי מגיעים לזירה ונעצרים בחריקה .מיינצר ,ברנס ,איזי וטל מגיעים,
בדיוק בזמן לראות את הבלשים משכיבים את לייבו ושם טוב על הרצפה ,עושים
עליהם חיפוש ,לוקחים להם את האקדחים .עוד כמה בלשים ויס"מ בינתיים פותחים
את אחורי הרכב המסחרי ומאירים פנסים לעבר האמל"ח .איזי ניגש ללייבו,
פוגל בדיוק אוזק את לייבו מאחורי הגב ומרים אותו.
איזי
מה קורה לייבו? שוב אנחנו נפגשים.
לך תזדיין ,מנאייכ.

לייבו

דופק יריקה על הרצפה לרגלי איזי .פוגל לוקח את לייבו לעבר אחד מרכבי הבילוש
ומכניס אותו פנימה.
.1019

פנים ,לילה  -סלון ברק
ברק יושב על הכורסה מול הטלוויזיה .נראה מתוח מאחוריו איזה ילד ישן על הספה.
לפתע הטלפון שלו מצלצל .הוא מיד חוטף אותו ועונה.
הלו.

ברק

קול )אוף(
ברק ,זה פרדי מהיומן מח"ש פה בתחנה.
הגיעו עם צווים .הם עושים חיפושים.
ברק מיד מתרומם לערנות.
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איפה.

ברק

חנן
במשרד של הבילוש .בלוקרים .יש להם צו גם
למשרד שלך.
ברק מתרומם.
ברק
בסדר .אני כבר מגיע.
דפיקות בדלת פתאום.
מכלוף )אוף(
ברק! תפתח! זה מח"ש! יש לנו צו חיפוש!
.1020

חוץ ,לילה  -כניסה לתחנת ראשון
דודו עיני וזיגדון מעשנים מחוץ לתחנה ,עוד כמה שוטרים ממורמרים מפוזרים שם
מעשנים .ברק הולך לעבר הכניסה .דודו רואה אותו ומיד זורק את הסיגריה וצועד
לעברו ,תופס אותו לבד באמצע הדרך .הוא היסטרי.
מה קורה פה?

דודו

ברק
אל תדאג .הכל בסדר.
דודו
הכל בסדר?! התקשרו אלי כמעט חטפתי
התקף לב!
דודו ,תירגע...

ברק

דודו
אתה דפקת אותי יא חתיכת בן זונה...
ברק
)מתפרץ( אמרתי לך תירגע!
השוטרים וזיגדון שמים לב להתפרצות הזו ומביטים מרחוק .ברק מוריד את הטון.
ברק
אני שולט במצב .אתה תירגע ,תסתום את
הפה ותן לי לעבוד ,אתה מבין?
דודו קצת בשוק מהטון והסגנון.
שאלתי אם הבנת.

ברק
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דודו
)מהנהן( בסדר .הבנתי.
ברק
כל מה שהבטחתי לך אתה תקבל .אל תדאג.
דודו
אני מאוד מקווה שאתה יודע מה שאתה עושה.
ברק
אני יודע .וזה המאני טיים .אז אל תתבלבל לי.
משתהה שם עוד רגע ,נועץ מבט בדודו ואז עוזב אותו והולך לעבר התחנה .חולף את
זיגדון ,מחליפים מבט קטן ועוין ואז ברק נכנס לתחנה.
.1021

פנים ,לילה  -מסדרון תחנת ראשון
איזי ,ברנס ,שוקי יוצאים מהמשרד של ברק .יש להם שקיות של ראיות עם כל מני
מסמכים וחפצים .בולט ביניהם הדובי של שרון צור .מיינצר וטל מחכות להם בחוץ.
נו?

מיינצר

ברנס
זה הדובי שנתנו שרון .מאה אחוז.
טל
בדיוק כמו שאלירן אמר.
לפתע הם מבחינים בברק שמתקרב לעברם בצעד נמרץ.
מיינצר
ברק! עשו לך בלאגן בבית?
מה הולך פה?

ברק

הוא מביט בדובי ומחוויר .מרים עיניים לאיזי .מיינצר פונה אליו ומושיטה לו נייר.
מיינצר
יש לנו צווים הכל מסודר.
ברק שומר על ארשת עניינית .מעיין בדפים.
איזי
עצרנו את לייבו ושם טוב.
על מה בדיוק?
אתה יודע על מה.

ברק
איזי
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ברק
איזי אין לי מושג על מה אתה מדבר.
מיינצר
סתם איזו עסקת נשק בלתי חוקית .הכי
בקטנה.
ברק
עסקת נשק? אתם מדברים על "מבצע החזרת
ציוד"? זה מאושר על ידי הפרקליטות .דברו עם
עתליה בן משה.
מיינצר מופתעת לשמוע .איזי מחוויר.
מיינצר
אל תדאג .אנחנו נדבר עם כל מי שצריך לדבר.
היא ואיזי ושאר אנשי מח"ש מתרחקים משם .איזי משתהה רגע לחילופי מבטים עם
ברק ואז ממשיך עם אנשי מח"ש.
מיינצר
)תו"כ הליכה ,לאיזי( על איזה אישור של
הפרקליטות הוא מדבר?
לא יודע.

איזי

אבל הוא בלחץ .אין הרבה זמן לפני שזה יתפוצץ.
יום חדש
.1022

פנים ,יום  -מצלמת אבטחה בתא מעצר בידוד )מבוטל(
 .1023חוץ ,יום  -יציאה מבית מעצר )מבוטל(

1023א.

פנים ,יום  -חדר תדריכים תחנת ראשון
ברק עומד מול קצינים ושוטרים מהתחנה השוטרים נועצים בו מבטים קשים .הוא בולע
רוק ופותח בדברים.
ברק
חברים ,הקשבה .כולם בטח כבר שמעו שלייבו
ושם טוב נעצרו אתמול בלילה .התמונה עדיין
לא ברורה .לא ידוע מה החשדות נגדם בדיוק
אבל אני בטוח שמדובר בטעות .וויסאם
בינתיים ישמש בתור קצין הבילוש של התחנה.
הוא מביט באיזה בלש שמהנהן .יש שתיקה צוננת בחדר .ברק ממשיך.
ברק
עכשיו אני יודע .התקופה האחרונה היתה לא
פשוטה .ספגנו פה כמה מכות בתחנה .אלירן
זכרונו לברכה...
18

מנאייכ פרק 010

רוסלן.

אחד השוטרים

ברק
אנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה הסיפור של
רוסלן.
מלמול של אי הסכמה בקרב השוטרים .ברק קולט שמסתכלים עליו עקום.
שוטר
מה קרה לאלירן? מי רצח אותו?
ברק
הוא הסתבך שם באומן עם עבריינים .אני יודע
שלהב סגרו את התיק .הגופה שלו אמורה
להגיע מחר לארץ -
קצין
אני הבנתי שמח"ש חוקרים אותך! עשו לך
חיפוש בבית!
ברק
זה הכול סתם דיבורים .עשו חיפוש .זה חלק
מהנוהל .לא מצאו שום דבר .עובדה שאני עומד
פה מולכם .הכל בסדר.
קצין
כן? אז איפה מלכה?
המולה בקהל .ברק עצבני.
ברק
חברים ...אני מבקש) ...הרעש ממשיך( חברים!
)רעש ממשיך ,ברק דופק על השולחן וצועק(
שקט!
כולם משתתקים.
ברק
אני מציע לכולם לא להסתמך על שמועות ולא
להתעסק ברכילויות של אנשים שבעצמם
מסובכים עם מח"ש ויש להם אינטרס .אוקיי?
אני בטוח שבקרוב הכל יתבהר .אנחנו נעבור
את התקופה הקשה הזו ביחד ונצא מחוזקים.
אוקיי?
האנשים מהנהנים בחוסר חשק .חלקם שותקים ולא מהנהנים .ברק במצוקה.
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.1024

פנים ,יום  -חדר חקירות מח"ש

.1025

פנים ,יום  -חדר צח"מ
פוגל מכניס את לייבו לחדר ומושיב אותו מול איזי והיבא שנועצים בו מבטים קשוחים.
הוא מביט בהם ושותק.
איזי
איך היה הלילה באבו כביר?
לייבו שותק .איזי שם משקפי קריאה ומעיין בניירת.
איזי
טוב .אופיר לייבוביץ' אתה נחקר כרגע באזהרה
בחשד לעבירות נשק ,קבלת דבר במרמה,
קבלת שוחד ,שיבוש חקירה והפרת אמונים .וזו
רק רשימה חלקית.
הוא מביט בלייבו .לא נראה שזה מרשים אותו .קאט לחדר הצח"מ .שם מיינצר ,ברנס
וטל עומדים ומביטים בחקירה על המסך.
היבא
מה הקשר שלך לעימאד חירבאווי?
לייבו
לא יודע מי זה .אין לי מה להגיד לכם .אני רוצה
עורך דין.
איזי
או .קיוויתי שתגיד את זה .שמע קטע :דבר
ראשון יש לנו  24שעות להחזיק אותך בלי עורך
דין ברגיל .דבר שני בגלל האמל"ח שתפסנו
אצלך אתה מוגדר כחשוד בעבירות ביטחון
אתה יודע מה זה אומר?
לייבו לראשונה נראה מעט מעורער ,אבל לא נשבר.
איזי
בגדול זה אומר שהולך לעבור המון זמן עד
שאתה תראה עורך דין .המון.
היבא
גם אל תשכח .אנחנו מח"ש .לא כמו המשטרה.
אנחנו גם החקירה וגם התביעה .יש לנו טווח
פעולה מאוד מאוד רחב .בטח במקרים כמו
שלך.
איזי
מה שהיבא מנסה להגיד זה שכדאי לך מאוד
לתת לנו את הגרסה שלך.
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לייבו
לכו תזדיינו אין לי מה להגיד לכם.
איזי מרים גבה.
אוקיי.

איזי

הוא לוחץ על כפתור בלפטופ .מתנגן קובץ סאונד.
הלו.
לייבו?
מי זה.
סמי .אח של ג'וני.

לייבו )אוף(
סמי )אוף(
לייבו )אוף(
סמי )אוף(

לייבו )אוף(
סמי אח של ג'וני .מאיפה קיבלת את הטלפון
הזה?
סמי )אוף(
מהעורך דין של עימאד .עימאד רוצה שאני
אדבר אתך .על המכולה שיש אצלנו.
אוקיי.

לייבו )אוף(

סמי )אוף(
הוא רוצה שאני אעשה איתך את העסקה.
איזי עוצר את ההקלטה.
היבא
אנחנו יושבים עליך כבר תקופה.
היבא מניחה מול לייבו תמונות שלו מצולם נפגש עם אלדד.
היבא
יש רק דבר אחד שיכול להציל אותך מללכת
עכשיו לכלא ל  10שנים .וזה שתפתח לנו על
ברק.
לייבו
מה יש לי לפתוח עליו.
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איזי
בוא נתחיל מרוסלן מנחמוב? מה באמת
עשיתם איתו אחרי שעצרתם אותו בעפולה?
לייבו שותק.
איזי
אני אגיד לך מה התאוריה שלי .אני חושב
שאתה ושם טוב נתתם את הטלפונים שלכם
לחנן סלמה ושלחתם אותו בחזרה לראשון כדי
להטעות את האיכון .ואז לקחתם את רוסלן
לאיזה שדה בדרך וחיסלתם אותו .בהוראה
מברק .נשמע מוכר?
לייבו מביט באיזי ,מביט בהיבא .שותק בהפגנתיות.
איזי
לא רוצה לדבר .בסדר .אנחנו לא ממהרים
לשום מקום.
איזי נשען אחורה .בחדר הצח"מ למיינצר יש הודעת וואצאפ .היא מביטה ומצחה
מתקמט .ברנס מביט בה
מה זה?
גרי פה.

ברנס
מיינצר

.1026

פנים ,יום  -חדר תדריכים תחנת ראשון )עברה מיקום -עכשיו 1023א(

.1027

פנים .משרד פדובה  -יום
גרי יושב בפנים כבדות וממתין במשרד של פדובה) .פדובה לא שם .גרי יושב באחד
מכיסאות האורחים .מיינצר נכנסת.
מיינצר
מה אתה עושה פה? תכננתי לעלות לירושלים
לעדכן אותך יותר מאוחר.
בואי שבי.

גרי

היא מתיישבת .קולטת שמשהו לא בסדר.
מה קרה?

מיינצר

גרי
)קוטע( תגידי רונית ,את העברת חומרי חקירה
מהתיק של ברק הראל לעתליה בן משה?
מיינצר מאוד מופתעת מהשאלה.
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מיינצר
מה? למה אתה שואל?
פשוט תעני לי.

גרי

מיינצר
אה ...יכול להיות ש ...עדכנתי אותה מדי פעם.
ברמה הכי קולגיאלית ...כן.
גרי
במה בדיוק "עדכנת" אותה?
מיינצר
דיברנו קצת על התיק .אנחנו מיודדות.
גרי
את עדכנת אותה שאלירן חן באוקראינה?
מיינצר מחווירה.
מיינצר
מה זה השאלות האלה גרי?
גרי
עתליה משתפת פעולה עם ברק הראל .היא
הפעילה אותך .הוציאה ממך מידע .מעוד
אנשים במערכת .העבירה הכול אליו.
מיינצר נאלמת דום.
איך אתה יודע?

מיינצר

גרי
הגיע אלי מידע .עשינו לה בירור אצל היועמ"ש.
היא הודתה בהכול .היא הוצאה לחופשה
ותודיע עד סוף השבוע על פרישה מסיבות
אישיות.
מיינצר ממשיכה לשתוק .המומה .הראש מריץ מחשבות.
גרי
את מבינה מה את עשית?
היא שותקת .מהנהנת באימה.
גרי
אז אני יודע .ופרקליט המדינה יודע .והיועמ"ש
יודע ועכשיו את יודעת .ואין שום סיבה להגדיל
את הקבוצה הקטנה הזאת של אנשים שיודעים
על הדבר הזה .זה ברור?
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עדיין דממה מצד מיינצר.
רונית .צאי מהשוק.

גרי

מיינצר
כן .בטח .בטח שזה ברור.
גרי
עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה הלאה.
1024א.

פנים ,יום  -חדר חקירות מח"ש

1025א.

פנים ,יום  -חדר צח"מ )מבוטלת(
איזי והיבא עדיין יושבים מול לייבו .החקירה ממשיכה.
איזי
אתה יודע ,אתמול בלילה עשינו חיפושים.
במשרד שלך ,בלוקרים שלכם ,בבתים שלכם.
ברק ואתה חכמים .לא מצאנו אצלכם כלום.
אבל אתה יודע מי הרבה פחות חכם? שם טוב
החבר שלך.
לייבו שותק .איזי מוציא שקית ראיות אחת עם שטרות מגולגלים ,עוד אחת עם שתי
חבילות ארוזות היטב של קוק.
איזי
אצל שם טוב מצאנו בלוקר את הכסף הזה –
וקילו וחצי קוק .מה הקטע? הוא בלדר של
האחים שמעיה?
לייבו לא עונה .מחוויר.
איזי
אז שם טוב הולך להיות מואשם לא רק בכל
החרא שאתה מואשם בו אלא גם בעבירות
סמים .כמה זמן אתה חושב יקח לו להישבר
פה בחדר? לספר לנו על רוסלן?
לייבו לא עונה.
איזי
עוד לא דיברנו איתו .אני נותן לך הזדמנות
ראשונה לשתף איתנו פעולה לפני שהוא
מתהפך עליך ואנחנו מוסיפים את הרצח של
רוסלן לאישומים שלך .מה אתה אומר?
לייבו שותק .מחשב בראש .לפתע האינטרקום שעל הקיר/בטלפון מתעורר לחיים
איזי ,בואו רגע.

מיינצר )אוף(
24

מנאייכ פרק 010

.1028

פנים ,יום – צח"מ
איזי ,והיבא ניגשים אל מיינצר שעומדת כבר עם ברנס ,גרי וטל .איזי מופתע לראות
את גרי.
מה יש?

איזי

מיינצר
אנחנו משחררים אותם.
מה?

איזי

מיינצר
מה שאתה שומע .התיק הזה סגור והצח"מ
מפוזר החל מרגע זה .כולם חוזרים למשימות
השוטפות שלהם .טל ,את חוזרת ללהב.
איזי מביט בגרי .מבולבל.
מה קורה פה?

איזי

גרי
פרקליט המדינה לא רואה איך התיק הזה
מבשיל לכדי כתבי אישום בנקודת הזמן הזו.
איזי
איך לא? תפסנו אותם על חם .על מה את
מדברת ,רונית?
גרי
מבירור שנעשה מסתבר שעסקת הנשק הזו
אושרה על ידי כל הגורמים המתאימים.
היבא
מצאנו אצל שם טוב סמים.
מיינצר
עזבי .אני אטפל בזה.
היבא מחווירה.
מיינצר
אתם עשיתם כולכם עבודה מצוינת .באמת.
היה לי לכבוד לעמוד בראש הצח"מ הזה .אבל
זהו .מצטערת.
היא מסתובבת ללכת איזי עומד שניה ואז הולך אחריה תופס לה את היד.
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בואי הנה...
תוריד ת'יד –
איזי!

איזי
מיינצר
ברנס

איזי
נראה לך שאת הולכת ככה? מה קרה? למי
דרכנו על האצבעות? הא? רגע -
לאיזי נופל פתאום האסימון .הוא מסתובב להיבא -
איזי
את סיפרת להם על עתליה?
היבא )נסערת בעצמה( מבינה שאין לה טעם לנסות לשקר .מביטה בגרי.
סיפרתי לגרי ,אבל –

היבא

איזי
אני לא מאמין ...מה אמרתי לך?
היבא
נראה לך שזה קשור?
איזי
ברור שזה קשור! )מסתובב חזרה לגרי( זה
בגלל עתליה? זה הסיפור? מצופפים שורות
בפרקליטות?
ברנס
על מה אתה מדבר ,איזי?
איזי מתעלם ממנו ,מתמקד בגרי ומיינצר.
איזי
תקשיבו לי טוב .אני  -על הזין שלי .אין לי מה
להפסיד .אם אתם הולכים לטייח את החרא
הזה אני הולך לתקשורת ואני אפוצץ הכול .על
ברק ,על דודו ,על עתליה ,על פרקליט המדינה,
עליך )גרי( ,עלייך )מיינצר(...
תירגע במיידי איזי.

מיינצר

איזי
אני לא אירגע .אני פירקתי את החיים שלי
בגלל התיק הזה! בגללכם!
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מיינצר
אל תפיל את זה עלינו .היו לך אלף הזדמנויות
לקחת צעד אחורה .נשארת כי היית חייב לדעת
את האמת על החברים שלך .אז הנה .אתה
יודע את האמת .מבסוט?
איזי שותק .זועם .אבל היא צודקת .גרי מביט בו.
גרי
אני מאוד מציע לך לא לעשות שטויות ,איזי.
מה זאת אומרת?

איזי

גרי
זאת אומרת שאף אחד בתקשורת לא יזרום
איתך מול כל צמרת המשטרה והפרקליטות.
יזרקו אותך מכל המדרגות .המקסימום שתוכל
לעשות זה לכתוב פוסט בפייסבוק .וגם אותו
יורידו לך.
איזי שותק.
גרי
אתה לא רוצה ללכת איתנו ראש בראש.
מיינצר
ברנס ,לך תשחרר את לייבו.
ברנס ההמום מהנהן ונכנס לחדר החקירות .מיינצר וגרי מסתובבים לכיוון היציאה .איזי
נשאר לעמוד שם עם היבא וטל.
איזי....
עזבי אותי.

היבא
איזי

והוא הולך לכיוון המשרד שלו .טל והיבא נשארות לבד.
.1029

פנים ,יום  -משרד איזי )מבוטלת(

.1030

פנים ,ערב  -חניון תת קרקעי  -בוטלה

.1031

פנים ,ערב  -רכב של ברק בחניון תת קרקעי )מבוטלת(

1031א.

פנים .בית איזי  -לילה )חדשה(
איזי נכנס לבית החשוך .ארצ'י מיד מטופף לעברו .איזי מלטף אותו בהיסח הדעת
והולך למטבח .פותח את המקרר .מסתכל פנימה כמה שניות ואז מזדקף .טורק את
הדלת של המקרר בעוצמה ובכעס .היא קופצת חזרה למצב פתוח הוא טורק אותה
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שוב ושוב בזעם עד שהיא נשארת סגורה .הוא נשען על השיש .לוקח כמה נשימות.
נרגע .ואז מוציא את הטלפון שלו ומחייג למישהו.
כן.

קול )אוף(

איזי
אני צריך לדבר איתך.
יום חדש
.1032

חוץ ,יום  -חוץ כלשהו
שאול כץ מעשן סיגריה ,איזי עומד לידו.
שאול
הצטערתי לשמוע על אתי.
איזי נועץ בו מבט ביקורתי.
שאול
באמת .אני לא צוחק .אני לא ידעתי שהיא
תעזוב אותך בגלל השטות הזאת.
שתיקה קצרה .איזי יודע שהוא כנה.
שאול
אז מה אתה רוצה ממני איזי?
איזי
שמעת על ברק .אני רוצה שאתה תעזור לי
להשאיר את התיק הזה פתוח.
שאול
איך זה שסגרו אותו בכלל?
איזי
איך .התקרבנו למי שאסור להתקרב.
שאול
ואיזה אינטרס יש לי לעזור לך עם הצרה
הזאת?
איזי
כי אני לא הולך לוותר .הסיפור הזה יתפוצץ –
וזה יקרה בקדנציה שלך.
אה .הקדנציה שלי.

שאול

איזי
כן .תאמין לי שאתה לא רוצה להיות המפכ"ל
שיצטרך להתמודד עם האסון הזה.
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שאול
איזי ,אני לא הולך להיות מפכ"ל.
מה?

איזי

שאול
היום בבוקר כבוד השר יהודה כרמל קרא לי
לשיחה .הוא הודיע לי רשמית שהוא לא ימליץ
עלי לתפקיד.
מה זאת אומרת?

איזי

שאול
אגב  -אתה יודע מה הסיבה הרשמית? הסיפור
של ניר עם המכות לילד של החברה שלך.
)סרקסטי( אתה מבין? תדמיתית זה בעייתי
למנות אותי עם הדבר הזה ברקע" .זה לא טוב
תדמיתית" ככה הבן זונה הזה אמר לי.
איזי די בשוק לשמוע.
שאול
ניצחתם איזי .אתה והרוסייה .איך ההרגשה?
איזי
)בכלל לא מעניין אותו( מי הולך להיות מפכ"ל?
דודו.

שאול

איזי מביט בו רגע .מופתע ומוטרד.
דודו? איך זה?

איזי

שאול
איך זה? )נאנח( אני אגיד לך איך זה .לשר
יהודה כרמל יש פריימריס במפלגה  .עד לפני
כמה ימים היה נראה שהמצב שלו מאוד גרוע
ואז פתאום התגייס לטובתו אחד הקבלני קולות
הגדולים באזור המרכז הודיע שהוא ממליץ
עליו ועושה לו עכשיו מפקד .נחש מי זה.
איזי מביט בו .מבין.
מאיר שמר.

איזי
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שאול
ובצירוף מקרים מדהים פתאום אני בחוץ ודודו
בפנים.
איזי
הפריימריז תמורת המפכ"לות.
שאול מאשר בשתיקה .איזי מתלהב .פתאום הכל מתחבר.
איזי
תקשיב – אני יודע מה דודו עיני עשה בשבילם.
יש לי אפילו עד .בוא אתי בחזית אחת לגרי,
לפרקליט המדינה  -הם לא יוכלו להתעלם
מדבר כזה.
שאול
לא לא לא ...אני לא הולך להיכנס לזה בכלל.
איזי
על מה אתה מדבר? הם דפקו אותך בענק .בוא
נפוצץ את זה .אתה קולט מה הולך פה?
שאול
אני קולט מצוין .אתה קולט? אתה ראית באומן
מה הם מסוגלים לעשות ,לא? מה אתה מחפש
צרות בחיים?

אנחנו נשמור עליך.

איזי

הוא מביט באיזי במבט נוקב.
שאול
תשמרו עלי...איזי  -אתה יודע מי נתן לי את
התמונות שלך ושל טניה לוין? רונית מיינצר .אז
אתם תשמרו עלי?
איזי שותק .המום.
שאול
תכניס את זה כבר לראש שלך .הם ניצחו.
אנחנו הפסדנו .זהו .פיניטו לה קומדיה.
שאול נועץ בו מבט רב משמעות והולך משם .משאיר אחריו את איזי בשוק.
.1033

פנים .משרד יפתח מפקד יחב"ל  -יום
טל יושבת במשרד של יפתח מולו ומול איתן.
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יפתח
טוב ,תשמעי .כמות הקומפלימנטים שאני
קיבלתי עליך מגרי היא חסרת תקדים .את
הרווחת לנו הרבה נקודות במח"ש .עשית
שירות ליחידה הזאת .אני לא צוחק.
תודה.

טל

איתן
הבנתי שברק יוצא נקי מכל הסיפור.
טל
נקי הוא לא .אבל אתם יודעים איך זה.
פוליטיקה.
יפתח
מה שזה לא יהיה ,שיחקת אותה בענק .עכשיו
רק צריך לדבר על החזרה שלך לכאן...
טל
אה  -רגע ,לפני שאנחנו מתחילים אני צריכה
להודיע לכם משהו :אני בהריון.
הם בשוק .איתן במיוחד והוא מנסה לא כל כך בהצלחה להסתיר את זה.
טל
אני יודעת שבד"כ לא מודיעים עד הסקירה
העורפית אבל קראתי באינטרנט שעדיף לעדכן
את המעסיק בשלב כמה שיותר מוקדם.
יפתח
לא ,בטח ...טוב שהודעת לנו .אני מאוד שמח
לשמוע .בשעה טובה שיהיה.
טל מחייכת .איתן אפילו לא מצליח לדבר.
יפתח
כל עזרה שאנחנו נוכל להציע  -בשמחה .רק
תבקשי .תשבי עם קצינת ת"ש שהיא תיתן לך
את כל האינפורמציה לגבי הזכויות שלך .יש
המון צ'ופרים.
טל
תודה לכם .באמת .אתם חמודים נורא.
היא קמה מחייכת אליהם ויוצאת .הם נשארים לשבת .שותקים .אחרי כמה שניות
יפתח מביט באיתן במבט נוקב.
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יפתח
אתה מבין שעכשיו אי אפשר להזיז אותה לשום
מקום ,כן?
איתן מהנהן בשתיקה.
.1034

פנים ,יום  -קיוביקל של טל ביחב"ל
טל מתיישבת בקיוביקל שלה ,נאנחת .שמה את הראש בידיים.
טל?

איתן )אוף(

היא מופתעת .מסתובבת אליו .הוא מתקרב אליה ומדבר בשקט.
איתן
אני חייב לשאול אותך .אני האבא של הילד?
טל מביטה בו רגע ,חושבת.
לא.

טל

הוקל לאיתן.
איתן
אפשר לשאול מי כן האבא?
לא.
הוא בתמונה?

טל
איתן

טל
אני לא לגמרי מבינה למה זה עניינך ,איתן.
שתיקה .מבטים.
איתן
סתם .אני ...לא משנה .שיהיה בשעה טובה.
תודה.

טל

איתן
אני ...אני מאוד שמח שחזרת אלינו .באמת.
הוא מחייך אליה .היא מחייכת בחזרה .בפנים בא לה לבכות.
.1035

פנים .מסדרון במטה מח"ש ירושלים  -משרד גרי  -יום
תלוי לוקיישן :גרי יוצא מהמשרד עם התיק ,היבא מחכה לו שם.
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גרי!

היבא

גרי
אני מאוד ממהר ,היבא.
היבא
בשבילי אתה תתעכב שתי דקות.
סליחה?

גרי

היבא
אני לא באתי אליך עם המידע על עתליה
בשביל שתסגרו את התיק.
גרי
אני במקומך הייתי מרגיע קצת את הטון היבא.
היבא
סליחה? אתה לא חושב שמגיע לי הסבר?
גרי
נו באמת .מה חשבת שיקרה? כאלה חשדות
נגד פרקליטת מחוז? זה נשמע לך רעיון טוב
להתחיל לפתוח עכשיו מחדש את כל התיקים
שלה? רוצחים ,אנסים ...לפעמים מערכת
צריכה לדעת להתגמש.
היבא
אז פשוט מאתרגים אותה?
גרי
לא מאתרגים אף אחד .הוחלט שהיא לא
תמשיך בתפקידה.
וזהו?
כן .זהו .עוד משהו?

היבא
גרי

היבא שותקת .חושבת .גרי מביט בה .מבטה הופך פתאום נחוש.
מי מחליף אותה?
את מי?

היבא
גרי

היבא
את עתליה .בתור פרקליטת מחוז.
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גרי
אה ...הסגן הבכיר שלה יהיה ממלא מקום
בינתיים .יהיה מכרז פנימי בפרקליטות ואז
המינוי שלו יהפוך לקבוע...
היבא
אני הולכת להגיש מועמדות למכרז הזה .אם
אתה ופרקליט המדינה רוצים שאני אסתום את
הפה שלי תדאגו שאני אזכה בו.
גרי מביט בה .וואו .איזה מהלך.
סליחה?

גרי

היבא
אתה שמעת אותי טוב מאוד.
גרי
היבא ,איך תהיי פרקליטת מחוז? אין לך
מספיק וותק ,לא עשית תפקיד של סגן ...יש
ועדת איתור...
היבא
לא מעניין אותי .כשחשוב לכם למנות מישהו
זה קורה .אז שהמערכת תתגמש קצת.
היא נועצת בו מבט לעומתי ואז הולכת משם .הוא מביט אחריה.
.1036

פנים ,לילה  -אולפן טלוויזיה

.1037

פנים .בית איזי  -לילה

.1038

פנים ,לילה  -טל בקיוביקל שלה
איזי יושב מול הטלוויזיה ורואה חדשות בפנים קודרות .שותה בירה.
קריינית
פרסום ראשון שלך הערב ,שמוליק מור -
דרמה במשטרת ישראל.
שמוליק
נכון מאוד אילנה .אני יכול לספר לכם הערב
שהשר לבטחון פנים יהודה כרמל החליט
להמליץ על ניצב דודו עיני ,מפקד מחוז המרכז
לתפקיד מפכ"ל המשטרה .זה מפתיע כי השם
שרץ כבר כמה חודשים במשטרה ובמשרד
לביטחון פנים הוא דווקא של ניצב שאול כץ,
סגן המפכ"ל הנוכחי שאולי לא תפר עדיין
חליפות  -אבל בהחלט כבר היה במדידות אצל
החייט...
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בני זונות...

איזי

שמוליק
...ניצב דודו עיני מילא שורה ארוכה של
תפקידים במשטרה -
לאיזי יש טלפון .זו טל .הוא שם מיוט ועונה.
הלו.

איזי

קאט לטל שיושבת בקיוביקל .רואה במחשב את אותה מהדורה.
אתה רואה?
כן.

טל
איזי

טל
תקשיב ,אני חפרתי קצת ברשת .לא תאמין מה
מצאתי .יש היום הרמת כוסית של אגודת
גמלאי המשטרה עם השר יהודה כרמל
בנוכחות מפקד מחוז מרכז דודו עיני .מתחיל
עוד חצי שעה .נחש איפה זה קורה?
איפה?

איזי

טל
אצל מאיר שמר בבית.
איזי
מהמקפצה .לא להאמין.
.1039

חוץ ,לילה  -חצר הוילה של מאיר שמר
בחצר של הוילה מסודרים כסאות כתר ונוכחים כמה עשרות אנשים .יש שולחן עם
כיבוד .מול הנוכחים יש שולחן לידו יושבים דודו עיני ,מאיר שמר והשר יהודה כרמל
) ,+60ג'קט  -הצופה לא יודע מי זה למעט תמונה שראינו אותו מצולם עם מאיר
בפרק  4או משהו כזה( .בצד עומדי ברק הראל וסוקר את ההתרחשות .במקום נוכחים
גם חנן שוטר הסיור ,עם עוד שוטר .שניהם עומדים ליד מאבטח של השר .מאיר שמר
עם המיקרופון
מאיר
גבירותיי ורבותיי ,תודה שבאתם .אהלן .דבר
ראשון אם עוד לא הספקתם אתם מוזמנים
להתכבד .אני ממליץ במיוחד על הבורקסים זה
אשתו של זלמן הכינה) .פאוזה קלה( לכבוד
הוא לי להציג בפניכם את חברי היקר ,כבוד
השר לביטחון פנים ,מר יהודה כרמל!
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מחיאות כפיים .יהודה לוקח ממנו את המיקרופון ונעמד.
יהודה
חברים יקרים .תמיד תענוג גדול להגיע פה
לבית של מאיר -
יהודה מביט במאיר בחיבה וטופח על שכמו.
יהודה
שהוא אח יקר ושותף לדרך .אני מסתובב
הרבה בארץ ותנו לי להגיד לכם דבר אחד -
תענוג לראות שהתנועה שלנו חיה וקיימת
ותוססת ובועטת!
כולם מוחאים כפיים .אל החצר נכנס איזי .דודו קולט אותו ופניו מקדירים .מאיר עוקב
אחריו במבט .ברק מסתכל אחרי שניהם וקולט את דודו . .איזי נעמד ליד שולחן
הכיבוד .השר מבחין בו ובולע רוק.
יהודה
אה ...אתם יודעים שאני אחד ששומר על קשר
עם השטח .אוהב לגעת באנשים .לא רק
חודשיים לפני פריימריס כמו עכשיו) .צחוק(
אלא תמיד .כי בסוף אתם אלה שנותנים לנו את
הכוח! אתם נותנים לנו את הכוח.
מחיאות כפיים .איזי מוחא כפיים בהגזמה .מכניס אצבעות לפה .שורק בעוצמה.
איזי
כל הכבוד! כל הכבוד לכם!!!
אנשים מסובבים לעברו את הראש .על הבמה מבוכה .מאיר מביט בברק במבט
מוטרד.
יהודה )ברקע(
כן ...תודה ...אז ...כן .אחד הדברים שאני אוהב
בתפקיד שלי זה האפשרות לעבוד עם האנשים
המצוינים של משטרת ישראל .למשל  -מפקד
המחוז שלכם  -ניצב דודו עיני )מחיאות כפיים(
חבר יקר ,שמי שהספיק לראות הערב חדשות
יודע שהוא בקרוב הולך להיות המפכ"ל של
משטרת ישראל! אתה רוצה להגיד כמה מילים
דודו?
איזי )צועק(
כן דודו! תגיד כמה מילים! ספר לכולם איך
תפרת לעצמך את המפכ"לות!
דודו נבוך מאוד .מאיר לוקח את המיקרופון.
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מאיר
אה ...אדוני ,אני מבקש .לא להפריע.
ברק מסמן עם הראש לחנן וזה הולך עם השוטר השני לעברו של איזי.
איזי
מה קרה? אתם מתביישים? טוב מאוד .לפחות
זה!
יהודה על הבמה ממשיך.
יהודה
)מכחכח בגרונו ממשיך ברקע( חברים! חברים.
בואו נתעלם מרעשי הרקע .בכל אופן תראו.
אם אתם רוצים להמשיך לראות את העשייה
שלי במשרד לביטחון פנים חשוב מאוד
שתתפקדו כולכם ושבפריימריס הקרובים
תצביעו לי .אני מחויב אליכם .אני מחויב לנושא
הפנסיות שלכם )וכו'(
בינתיים כשהוא נואם שני השוטרים ניגשים לאיזי .המאבטח של השר איתם.
תעוף מפה.
לך תזדיין.

חנן
איזי

חנן
אתה לא הולך בטוב?
איזי מביט לעבר ברק שבצד השני של החצר.
לא.

איזי

חנן גם מסתכל לעבר ברק ,ברק מסמן לו עם הראש "לך על זה" .חנן והשוטר השני
קופצים על איזי תופסים לו את הידיים ומתחילים להיאבק בו.
איזי
מושחתים! יש לכם דם על הידיים!
חנן
אני אדפוק בך טייזר ,איזי .חבל....
איזי
אתם לא תצליחו להתחמק!
אנשים מסתכלים ,יהודה מנסה להחזיר אליו את תשומת הלב .המאבטח שלו מצטרף
לשוטרים במאמצים לפנות את איזי.
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יהודה
רבותיי ,תנו לשוטרים לטפל באיש הזה .אל
תתנו לו תשומת לב .באנו לפה לדבר על מה
שחשוב.
חנן ,השוטר הנוסף והמאבטח של השר קופצים על איזי ,תופסים לו את הידיים ,הוא
נאבק בהם.
בני זונות מושחתים!

איזי

איזי צועק תוך כדי שהוא מתפתל ,ושלושת הגברתנים הודפים אותו באלימות החוצה
מהחצר .דודו וברק מביטים אחריו .יהודה על הבמה.
יהודה
חברים ,בואו נמשיך .אין מה לעשות .יש אנשים
בלי טיפה של תרבות דיון.
.1040

פנים/חוץ ,לילה  -רכב של איזי ברחוב מחוץ לוילה של מאיר שמיר  -מבוטלת

.1041

פנים ,לילה  -משרד ברק הראל
איזי יושב במשרד .אזוק .מביט בדגים ומחייך לעצמו על האירוניה .ברק נכנס לחדר.
סוגר אחריו את הדלת .ואז ניגש לאיזי ופותח לו את האזיקים .איזי משפשף את פרקי
הידיים שלו ,ברק מסתובב לעבר מכונת הקפה.
רוצה קפה?
לא תודה.

ברק
איזי

ברק מכין בכל מקרה.
ברק
חתיכת הצגה דפקת אצל מאיר.
איזי
מה חשבת ,שאני פשוט אבלע את החרא
הזה?
ברק מתיישב מולו .מביט בו.
ברק
שמעתי שאתי עזבה אותך .ששכבת עם
מישהי? יכול להיות איזי? אתה?
איזי
תראה מה זה .אתה חושב שאתה מכיר
מישהו.
שתיקה .עכשיו שניהם מעריכים את האירוניה.
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איזי
חתיכת מהלך עשית.
ברק לא עונה .מניח לפני איזי אספרסו .איזי מתעלם.
איזי
תגיד ,כמה גופות השארת כבר מאחוריך?
הא? אלירן .ורוסלן .ושרון צור .מי עוד? בטוח
יש עוד.. .
איזי...

ברק

איזי
נטלי חסון יודעת מה עשית לאחות שלה?
ברק שומר )בקושי( על פוקר פייס.
איזי
היא יודעת מה עשית לאמא של הילד שלך?
קשה לי להאמין .היא לא הייתה שותקת על
כזה דבר ולא משנה בכמה כסף אתה מורח
אותם.
ברק ממשיך לשתוק .הזעם נצבר.
איזי
מה בכלל היה הקטע שלך עם השרון הזאת,
היא הזכירה לך את אמא שלך או משהו?
התגובה של ברק מהירה בטירוף .הוא מזנק על איזי ,מעיף אותו עם הכיסא מהרצפה
ומתחיל לחבוט בו.
בן זונה....

ברק

איזי מתפתל ,מגן לעצמו על הפנים .אחרי כמה שניות ברק תופס את עצמו ,קצת נבהל
מעצמו .קם וכושל לאחור כמה צעדים ,קצת המום מעצמו ,מתנשף ,חולצת המדים שלו
מחוץ למכנסיים .איזי גם הוא מתרומם לישיבה על הרצפה ,מתנשף .הם מביטים אחד
לשני בעיניים כמו שתי חיות .אחרי כמה שניות איזי מתרומם .מסדר את עצמו קצת.
יש לו חתך קטן בגבה.
אתה בסדר?

ברק

איזי
כן .אתה מרביץ כמו כוסית.
יורד לך דם.

ברק

איזי נוגע .יש קצת דם .ברק מושיט לו קופסה של טישיו .איזי סופג .ברק מביט בו.
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ברק
כמה אהבת את איך שאני מתערבב עם
עבריינים .חתול רחוב .ככה קראת לי .זוכר?
כשהיינו נפגשים בהתחלה ,כשגייסת אותי.
בקפה בהרצליה .היית מסתכל עלי כאילו זכית
בלוטו.
איזי
אה .אני מבין .אז זה באשמתי בכלל.
שתיקה קצרה .ברק מביט בו.
ברק
זה לא באשמת אף אחד.
עוד שתיקה קצרה .איזי מרים אליו מבט.
איזי
ידעת שברגע שנעלה על הקשר שלך לעתליה
זה יהיה הסוף של התיק הזה .הא?
ברק
המערכת דבר ראשון שומרת על עצמה.
איזי
לא משנה באיזה מחיר.
עוד שתיקה קצרה .ברק מביט באיזי השבור.
ברק
אני אוהב אותך באמת איזי ,אתה יודע את זה?
ה...חברות שלנו .הקשר שלנו .זה תמיד היה
מאה אחוז אמיתי.
איזי לא עונה .הוא יודע שזה נכון.
ברק
בגלל זה חשוב לי שתקשיב טוב למה שאני
אומר לך עכשיו :אם אתה תמשיך לחפור
בסיפור הזה אתה תיפגע .אני לא אוכל להגן
עליך יותר.
איזי
אה ....אתה מגן עלי.
ברק
כן איזי .אני מגן עליך.
הוא נועץ באיזי מבט קשה.
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ברק
יקרו דברים רעים .ולא רק לך .לאתי .לילדים.
לכל מי שאכפת לך ממנו בעולם הזה .אתה
מבין אותי? ואני לא אוכל לעצור את זה.
שתיקה .איזי מביט בו.
איזי
אתה רציני? אתה מאיים על הילדים שלי?
ברק
אני לא מאיים .אני לא רוצה שזה יקרה .אבל
זה יכול לקרות .זה תלוי בך.
איזי מבין .הוא רציני .הם מחליפים מבטים קשים .ברק מרכך קצת את הטון.
ברק
צא לפנסיה בשקט .תשיט יאכטות .שכח שכל
זה קרה .כחבר אני אומר לך .הסיפור שלך
נגמר.
הוא נועץ באיזי מבט קודר .איזי מהנהן.
הדברים שלך ביומן.

.1042

ברק

חוץ ,לילה  -מחוץ לתחנת ראשון לציון
איזי יוצא מהתחנה ,סופג דם ממצחו .עומד שם רגע מהורהר .שני שוטרים עומדים שם
ומעשנים .זורקים לו מבט עוין .הוא ניגש אליהם.
איזי
סליחה? אפשר אולי סיגריה?
השוטר משתהה רגע ,אבל בסוף מושיט לו אחת .מדליק לו .איזי לוקח שכטה בריאה
ונושף את העשן לאוויר הלילי .מבחין בטל שמתקרבת אליו בהליכה מהירה מכיוון
החניה.
איזי!

טל

היא נעמדת מולו .נראית מודאגת.
מה קרה?
שום דבר .זה נגמר.

טל
איזי
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מה זאת אומרת?

טל

איזי
אני צריך שתקפיצי אותי לאוטו שלי.
והוא מתחיל ללכת לעבר החנייה .היא עומדת עוד שניה ומביטה אחריו .ואז הולכת
בעקבותיו .פייד טו ווייט.
.1043

חוץ ,יום  -זירת פשע בשדה חקלאי
פייד פרום ווייט .צרצרים מנסרים ברקע .שדה ליד דרך עפר .בשטח יש קצת חפירה
ואיזה מחפרון עומד .שני פועלים עומדים ומדברים עם חוקר במדים כחולים שלוקח
מהם עדות .הזירה מוקפת בסרט סימון .יש איזה שני רכבי משטרה שעומדים שם
וקצת שוטרים ואנשי מז"פ מסתובבים סביב גופה שעדיין חלקה הגדול קבור בבוץ.
מפקח יוסי גזלה )ביט( עומד מעשן ומשגיח על הזירה ,מסובב את הראש כשהוא
שומע רכב מתקרב .הרכב נעצר ויוצאת ממנו בקושי טל ,עם בטן של הריון מתקדם.
מבוססת בבוץ לעברו.
אתה גזלה?
כן.

טל
יוסי

טל
אהלן .טל .יחב"ל .מה קרה פה?
יוסי
צינור התפוצץ אז החבר'ה מהמושב התחילו
לחפור  -מצאו גופה .מז"פ אומרים שהוא פה
כמה חודשים .הפתולוג בדרך.
טל
הבנתי שיש לכם זיהוי ראשוני.
כן .היה עליו ארנק.

יוסי

מראה לה ארנק מטונף בתוך שקית ראיות.
.1044

חוץ ,יום  -יאכטה עוגנת במרינה
איזי עם קצת זקן ,כובע מצחיה .מעשן סיגריה .מכניס ציוד ליאכטה .הטלפון שלו
מצלצל .מזוהה לו :טל בן הרוש .הוא עונה.
איזי
מה קורה נשמה? את יולדת?
קאט לטל שעומדת בשדה הירוק עם שקית הראיות והארנק ביד.
לא איזי יש עוד זמן.

טל
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איזי
מזל כי אני משיט מחר יאכטה ללימסול .אני
אחזור רק עוד כמה ימים -
טל
)קוטעת( איזי ,אני מצאתי את רוסלן.
איזי שותק רגע .החדשות האלה מעניינות אותו מאוד.
איפה?

איזי

טל
קבור באיזה שדה עם כדור בראש.
איזי עומד ושותק כמה שניות .גם טל .היא מביטה מהזירה סביב הגופה לעבר השדה
המוריק.
אתה שם?
כן .אני פה.

טל
איזי
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