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 .201פנים ,יום  -רכב של ברק הראל בחניון תת קרקעי מח"ש ת"א
201א .פנים ,יום  -רכב בילוש בחניון תת קרקעי מח"ש ת"א
ברק הראל באוטו שלו ,נכנס לחניה שעליה שלט :מח"ש מרכז  -חניית אורחים
מכלוף ופוגל )בלשי מח"ש( יושבים בתוך רכב חשוך בחניון במרחק מה .מתצפתים
לעברו כשהוא יוצא מהאוטו ,הולך לעבר המעליות .כשברק מתרחק מספיק מהאוטו
הם יוצאים מהאוטו בידיו של מכלוף תיק ציוד קטן .הם מתקרבים בזריזות לרכב של
ברק ,מוציאים מכשירים ופורצים אותו בזריזות.
 .202פנים ,יום  -מעלית במשרדי מח"ש ת"א
ברק הראל עולה במעלית .היא מגיעה לקומה .4
קול מעלית
קומה  – 4המחלקה לחקירות שוטרים
ברק נאנח ויוצא מהמעלית.
 .203פנים ,יום  -מסדרון מח"ש
איזי הולך בזהירות במורד המסדרון עם שתי כוסות קפה שחור .הוא מגיע לדלת
המשרד שלו )זכוכית( ברק עומד בפנים ומביט בתמונה שלו של איזי ושל דודו צעירים
ב  12שנה שלושתם במדי משטרה )ברק מפקח ,איזי פקד ,דודו סנ"צ( ,מחייכים ליד
ערימה של הרואין ,מזומן ונשק .איזי נכנס.
 .204פנים ,יום  -משרד איזי
)המשך ישיר( איזי נכנס למשרד עם הקפה ומושיט לברק .שמביט בתמונה.
ברק
איזה תמונה יא אללה.
כן הא?

איזי

ברק
אתה יודע שזו עדיין התפיסה הכי גדולה של
הרואין בהיסטוריה של מחוז תל אביב ,כן?
איזי
ברור .מאז המשטרה רק הדרדרה.
)מחייך( היו זמנים.

ברק

ברק לוקח שלוק מהקפה .נועץ מבט באיזי.
אז מה קורה איתו?

ברק

איזי
עם אלירן? אין לי מושג.
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ברק
מה יש לכם להחזיק אותו כל כך הרבה.
איזי
לא יודע .בטח ישחררו אותו הביתה מתישהו.
ברק נאנח .שותה מהקפה.
איזי
ראיתי שלפני שנה בערך הוגשה נגדו תלונה על
סחיטה באיומים.
ברק
סתם איזה חרא ניסה לדפוק אותו .אתה יודע
איך זה .הוא משך את התלונה בסוף.
איזי
כן .אבל אני אגיד לך מה .דיברתי עם החוקרת
שטיפלה בזה .היא אמרה לי שהיה שם משהו
מוזר .לדעתה הפעילו לחץ על המתלונן.
ברק
מה הסיפור? למה אתם חופרים בזה?
איזי
סתם .מנסים להבין מי הבן אדם.
ברק
בן אדם מטומטם ששתה יותר מדי ועשה את
הטעות של הלייף .זה הבן אדם .לא מסובך.
איזי מחייך .הם לוגמים קפה בדממה עוד כמה שניות.
איזי
טוב בוא אני אקח אותך אליו.
 .205פנים ,יום  -משרדי מח"ש ,חדר חקירות
אלירן יושב בראש מורכן ליד השולחן .הדלת נפתחת וברק מוכנס פנימה על ידי איזי.
אלירן מרים לעברו פרצוף אומלל .ברק מביט בו.
אלירן ...איך אתה?
בסדר.

ברק
אלירן

ברק
איך הם מתייחסים אליך?
אלירן מושך בכתפיו .איזי מביט בשניים.
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איזי
אם אתם צריכים משהו אני פה בחוץ.
איזי יוצא מהחדר .ברק ואלירן נשארים לבד .אלירן נראה כבוי ומפוחד .ברק מתיישב.
מביט בו במבט מלא צער ,כמעט אבהי.
איפה ישנת בלילה?
בהפרדה באיילון.
איך זה?

ברק
אלירן
ברק

אלירן מניד בראשו .לא טוב.
 .206פנים ,יום  -משרדי מח"ש ת"א ,משרד גנרי
206א .פנים ,יום ) -מצלמת אבטחה( משרדי מח"ש ,חדר חקירות
הדלת נפתחת .איזי נכנס .ברנס מביט בו.
ברנס
נו? איך ברק נראה לך?
רגיל לגמרי.

איזי

מיינצר
יכול להיות שהוא חושד במשהו?
איזי מביט בהם בזלזול כאילו :על מה אתם מדברים בכלל .הם מסובבים ממנו את
המבט בשאט נפש וחוזרים לצפות במסך .שם אלירן יושב מול ברק.
ברנס )למיינצר(
אני לא אוהב את זה )המפגש( בכלל.
מיינצר
אם לא היינו נותנים לו להיפגש אתו זה היה
נראה חשוד לאללה.
ברנס
מדאיג אותי שאלירן יפשל.
הוא לא יפשל.

מיינצר

ברק
החוקרים פה מתייחסים אליך בסדר?
)מושך בכתפיו( כן.

אלירן
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ברק
סיטואציה לא פשוטה בשבילך.
אלירן שותק .מביט בו.
אתה אוכל?
אכלתי סנדוויץ'.

ברק
אלירן

ברק
דיברת עם אמא שלך?
אלירן
בקטנה .רק כדי להודיע לה שאני בסדר.
אמרתי לה שהייתי בתאונה.
שתיקה קצרה.
היא בטח דואגת...

אלירן

ברק
תגיד .איך זה קרה בדיוק?
אלירן
הייתי באיזה בר .שתיתי קצת .חשבתי שאני
בסדר ...עליתי על האופנוע ובירידה לאיילון
חיכתה לי ניידת תנועה .אמרתי להם שאני
שוטר לא היה להם אכפת .באו לעשות לי
ינשוף ...התחילו קצת קללות ,דחיפות ...לא
יודע ...הייתי מחוק לגמרי ...לא ממש זוכר.
אלירן קובר את ראשו בידיו .ברק נאנח .איזי מביט במיינצר.
איזי
השקרים באים לו טבעי.
שתוק רגע.

מיינצר

איזי
רק אומר .זה העד שלך.
מיינצר נועצת בו מבט זועף.
ברק
אני אהיה הכי פתוח איתך אלירן .אני לא יודע
איך לאכול את הסיפור הזה.
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ברק מניח יד מנחמת על כתפו .מיינצר מביטה בעיון ,מנסה להבין אם ברק משחק או
לא .השיחה בחדר החקירות ממשיכה.
אלירן
אני כזה דפוק ,אשפזתי בנאדם ,שוטר.
ברק
אל תתעסק בזה ,תתרכז בלצאת מפה.
יש לך עורך דין?
אלירן
הביאו לי מישהו מהסניגוריה...
ברק
לא טוב .אתה תצטרך עורך דין אמיתי .יש לי
מישהו .אני אדבר עם אמא שלך...
מיינצר
כבר רוצה להדביק לו עורך דין שירגל בשבילו.
ברק
אנחנו המשפחה שלך .אנחנו דואגים אחד
לשני .אנחנו נשמור עליך ,אבל אתה תצטרך
להיות חזק .אתה מבין מה שאני אומר לך?
זה מסר.
הוא מאיים עליו.

מיינצר
ברנס

איזי זורק לעברם מבט ביקורתי.
בטח בטח ,תודה.

אלירן

על המסך ברק מתחיל להתרומם.
ברק
טוב ,יאללה .אני אזוז .תחזיק מעמד ,אלירן...
 .207פנים ,יום  -מסדרון במשרדי מח"ש ת"א  +כניסה למשרדים
ברק יוצא מדלת חדר החקירות .איזי שם מחכה לו והשניים מתחילים ללכת לעבר
היציאה מהמשרדים.
נו?

איזי

ברק
מסכן .מה אני אגיד לך.
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איזי
דיברתי עם פדובה .הולכים להגיש נגדו כתב
אישום על תקיפה ונהיגה בשכרות.
ברק
טוב .זה לא נורא .הוא בטח יקבל על תנאי.
איזי
כן .אבל במשטרה הוא סיים.
ברק
איזה אידיוט .דפק לעצמו את החיים.
ברק יודע כמובן .הם מגיעים לדלת של השלוחה .איזי פותח אותה.
אתה בא הערב כן?

ברק

איזי
ברור .יאללה .ביי אחי.
ביי.

ברק

ברק טופח בחיבה על שכמו .ומסתובב לעבר המעלית .איזי מביט אחריו.
 .208פנים ,יום  -משרדי מח"ש
מיינצר ברנס עומדים ומסתודדים .איזי מצטרף.
הלך?

מיינצר

איזי מהנהן .מיינצר מביטה בברנס.
מיינצר
המכשיר ששמו לו באוטו עובד?
ברנס
עובד .והצוות של פוגל עוקב אחריו.
איזי מאוד לא אוהב לשמוע שמתייחסים לחבר שלו כאל עבריין .מיינצר קולטת את זה.
איזי
אתם סתם שמים את כל הז'יטונים שלכם על
האלירן הזה ...אני לא יודע.
ברנס
הוא מאשר לנו מידע שכבר היה לנו .לא קראת
את התיק של ברק?
איזי
קראתי .אפשר לחשוב מה יש שם .כסף לא
מצאתם .יש שם כמה תמונות של ברק נפגש
7
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עם תמיר וגילי שמעיה ,ועוד קצת שמועות
שדחף לכם איזה מקור אנונימי .מי זה בכלל?
כמה הוא אמין?
ברנס ומיינצר מחליפים מבטים .מיינצר מהנהנת לברנס כמאשרת לו לדבר.
ברנס
זה לא הוא .זה היא .אחת הבנות מהמכון
שגילי שמעיה החזיק בזמנו .ברק ניהל איתה
מערכת יחסים .סיפר לה דברים .היא שמה
מצלמה בדירה שלה .משם הסרטון שראית.
איזי מביט בהם כלא מאמין.
ברנס
היה לי סוכן בימ"ר מרכז שהפעיל אותה
בשבילנו .היא הייתה מודיעה שלו.
איזי
היה לך סוכן בימ"ר מרכז? מי זה?
ברנס ומיינצר מחליפים מבטים.
ברנס
מה זה משנה?!אחד הרכזי מודיעין שם.
איזי
ומה פתאום הוא עבד אתכם?
מיינצר
שוטר טוב שנתקל בלכלוך ביחידה שלו והחליט
לבוא עם זה למח"ש .נשמע לך מוכר?
זו עקיצה שמכוונת לעברו של איזי במשטרה .איזי מתעלם.
איזי
והבחורה? דיברתם איתה או שהכל היה רק
דרכו?
ברנס מביט במיינצר ,היא מנידה בראש לאישור והוא פונה חזרה לאיזי.
ברנס
לא הספקנו לדבר איתה .היא נעלמה כמה ימים
אחרי שהיא צילמה את הסרטון.
מה זה "נעלמה"?

איזי

ברנס
נעלמה .נעדרת עד היום.
הסבטקסט של ברנס ברור .איזי מבין את הרמיזה.
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איזי
אז עכשיו אנחנו מאשימים את ברק בהעלמת
מקורות?
השאלה היתה מקנטרת אבל איזי קולט על הפרצופים שלהם שהם לא שוללים את
האפשרות.
איזי
לא .אתם השתגעתם לגמרי.
מיינצר
תגיד ,אתה החלטת שאתה מצטרף לתיק הזה,
לא?
)נאלץ( כן...

איזי

מיינצר
אז בוא תעבוד איתנו במקום לעשות פרצופים.
אין לנו יותר מדי זמן עד שהסיפור כיסוי הזה
ייחשף ,אם הוא לא כבר נחשף.
איזי
בסדר .אז אני רוצה לברר קצת רקע על האלירן
הזה.
בשביל מה?

מיינצר

איזי
לא שווה לבדוק מי הבנאדם לפני שאנחנו
מקבלים כל מה שהוא אומר כאילו זה תורה
מסיני?
 .209פנים ,יום  -לול האחים שמעיה
ספלאש! שלומי מטיח דלי של מים בסמי מחוסר ההכרה הזרוק על הרצפה ,עדיין כבול
לגדר הלול .הוא מתעורר פתאום בייסורים ,פוקח בקושי עין נפוחה  -רואה את שלומי,
תמיר וגילי עומדים מעליו.
תמיר
תראה מי זה .חבר שלך מהכפר.
סמי מזיז בקושי את מבטו לצד ,רואה שם את עימאד ) ,30-35מזוקן ,חסון ,מפחיד(
עומד ומסתכל עליו .סמי מיד נבהל.
עימאד...
)ערבית( איפה ג'וני?

סמי
עימאד
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לא יודע בחיי...

סמי

עימאד שולף אקדח דורך אותו .תמיר גילי ושלומי קצת נבהלים .זזים הצידה .עימאד
מצמיד את האקדח למצחו של סמי .הוא לא משחק משחקים.
איפה?
עימאד ,תקשיב לי -

עימאד
סמי

בום .עימאד דופק לסמי אחת עם הקנה של האקדח בראש ,סמי נאנק בכאב .עימאד
רוכן מעליו  -מצמיד את האקדח לראשו.
איפה?
אני לא יודע...

עימאד
סמי

בום! עימאד מסיט את הקנה מעט הצידה ומשחרר כדור לאדמה בסמוך לראשו של
סמי .סמי מייבב .גילי שומר על פרצוף פוקר.
עימאד
את הכדור הבא אני יורה לך בזין.
הוא תוקע את הקנה במפשעתו של סמי  -שמיד נכנס לפאניקה.
סמי
אני לא יודע ...אני לא יודע...
גילי
אה ...עימאד ,לא מתאים פה ככה....
עימאד
)מתעלם ממנו( הזדמנות אחרונה.
הוא מושך לאחור את הפטיש ברעש מתכתי .סמי רועד מפחד.
סמי
הוא באילת ....הוא באילת...
גילי מחוויר.
מה זה?

עימאד

סמי
גילי יודע ...הוא באילת...
)מבין ערבית( מה?

תמיר
10
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גילי לא יודע מה לעשות .תמיר מביט בו בהלם .גם עימאד מביט בגילי.
סמי
)בערבית( עימאד ,בחיי ,חשבתי שמוחמד
יודע ...לא ידעתי שמוחמד לא יודע...
תמיר תופס את גילי וגורר אותו הצידה בכעס.
תמיר
בוא הנה ...על מה הוא מדבר? מה עשית?
גילי
לא יודע מה הוא רוצה...
גילי!

תמיר

גילי מביט בפניו המאיימות של אחיו .מבין שאין לו מה לנסות להתחמק .מסדיר נשימה
ומתחיל לדבר.
גילי
טארק ...הוא התעסק עם האחיינית שלהם או
משהו כזה .אתה יודע איך זה אצלם .ג'וני בא
אלי כדי שאני אחבר אותו למישהו מבחוץ.
תמיר מביט בו בזעם.
למי חיברת אותו?
לאלירן.
אלירן השוטר?

תמיר
גילי
תמיר

גילי מהנהנן .מבוהל.
תמיר
העצור מבת ים זה אלירן?
גילי מהנהן בחשש .בום .תמיר מנחית על לחיו של גילי סטירה מצלצלת .גילי מתכווץ
תופס את הפנים אבל אז מגיעה עוד אחת ועוד אחת ,גילי נסוג ,אחרי עוד סטירה גילי
צונח אל העפר .תמיר נרגע ,מתנשף .עומד מעליו .כל הנוכחים מביטים לעבר המחזה.
תמיר
אם לא היית אחי הייתי הורג אותך עכשיו.
 .210פנים ,יום  -תחנת טוטו בראשון
איזי נכנס לתחנת הטוטו המאוכלסת בדלילות .ליד דלפק יושב יניב ששון ) (35וממלא
טפסים .מאחורי הדלפק עומדת מרלן ) (60ומתעסקת עם הטלפון .איזי לוקח
מהתצוגה חפיסת מסטיק ומניח לפניה עם קצת כסף.
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היא מרימה אליו מבט ואז מתקתקת את זה בקופה בחוסר חשק .איזי מוציא מסטיק
ומסתכל סביב .רואה דלת אחורית עם קודן .בוחן אותה .מרלן מביטה בו בחשד.
מה יש?

מרלן

איזי
כלום) .מביט ביניב( אתה יניב ששון ,נכון?
יניב ששון מתרומם ממקום מושבו וניגש אל איזי בהילוך מאיים .מרלן עוקבת אחרי
המתרחש בעין חדה ומתקתקת בטלפון.
מי אתה?

יניב

איזי
קוראים לי איזי .אני ממח"ש.
מח"ש?

יניב

איזי מראה לו תעודה.
איזי
כן .אתה היית אצלנו לפני בערך שנה .הגשת
תלונה נגד שוטר בשם אלירן חן.
הווייב המאיים של יניב משתנה מיד לבהלה קלה .איזי מבחין בכך.
יניב
עשה לי טובה ,אני לא רוצה לדבר על זה.
למה?

איזי

יניב
פשוט לא מעוניין .תודה.
איזי
בתלונה שלך אמרת שהוא הגיע אליך הביתה.
איים עליך ,טען שאתה חייב לו כספים וניסה
לסחוט אותך .זה נכון או שזה לא נכון?
יניב לא עונה .מתוח.
איזי
אף אחד לא ידע שדיברנו.
אין לי מה להגיד לך.

יניב
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לפתע הדלת עם הקודן נפתחת והם משתתקים .יוצא ממנה מישהו טרוט עיניים .נעצר
רגע כשהוא קולט את הסיטואציה המתוחה יניב מסמן לו קטנה עם הראש והוא ממהר
לצאת.
איזי
אתה באמצע משפט על ניהול מקום הימורים.
לא? )מביט בדלת( מעניין .כי לא נראה לי
שהפסקת .מה יש שם? מכונות?
יניב ממשיך לשתוק.
איזי
אתה יודע ,מח"ש זה פרקליטות .אני יכול
בשיחת טלפון אחת לתובעת במשפט שלך או
לסבך אותך ,או לעזור לך .מה אתה מעדיף?
יניב שותק אבל נראה שהוא מורתע.
איזי
למה משכת את התלונה?
יניב
משכתי כי ככה אנשים אמרו לי לעשות.
איזה אנשים?
שחרר אחי.

איזי
יניב

יניב זורק מבט מפוחד לעבר מרלן.
איזי
אין לכם מה לפחד יותר מאלירן.
יניב
אנחנו לא מפחדים מאלירן.
איזי
אז ממי אתם מפחדים? מהאחים שמעיה?
יניב שותק .מרלן מביטה בו.
איזי
אני יודע שהוא עובד בשבילם.
אתה לא יודע כלום.
מה זאת אומרת?

יניב
איזי
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עוד לפני שהוא מסיים את המשפט הזה .נכנסים אל המקום לייבו ושם טוב .איזי מיד
קולט שהם שוטרים.
לייבו
שלום) .מביט באיזי( מי אדוני?
מי אתה?

איזי

לייבו
אופיר לייבוביץ' ,קצין בילוש תחנת ראשון.
הוא ממח"ש.

יניב

לייבו
מח"ש ...מה אתה אומר .מה אתה עושה פה?
ממלא ווינר.

איזי

לייבו
בוא ,בוא נדבר קצת בחוץ.
 .211חוץ ,יום  -מחוץ לתחנת הטוטו
איזי יוצא עם לייבו החוצה .שם טוב מאחוריהם .הווייב די מאיים .לייבו מדליק סיגריה
ומביט באיזי.
לייבו
אתה החבר הזה של ברק לא? איך קוראים
לך? יקי ,משהו כזה...
איזי.

איזי

לייבו
כן .איזי .אני מכיר את הסיפור שלך) .פונה
לשם טוב( הוא היה קצין בימ"ר מרכז יחד עם
ברק .התחיל לעבוד עם המנאייכ והפיל איזה
בלש .הכניס אותו לכלא.
שם טוב
וואלה .לא ידעתי שיש לברק חברים כאלה.
לייבו
ברק בן אדם נחמד מדי .זאת הבעיה.
הוא נועץ באיזי מבט קשוח.
לייבו
אז מה אתה עושה פה?
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איזי
כלום .בודק משהו .תגיד  -איך הגעת ככה
פתאום?
לייבו
במקרה הייתי פה ליד .קפצתי להגיד שלום.
איזי
אתה יודע שהם מנהלים שם מועדון הימורים.
אני לא יודע כלום.
וואלה.

לייבו
איזי

לייבו
תגיד ,עד כמה שזכור לי אתם צריכים אישור
מיוחד כדי לחקור אזרחים .יש לך כזה אישור?
לא.

איזי

לייבו
אז אל תסתובב לי פה ותטריד אנשים .אם
אתה צריך משהו אתה מוזמן לפנות אלינו
לתחנה ולקבל מענה.
שתיקה .איזי מביט בו .הוא יריב לא פשוט.
לייבו
מה זה הפרצוף הזה? רגיל לשוטרים
שמפחדים ממך? כי אני לא רואה אותך ממטר.
איזי
טוב לדעת .אני אזכור את זה.
בכיף .עוד משהו?
לא.

לייבו
איזי

לייבו
אז שיהיה לך יום טוב.
איזי עומד שם עוד שניה מולם .הם לא זזים .הוא מבין את הרמז והולך לעבר הרכב
שלו .הם מביטים אחריו .בעוד הוא נוסע משם.
 .212פנים ,יום  -חדר חקירות מח"ש
ברנס ומיינצר נכנסים לאלירן.
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מיינצר
עבודה יפה מול ברק קודם.
אלירן מביט בהם בקשיחות.
אלירן
מה עם ההסכם שלי?
מיינצר מוציאה מהתיק שלה כמה מסמכים.
מיינצר
יש לנו אישור עקרוני מהפרקליטות להתקדם
איתך להסכם עד מדינה.
אישור בכתב?

אלירן

מיינצר
כן) .מושיטה לו איזה נייר ,הוא מעיין( אתה
תצטרך למצוא לעצמך עורך דין.
אלירן
אני לא צריך עורך דין.
זה תהליך מסובך.

מיינצר

אלירן
בסדר .אני לומד משפטים.
מיינצר
זה חומר קצת יותר מתקדם משנה ב' במכללת
קריית אונו.
אלירן
אני אסתדר .אני לא רוצה פה עוד אף אחד
מבחוץ.
מיינצר וברנס מחליפים מבטים .מעולה להם.
מיינצר
טוב .תעשה מה שאתה רוצה.
אלירן
אז מה עכשיו? איך מתקדמים?
ברנס
אנחנו נשב איתך ואתה תתחיל לתת לנו חומר.
כמה שתיתן לנו חומר יותר טוב ככה התנאים
של ההסכם שלך יהיו יותר טובים .פשוט
מאוד.
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אלירן
נתתי לכם כבר את הנשקים.
מיינצר
זה היה רק בשביל שבכלל ננהל איתך משא
ומתן.
ברנס
אין לנו דרך להוכיח שהנשקים קשורים ישירות
לברק .אנחנו צריכים ראיות או עדויות
שקושרות אותו לרצח גנשווילי בצורה ישירה.
אלירן חושב רגע.
אלירן
מה אם אני מקליט לכם מישהו שיודע הכול על
הרצח של גנשווילי ועל ברק?
מי זה?

מיינצר

אלירן
חבר .שוטר לשעבר .הוא יאמת את מה שאני
אומר על ברק.
מיינצר
הוא היורה השני מאסף הרופא?
אלירן
עזבי פרטים בשלב הזה .בואי רק נגיד שהוא
יודע ממקור ראשון שברק מעורב.
מיינצר וברנס מחליפים מבטים .נשמע טוב.
ברנס
נארגן שיחת טלפון .אין בעיה.
אלירן
הוא לא ידבר על זה בטלפון.
 .213חוץ ,יום  -פלאפל
ברנס ומיינצר יושבים ואוכלים מתוך קופסאות טייק אוויי ,מולם כל מני ניירות .איזי
נכנס.
מיינצר
מה זה איזי לאן נעלמת?
איזי
אמרתי לך שאני הולך לברר על אלירן חן...
פתאום צץ לי פתאום משום מקום איזה בלש,
לייבוביץ' .התחיל לעשות לי פוזות ...משהו
מסריח שם לגמרי.
17
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מיינצר נאנחת וחוזרת לאכול .לא מתעניינת במה שאיזי אומר בכלל .איזי עדיין מנסה -
איזי
מיינצר
תקשיב ,עזוב את זה עכשיו .יש לנו דברים
אחרים על הראש .אנחנו מתקדמים עם אלירן.
איזי
מה זה "מתקדמים"?
מיינצר
אנחנו הולכים להוציא אותו כדי שיקליט את
השותף שלו לרצח גנשווילי.
איזי מביט בהם קצת בשוק.
איזי
אתם הולכים להוציא אותו?
מיינצר
כן .מעצר בית גם מסתדר לנו יותר טוב עם
הסיפור כיסוי שלו .אם נחזיק אותו יותר מדי
זמן עצור זה ייראה פישי .מה יש?
איזי
לא נראה לכם מסוכן להוציא אותו?
ברנס
חשבתי שברק צח כשלג .פתאום הוא מסוכן?
איזי
מה קשור ברק? נראה לך שהאבו כמאלים
רוצים שהוא יישאר בחיים אחרי הפדיחה שהוא
עשה להם בבת ים? ואולי בכלל הוא מתכנן
לברוח? על זה חשבתם?
ברנס נועץ בו מבט עוין תוך כדי אכילה .ניכר שמיינצר מהרהרת.
איזי
רונית ,לא הייתי סומך עליו בשיט .הוא נחש.
מיינצר
אין לו שום אינטרס לברוח .אם הוא מספק לנו
את הסחורה הוא עושה את העסקה של הלייף
מבחינתו.
איזי
אנחנו בכלל ערוכים להוציא מבצע כזה?
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ברנס
)סרקסטי( אני חושב שאנחנו נצליח להתמודד
עם המשימה המורכבת של לאבטח את אלירן
חן בבית של אמא שלו.
איזי מרים גבה בפקפוק .מיינצר מביטה בו.
מיינצר
בלי ההסכם עד מדינה של אלירן אין לנו תיק.
נוציא אותו ,נאבטח אותו ,הוא יקליט את החבר
שלו וזהו .נוכל להתקדם .חבל על הזמן.
איזי נאנח בתסכול .האנשים האלה מטומטמים.
 .214פנים ,יום  -משרד איזי
איזי יושב במשרד שלו ,עובד על המחשב .לוקח מסטיק ומעלה את הפרופיל של פקד
אופיר לייבוביץ' .תמונה של לייבו ונתוני שירות שלו .איזי שם משקפי קריאה ומסתכל
בעיון .האינטרקום שלו מתעורר לחיים.
אינטקום
איזי .יש פה איזו טניה לוין בשבילך.
אוקיי .שתיכנס.

איזי

איזי סוגר את הפרופיל של לייבו ומזדקף  -רואה דרך קיר הזכוכית את טניה מתקרבת
למשרד שלו ומציצה פנימה במבוכה .הוא מוריד את משקפי הקריאה מהאף קם לעבר
טניה ופותח לה את הדלת בחיוך.
הי.
שלום.
בואי כנסי.

איזי
טניה
איזי

היא נכנסת.
את יכולה לשבת.

איזי

היא נשארת לעמוד .רגע אוקוורד שאיזי לא יודע מה לעשות עם עצמו ,בסוף מתיישב.
מביט בה.
איזי
איך אני יכול לעזור?...
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טניה
אני באתי לפה כי רציתי להתנצל על איך
שהתפרצתי עליך אתמול.
איזי
את לא צריכה להתנצל...
טניה
לא ,אני התנהגתי בגסות רוח ואני יודעת שזה
לא אשמתך מה שהיה שם .אז סליחה.
זה בסדר.

איזי

איזי מהנהן .שותק שניה.
איזי
אני לא הספקתי לשאול אותך בכלל מה שלום
דניאל.
טניה
הוא בפנימיה בירושלים .בצו בית משפט.
ואיך הוא?

איזי

טניה
הוא דניאל .הוא לא ילד קל.
איזי
אף ילד הוא לא קל ,תאמיני לי .מניסיון .לי יש
בן שהיה בלאגניסט חבל על הזמן בתור ילד.
היום הוא מפקד טנק.
טניה אדישה.
איזי
את תראי בסוף שהוא יסתדר .תני לו צ'אנס.
לא נראה שהחביבות המחויכת שלו עוזרת במשהו להתיך את הקשיחות שלה.
טניה
תגיד ,אתה אמרת אתמול משהו על תביעה
אזרחית.
איזי
כן .ניר עצמון יצא אשם בהליך המשמעתי .זה
אומר שיש לו אחריות למה שקרה .את יכולה
על בסיס זה לתבוע פיצויים מהמשטרה .וגם
ממנו אישית .קחי בחשבון שזה תהליך,
פרוצדורה...זה יקח זמן
20
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טניה
וצריך עורך דין בשביל זה.
כן.

איזי

טניה
שוטר עושה לבן שלי כזה דבר ואני צריכה
לקחת עורך דין.
איזי מביט בה בשתיקה.
לוקח רגע ,חושב
איזי
יש לי איזה מישהו .הוא היה חוקר פה במח"ש
ועזב ופתח משרד עורכי דין .הוא ספץ
בתביעות נגד המשטרה .אני חושב שהוא יהיה
מוכן לייצג אותך על חשבון הפיצויים .לא
תצטרכי לשלם לו מראש.
באמת?

טניה

איזי
אני יכול לדבר איתו ולקשר ביניכם .כלומר  -אם
את רוצה.
טניה שותקת .מביטה בו במבט קשוח.
טניה
למה אתה עושה את זה?
מה זאת אומרת?

איזי

טניה
למה אתה עוזר לי ככה?
איזי מביט בה.
זאת העבודה שלי.

איזי

 .215פנים ,ערב  -דירת נופש באילת
ג'וני יושב בדירה ורואה סרט בטלוויזיה ,מעשן ג'וינט .יש לפתע דפיקה בדלת .ג'וני
מזדקף – שם פאוז על ה  .VODמניח את הג'וינט במאפרה ,ניגש לדלת ומציץ בעינית.
רואה את גילי במסדרון .פותח.
ג'וני
איזה מלך ...הבאת לי דרכון?
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הוא קולט פתאום את הפרצוף הקודר של גילי וההבעה שלו משתנה אבל לפני שהוא
מספיק להגיב מסתערים פנימה עימאד ועומאר )גברתן נוסף( שהתחבאו בצמוד לקיר
הסמוך .לעומאר יש ביד אקדח – הוא מכוון אותו לג'וני .ג'וני מביט בעימאד בבהלה.
ג'וני
)בערבית( עימאד! אחי...
הוא נסוג לאחור .הם נכנסים אחריו לדירה .עימאד תופס אותו בחולצה .עומאר
מסתובב וטורק לגילי את הדלת בפנים.
 .216פנים ,ערב  -מסדרון מלון דירות
)המשך ישיר( גילי עומד במסדרון הריק לפני הדלת הטרוקה .שומע רעשים עמומים
של מאבק מבפנים .אחרי כמה שניות מסתובב והולך בראש חפוי.
 .217חוץ ,ערב  -מרפסת באילת
ג'וני פותח את דלת ההזזה -ורץ החוצה .עימאד ועומאר מתקרבים אליו באיום.
עזבו אותי...

ג'וני

הם מתנפלים עליו – ג'וני נאחז במעקה .עימאד דופק לו מכה עם האקדח לראש ועוד
מכה  -ג'וני נאנק מכאב ומרפה את אחיזתו במעקה .עימאד ועומאר מרימים אותו
ומשליכים אותו מעבר למעקה .הוא מתרסק על המדרכה למטה בקול חבטה .אחרי
כמה שניות נשמעת צרחה מלמטה" .אמאל'ה!" עימאד ועומאר נסוגים מהר בחזרה
לתוך הדירה.
 .218פנים ,ערב  -בית ברק הראל
218א .פנים ,ערב  -בית ברק הראל -חדר שינה
ברק בבית ,לבוש אזרחי ,שירה ) (15על הספה רואה טלוויזיה .אוכלת פיצה מעיין
) (13יושב עם שיעורים על האי במטבח ,תוך כדי עבודה אוכל פיצה .ברק איתו ,מתקן
לו משהו.
ברק
זה לא נכון מה שכתבת .תקרא שוב את
השאלה יא ג'חש.
פורע את שיערו בחיוך .יש צלצול בדלת .ברק ניגש ,מציץ בעינית – ונרתע לאחור
כשהוא רואה את תמיר ואיתו עזרא פאלח .הוא לוקח צעד המום אחורה .עוד צלצול.
)צועק( רק רגע!

ברק

ברק מסתובב לשירה  -הגדולה ).(15
ברק
)חרישי( קומו ורוצו לממ"ד .תנעלו את הדלת.
מה -

שירה
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ברק
)קוטע( לממ"ד! בלי שאלות! עכשיו!
הם קולטים את הפרצוף שלו – קמים ורצים לממד .עוד צלצול בפעמון.
)צועק( כבר מגיע!

ברק

הוא ממהר אחרי הילדים המבוהלים – תופס את שירה שמחזיקה ביד טלפון סלולרי.
ברק
לא לצאת משם לא משנה מה אתם שומעים!
אם מישהו מנסה להיכנס את מתקשרת לתחנה
הבנת אותי?
היא מהנהת בבהלה .הוא ממשיך לחדר השינה ,פותח ארון – לצד חולצות מדים
תלויות יש כספת ארון הוא מקליד במהירות את המספרים – פותח :לצד כמה חבילות
מסודרות של שטרות ,ומסמכים יש שם אקדח .הוא מוציא אותו ,דורך ומכניס
למכנסיים .ברקע עוד צלצול – הוא ממהר בחזרה לסלון ,שם מיוט בשלט ,פותח את
הדלת לכדי חריץ –היד שלו קרובה לאקדח.
ברק
מה אתם עושים פה?
תמיר
אני צריך לדבר איתך על משהו.
אין טלפונים?
זה לא לטלפון.

ברק
תמיר

ברק מביט בהם עוד שניה ,ואז פותח לרווחה את הדלת .מסמן להם להיכנס .עדיין
מתוח .תמיר ועזרא נכנסים .עזרא מביט בו.
מה יש לך?

עזרא

ברק
הילדים שלי פה .הם בממ"ד.
עזרא
אז מה? אתה חושב שבאנו להוריד אותך או
משהו? מצחיק אתה...
הוא ניגש לקרטון הפיצה הפתוח שעל השולחן ולוקח משולש .ברק מביט בתמיר.
מה הולך פה?...

ברק
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תמיר
תגיד ,זה נכון שאלירן חן עצור?
ברק מופתע מהשאלה.
ברק
כן .הוא נהג שיכור ,תקף שוטרים .למה?
תמיר
הוא לא נהג שיכור ולא תקף שוטרים .האירוע
ירי בטיילת בבת ים? זה הוא.
מה?

ברק

תמיר
ג'וני שלח אותו .אני לא ידעתי מזה.
ברק
מה אתה מזיין ת'מוח .אני הייתי אצלו בבוקר
במח"ש.
תמיר
ברק ,תתעורר .אני מסביר לך שזה הוא.
ברק מביט בו .מעכל.
אני דיברתי איתו...

ברק

תמיר
הוא שיקר לך .מח"ש משקרים לך.
שתיקה קצרה .ברק עדיין מעכל .עזרא מנשנש פיצה ברקע.
תמיר
אחי המטומטם .עשה פדיחה.
ברק
פדיחה?! ככה אתה קורא לזה?! )פאוזה(
איך דבר כזה קורה מאחורי הגב שלך? הא?!
איך?!
מאחורי הגב שלי?!

תמיר

שתיקה
ברק
תפסו אותו על רצח ,הוא יתן להם מה שהם
רוצים...
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עזרא
אתה יודע איפה מחזיקים אותו?
ברק
בהפרדה ארצית באיילון .אי אפשר להגיע אליו
שם.
תמיר
אין כזה דבר .לכל אחד אפשר להגיע.
עוד כמה שניות של שתיקה .ברק חושב.
טוב .תנו לי לחשוב.

ברק

תמיר מהנהן .מביט בו עוד רגע ואז הוא ועזרא יוצאים .ברק נשאר לשבת בשוק.
 .219חוץ ,חניון בית ברק  -לילה
ברק עומד ליד הרכב שלו מתוח .לייבו מגיע לעברו.
הבאת לי?

ברק

לייבו מהנהן .הוא מוציא מכשיר שנראה כמו טרנזיסטור ישן עם אנטנה .זה מכשיר
לגילוי האזנות .ברק מפעיל את המכשיר ומתחיל לעבור על פנים המכונית שלו .לייבו
מביט עליו מבחוץ בפקפוק .מדליק סיגריה.
מה הסיפור ברק?

לייבו

ברק
תהיה בשקט רגע תעשה לי טובה.
ברק עובר על הדשבורד ההגה וכו' .לא מוצא כלום עד שהוא מגיע למשענת הראש של
מושב הנהג .המכשיר מצפצף .ברק קופא .גם לייבו פתאום נמתח לדום .ברק מסובב
אליו את הראש והם מחליפים מבט רב משמעות .ברק מוציא מהכיס לדרמן .מתחיל
לפרק המשענת .אחרי כמה שניות הוא מוצא מכשיר האזנה זעיר מחובר לחוט
החשמל .הוא מסנן קללה חרישית ואז מראה את המכשיר ללייבו שעיניו נפערות .ברק
מחזיר את המכשיר למקום .הוא יוצא מהרכב ,סוגר את הדלת .ניגש ללייבו ההמום
ומרחיק אותו מהרכב לפינה אחרת בחניון.
ברק ,מה הולך פה?

לייבו

ברק תופס את לייבו בהפתעה ומצמיד אותו בחזקה לאחד הרכבים החונים.
ברק
יא בן זונה ,אתה ידעת!
לייבו
מה !?...מה אתה עושה?...
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ברק
אל תשקר לי! ידעת או לא ידעת?
ידעתי ממה?

לייבו

ברק מרגיע קצת ,מביט בו במבט חודר.
ברק
אלירן ירה בטארק איסמעיל .בבת ים.
ללייבו לוקח שניה לעכל.
מה?
מה ששמעת.

לייבו
ברק

לייבו
הוא לא אמר לי מילה .אני נשבע לך) .פאוזה(
מה אתה דפוק? נראה לך שהייתי מסתיר ממך
כזה דבר?
ברק בוחן אותו במבט .קונה את זה .עוזב את לייבו.
ברק
הוא עובד עם מח"ש עכשיו.
לייבו
בן זונה ...אני אזיין לו את הצורה.
שתיקה קצרה.
ברק
בסדר ,תירגע .בינתיים תגיד לכולם לזרוק את
הטוקמנים ושלח את שם טוב לקנות כרטיסים
חדשים.
ואז?
אני עוד לא יודע.

לייבו
ברק

 .220פנים\חוץ ,לילה  -חניה ליד חוף גבעת עלייה
איזי מוציא מהבגז' ציוד דיג .לידו נעצר דודו עיני ברכב שלו ,יוצא מהאוטו.
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מה קורה?
הכל טוב.

דודו
איזי

דודו מביט בו ,חשדן.
כן? הכל טוב...

דודו

דודו לא שבע רצון .דודו מוציא את קופסת הסיגריות שלו ומוציא אחת .מושיט לאיזי.
איזי מביט בו.
אני הפסקתי.
אה ,נכון.

איזי
דודו

הוא מדליק סיגריה.
איזי מסתובב אליו ,מבין שהוא חותר לאן שהוא.
מה יש?

איזי

דודו
מה קורה עם השוטר הזה?
איזה שוטר?

איזי

דודו
השוטר של ברק .זה שירה בערבי בבת ים?
איזי
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
איזי ,בחיאת.
מה?

דודו
איזי

דודו
אני עדיין מפקד המחוז .אני יודע דברים .אל
תנסה לערבב אותי .אני יודע שיחב"ל עצרו
אותו ושאתם מחזיקים אותו.
איזי שותק .דודו מביט בו בכעס.
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ברק יודע מזה?

דודו

איזי לא עונה.
דודו
למה הסיפור כיסוי? מה אתם מבשלים?
ברק נכנס ברכב שלו למקום חניה סמוך וחונה.
איזי
דודו אני לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלי.
דודו נועץ בו מבט חשדני.
איזי
גם אם הייתי יודע לא הייתי מספר לך.
ברק יוצא מהרכב ומגיע עם בירות ,הם מתנהגים כאילו הכל כרגיל.
מה המצב?
הכל טוב.
סליחה על האיחור...

ברק
דודו
ברק

חיבוקים וכו' .מתח כמעט בלתי מורגש מתחת לפני השטח .ברק מביט באיזי.
ברק
שמעתי שנתקלת היום בלייבו.
דודו יורה מבט של חשד לעבר איזי.
איזי
הוא טיפוס לא הכי סוציאלי.
ברק
הוא קצת מחוספס לפעמים .אבל שוטר מעולה.
איזי
כן? הוא מישהו שאתה סומך עליו?
ברק
ברור .למה אתה שואל ?
איזי
לא יודע .הרושם שהוא עושה לא משהו .גם
בדקתי עליו קצת .קצין בעייתי.
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ברק
הוא בסדר גמור .מה עשית שם בכלל?
איזי
שלחו אותי לברר רקע על אלירן חן .התלונה
שהייתה נגדו .סתם .משימה פארש.
ברק נועץ בו מבט חשדני .גם דודו חשדן .איזי לפני רגע אמר לו שאין לו מושג.
איזי
מחפשים איך להעסיק אותי עד שאני עוזב.
דודו
טוב מה זה? בשביל זה באנו? יאללה.
שלושתם מרימים את הציוד והולכים לעבר חוף הים החשוך.
 .221פנים/חוץ ,לילה  -באוטו של טל בן הרוש מחוץ למסעדה בתל אביב
טל בן הרוש יושבת באוטו שלה על אזרחי וצופה לעבר חזית מסעדה בצד השני של
הרחוב עם משקפת קטנה .בין הסועדים יושב איתן דויטש ואשתו אוכלים ונהנים .יש
לטל טלפון .השיחה המזוהה :חמ"ל יחידה .טל מזעיפה ועונה.
הלו.

טל

קרן )אוף(
הי טל זו קרן ,קצינה תורנית .ג'וני סלימאן
התאבד באילת .איתן רוצה שתהיי שם על
הבוקר .יש לך מקום בטיסה של .6
טל
שש בבוקר?! מה הלחץ?
קרן )אוף(
לא יודעת נשמה .תגידי שאת מהיחב"ל בדלפק
של ארקיע ויכרטסו אותך .ביי.
היא מנתקת .טל זורקת עוד מבט עגום לעבר המסעדה ,מניעה ונוסעת.
יום חדש
 .222חוץ ,יום  -מחוץ לנמל התעופה רמון
טל בן הרוש יוצאת משדה התעופה עם משקפי שמש .מביטה לצדדים  -קולטת רכב
לבן משטרתי ממתין לה בתוכו רס"ל ניסים ) ,40מדים כחולים( הולכת לעברו.
 .223פנים ,יום  -דירת נופש
טל וניסים נכנסים לדירה מבעד לסרט סימון משטרתי שחוסם את הדלת.
הזזתם משהו?

טל
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כלום.
מז"פ היו פה?

ניסים
טל

ניסים
היו .שללו חשד .אמרתי לך הבן אדם התאבד,
חמודה.
היא מביטה בו במבט שיכול לחסל .ואז חוזרת לזירה .תשומת ליבה של טל נמשכת
למאפרה שעל השולחן – היא מתמקדת .בין מלא בדלים גמורים של ג'וינטים  -ג'וינט
אחד שהופסק באמצע והונח .היא מביטה לעבר הטלוויזיה .מוציאה כפפת לטקס,
מרימה את השלט ומוציאה את המכשיר משומר מסך .ה  VODבאמצע סרט .היא
מסתכלת רגע ,מבינה שפה קרה משהו .מישהו הפריע לו באמצע השכטה והסרט.
מה יש?

ניסים

טל לא עונה לו .היא מביטה לעבר כמה שקיות של מותגים שעומדות בפינת החדר.
יוצאת למרפסת .מסתכלת למטה אל הכתם שעל המדרכה .הוא מסתכל אחריה.
טל
)מסתובבת אליו( מז"פ היו פה?
כן .לא מצאו כלום.

ניסים

טל
הוא השאיר מכתב? משהו בפייסבוק אולי?
אה ...לא .כלום.
איפה הטלפון שלו?

ניסים
טל

ניסים
לא היה עליו טלפון .וגם לא בזירה.
טל
ראיתי שיש מצלמות אבטחה.
ניסים
אין .הן מקולקלות .והשומר בכניסה לא ראה
כלום.
אז מה יש?
זה מה יש,חמודה.

טל
ניסים
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טל
חמודה אחותך .תגיד ,נראה לך באמת שהבן
אדם קנה בגדים חדשים בקניון ,התיישב לסרט
ושאכטה ואז באמצע פשוט לחץ פאוז וקפץ
מהמרפסת?
ניסים לא עונה ,מביט בה מבין שהוא יצא מטומטם.
טל
אני רוצה שתשלחו את הגופה לאבו כביר
לנתיחה.
חוקר
המשפחה כבר בדרך ליוספטל לשחרר אותה.
טל
שיזדיינו .אתה לא משחרר שום דבר.
היא מוציאה מכשיר טלפון .מחייגת.
טל
איתן ,אני בזירה באילת .ג'וני סלימאן נרצח.
 .224פנים ,יום  -משרד איזי
איזי יושב במשרד עם טניה ועם עו"ד ינון צברי ) ,45כיפה( .ינון מעיין באיזה מסמך
מרובה דפים .טניה ואיזי מחליפים מבט מהיר ומביטים בו בציפייה .הוא מוריד את
המסמך ומביט בטניה.
ינון
טוב יש לך פה יופי של קייס .נגיש תביעת
נזיקין גם נגד המשטרה וגם נגד ניר עצמון
אישית .אנחנו נקרע להם את הצורה.
טניה מחייכת חיוך רחב .גם איזי מרוצה.
טניה
אבל תגיד  -משפט כזה לא נמשך שנים?
ינון
הם לא יתעסקו עם זה .הם יתפשרו איתנו
הרבה לפני שזה יגיע לבית משפט .וכמובן שכר
הטרחה יהיה על חשבון הפיצויים כמו שדיברנו.
איזי
)מתבדח( אל תדאגי .הוא כבר יעקוץ אותך.
טניה מחייכת חיוך קטן ומדוד .גם ינון מחייך.
ינון
עדיין יישאר לך ולילד סכום יפה מאוד.
שתיקה קצרה.
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ינון
יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים לדבר עליו
לפני שאנחנו מתקדמים) .פאוזה( תראי .אנחנו
יוצאים פה מול אנשים חזקים .יהיו לחצים.
חשוב לי שתביני את זה.
טניה
)נבהלת( מה זאת אומרת לחצים?
איזי
זה שום דבר .הם לא יעזו לעשות כלום .אל
תפחדי .הוא סתם מנסה להלחיץ אותך כדי
שתחשבי שהוא שווה את הכסף.
ינון מביט באיזי בחיוך.
ינון
בואנה אתה ,לא נמאס לך לתקוע להם אצבעות
בעיניים ,הא?
איזי
בחיים לא ימאס לי) .צוחק( זה תחביב.
ינון
תלמד פסנתר ,גם זה תחביב .אבל אל תשכח.
אלה החיים שלה ושל הילד.
איזי
בסדר בסדר ...אל תלחיץ אותה סתם ,איזה
לקח היא תלמד את הילד אם היא תוותר
עכשיו? שכשעושים לו כזה עוול הוא מוריד את
הראש?
טניה מהנהנת ,מביטה באיזי בעיניים נוצצות .אוהבת את הביטחון שהוא נוסך בה .איזי
אוהב את זה גם .מביט בה .אדיר ) (28בלש מח"ש מופיע פתאום בפתח.
אדיר
איזי? הדיון של אלירן נגמר .אנחנו צריכים
לצאת לדרך.
איזי
)מביט בינון וטניה( טוב .אני חייב לזוז .סיימנו
פה?
 .225פנים/חוץ ,יום  -רכב איזי )סצינה יורדת(
 .226פנים ,יום  -בית משפחת חן בראשון
הבית הצנוע של משפחת חן .בלשי מח"ש מכלוף ופוגל מתקינים מצלמה נסתרת על
איזו כוננית .בלש נוסף )שוקי( מדברת בצד עם עדנה ) ,(55אמו של אלירן .על רקע
פעולות אלה מיינצר וברנס עומדים באמצע החדר ומסתודדים .ברנס מראה למיינצר
באייפד שלו תמונות מצולמות בעדשת טלפוטו – ברק ,דודו ואיזי נפגשים בחניון בחוף
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גבעת עלייה .יש מספיק תאורה כדי לזהות אותם בתמונות .מיינצר גוללת בין
התמונות.
ברנס
מכלוף עקב אחרי ברק לים .פתאום הוא קולט
שם את איזי אתו ועם דודו עיני .בדקתי עם
הלשכה של דודו .מסתבר שזה בלו"ז שלו .דייג
לילי .כל שבוע.
מיינצר
הם משבשים פנים מול פנים .בגלל זה אין שום
דבר בהאזנות) .פאוזה( אני רוצה לשים על איזי
עיקוב.
חבר'ה שלי?

ברנס

מיינצר
מה פתאום .זה רגיש מדי .אני אביא חוקרים
פרטיים.
יש צלצול בדלת .היא מחזירה לברנס את האייפד.
הנה .זה הם.

מיינצר

עדנה רצה לדלת לפתוח – אלירן עומד בפתח ,היא מתנפלת על בנה בחיבוקים.
עדנה
אלירן ,כפרה עליך ...מה עשית לנו...
אמא...

אלירן

חיבוק עז ,איזי עומד בצד במבוכה .בידו שקית ראיות ובתוכה חפציו האישיים של
אלירן :ארנק ,מפתחות ,טלפון סלולרי .לידו אדיר ושוקי הבלשים שהגיעו איתו.
עדנה
)לאלירן( מה עשית לנו ...מה עשית .טוב לא
משנה .העיקר שאתה בסדר ...בוא תיכנס.
איזי ושוקי נכנסים אחריו.
עדנה
למה הוא עם אזיקים תגיד לי?
כי הוא עצור ,גברת.

איזי

בעוד עדנה ואלירן מתחבקים מיינצר ניגשת.
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מיינצר
מה איתך אלירן? מוכן?
אני מת לחביתה.

אלירן

עדנה
מכל הדברים בעולם דווקא חביתה?
אלירן
אני כבר יומיים חולם על חביתה שלך )למיינצר(
אפשר להוריד לי את האזיקים אולי?
ברנס ומיינצר מחליפים מבטים.
מיינצר
תשאיר לו אזיקי רגליים.
איזי ניגש להוריד לאלירן את האזיקים בחוסר חשק.
אלירן
אפשר ממישהו סיגריה אולי?
הוא מתרחק .איזי מסתודד עם מיינצר וברנס.
איזי
ראיתם את מה שקיבלנו על החשבונות בנק
שלו?
מיינצר
של אלירן? טרם הספיקותי.
איזי
יצא לי לראות כאלה חשבונות כבר .הוא מהמר.
אז מה?

מיינצר

לפתע הסלולרי של אלירן מצלצל מהשקית .לוקח לכולם שניה .איזי מוציא את הטלפון.
מביט במסך -
איזי
זה רוסלן מנחמוב! )משתיק את כולם( שקט.
כולם פתאום קופאים ומביטים בטלפון המצלצל .ברנס מתעשת ראשון.
ברנס
אוקיי .היעד מתקשר! פוגל – חבר אותו
למכשיר!
מתחילה המולה .פוגל ניגש מיד עם איזה לפטופ מוקשח .מחבר כבל לטלפון .ברנס
לוקח אוזניה שמחוברת ומכניס לאוזן .מביט בפוגל.
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אפשר?

ברנס

פוגל מהנהן .ברנס מושיט לאלירן את הטלפון.
ברנס
תענה .דבר רגיל ,דבר רגוע) .לכולם( כולם
לסתום את הפה!
משתררת דממה אלירן בולע רוק ,לוקח את הטלפון ליד ועונה .ברנס לידו ,שם אוזניה
ומקשיב.
מה קורה רוסלן.

אלירן

 .227פנים ,יום  -מטבח בדירת רוסלן
226א .פנים ,יום  -בית משפחת חן
דירה צנועה בראשון .רוסלן מנחמוב ) ,28קוקו( יושב במטבח עם הטלפון .מעשן.
רוסלן
)מבטא רוסי( הכל טוב אחשלו .נו אתה בבית?
כן .סוף סוף.

אלירן

רוסלן
יותר טוב מההפרדה באיילון.
הרבה יותר טוב.

אלירן

רוסלן
)מחליף נושא( חיפשת אותי.
ברנס ומיינצר מביטים באלירן ומסמנים לו להתקדם.
אלירן
כן .אני צריך לדבר איתך על משהו .יש מצב
שאתה קופץ אלי בערב?
רוסלן
על מה אתה רוצה לדבר?
זה לא לטלפון.
בוא ניפגש בזולה.
בזולה?

אלירן
רוסלן
אלירן
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אלירן מביט באנשי מח"ש .איזי נראה מוטרד מאוד לשמוע את זה .גם מיינצר וברנס.
רוסלן
מה יש? לא בא לך להתאוורר קצת?
אלירן מהורהר רגע .ברנס מסמן לו "לא" עם הראש.
אלירן
אחי אני במעצר בית.
רוסלן
ונראה לך שהחבר'ה מהתחנה יעשו לך
ביקורת? מעצר בית עאלק .תבוא נשתה
בירות ,נעשן איזה פייסל .שאני אבוא לקחת
אותך?
ברנס מסמן לו "לא" עוד יותר חזק עם הראש.
אלירן
לא ,לא צריך .אני אפגוש אותך שם .בעשר?
סבבה אחי .עשר.

רוסלן

אלירן מנתק את הטלפון .נראה מוטרד .איזי מביט בו בעיון.
קאט לרוסלן שיושב במטבח ,מניח את הטלפון .מתגלה לראשונה שמולו ,בדלת
המטבח עומד עזרא פאלח ומביט בו בפרצוף קודר.
עזרא
עשית בשכל שהודעת לנו.
רוסלן לוקח שכטה ומביט בו במבט קשוח.
226ב .פנים ,יום  -בית משפחת חן
ברנס במרכז החדר עם איזי ,מיינצר אלירן ,מסביב ההמולה נמשכת.
אלירן
...זה בחולות .יש שם איזו זולה של החבר'ה
שלנו .היינו יושבים שם הרבה.
למה? מה יש שם?

איזי

אלירן
כשאתה שוטר אתה צריך קצת פרטיות בשביל
לעשן באנגים.
ברנס
אז הגיוני שהוא רוצה להיפגש שם?
אלירן
אה ...כן .לא יודע .נראה לי.
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ברנס
טוב .אז תיפגשו בזולה .אנחנו נערך בהתאם.
אני צריך שתדקור לי את המיקום על מפה.
בסדר.

אלירן

מיינצר
ותצטרך להיות עם מכשיר עליך.
אלירן
מה שתרצו .אני יכול לאכול משהו וללכת
לישון? אני גמור.
ברנס
אין בעיה .שוקי) ,לשוקי הבלש( תבדוק טוב את
החדר קודם ושים עליו עין .וקח את הטלפון
שלו שיהיה אצלך.
ברנס מושיט לשוקי את המכשיר .אלירן הולך לכיוון המטבח ,שוקי אחריו .איזי פונה
לברנס ומיינצר ,מוטרד.
איזי
אתם שולחים אותו לתוך כיפה אדומה.
ברנס
איזי ...הכול בסדר .אנחנו נאבטח את המפגש.
נפרוש אנשים בכל מקום .במקרה הכי גרוע
לפני שהרוסלן הזה בכלל ממצמץ הוא כבר
עצור.
איזי
ונראה לך שאלירן לא קלט מה קורה? הוא
יברח.
מיינצר
איך בדיוק? יש שבעים עיניים עליו בכל רגע.
חוץ מזה אמרתי לך .אין לו אינטרס לברוח.
איזי
יש לו אינטרס לא למות .גם אם היום תתפסו
את רוסלן ,לא אומר שמחר לא יבוא רוסלן
אחר .הוא יחיה כל החיים שלו בפחד ושום
הסכם עד מדינה לא יעזור לו .מה את חושבת
שהוא לא מבין את זה?
מיינצר
תודה על הניתוח הפסיכולוגי המעמיק ,איזי.
באמת .מרשים ביותר.
איזי מביט בה ובברנס .בכלל לא נראה לו כל הסיפור .מיינצר מחזירה לו מבט קשוח.
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מיינצר
אתה יכול ללכת .אנחנו מסתדרים .גם ככה,
תיכף כל הסיפור הזה מאחורינו.
לאיזי אין הרבה מה לעשות .הוא מסתובב והולך ,מוטרד.
 .228חוץ .יום .בית אלירן -בוטלה
 .229פנים ,לילה  -יחידת הסיגינט המשטרתית בלהב  ,433לוד
אופן-ספייס גדול ,קיוביקלז קטנים בכל אחת יושבת שוטרת מול כמה מסכי מחשב,
חלקן עם אוזניות ,חלקן מפעילות כל מני תוכנות .טל עם אחת השוטרות ,מול מסך
מחשב שעליו מפה ותדרים וכל מני חיתוכי קשר.
חוקרת
אז בודדתי את התא הסלולרי שבו בעצם נמצא
הבניין הזה באילת ואני מצליבה אותו עם
המספרי טלפון שיש לנו שמשוייכים למשפחת
אבו כמאל .מה השעות אמרת לי?
טל
תני לי את החלון בין ארבע אחר הצהריים
לשבע בערב אתמול.
תני לו רגע.

חוקרת

המחשב עובד .אחרי כמה שניות .טאק .יש התאמה מרשימת המספרים.
טל
הופה .מה זה המספר הזה? של מי זה?
חוקרת
רגע) ...מקלידה( הנה.
עולה דף עם תמונה של עימאד חירבאווי .אחד המחסלים של ג'וני.
229א .פנים ,לילה  -להב  - 443מפלג פשע מאורגן ,משרד איתן דויטש
טל מתפרצת למשרד של איתן שיושב שם ומתקתק על המחשב .היא שמה כל מני
ניירות על השולחן .כולל תדפיס של מה שראינו בסצנה הקודמת.
טל
יש לי חשוד ברצח של ג'וני סלימאן.
איכנתי סמוך לזירה מכשיר סלולר שמקושר
במערכת לעימאד חירבאווי . ,בכיר בארגון אבו
כמאל.
איתן
)מתעניין( וואלה .מעניין.
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טל
יש לי עד שראה שניים יוצאים מהבניין ונכנסים
לרכב שכור .זה )מניחה לו תדפיס של תמונה(
מהמחסום הצפוני של אילת רבע שעה אחרי
האירוע .עימאד מצולם בשני הכיוונים עם עוד
כוכב :עומאר אבו כמאל .רכב שכור .מתאים
לתאור מהזירה .רשום על שם אבא של עומאר.
איתן מסתכל במה שהיא שמה לו על השולחן.
עבודה יפה.

איתן

טל
אנחנו יודעים שג'וני חיסל את טארק איסמעיל
בלי אישור מלמעלה .זאת התגובה .אני יודעת
שבינתיים זה הכול נסיבתי ,אבל בטוח ייצא
משהו מהנתיחה וצריך עוד לעשותבדיקת מז"פ
נורמלית בזירה) .קולטת את הפרצוף שלו,
מורידה הילוך( מה יש?
איתן
שום דבר .אני אטפל בזה.
הוא לוקח את הניירות ושם אצלו .טל מביטה בו .קולטת שמשהו מתבשל.
מה זאת אומרת?...

טל

איתן מניח בצד את הניירות ,נאנח ומביט בה.
סגרי את הדלת רגע

איתן

טל לוקחת רגע וניגשת לסגור את הדלת .היא חוזרת לשולחן.
איתן
אלירן חן כנראה הולך להיות עד מדינה .של
מח"ש.
טל לא ממש מבינה מאיפה זה בא.
עד מדינה? איך זה?

טל

איתן
הבנתי שיש לו מידע על משהו רציני בתוך
המשטרה .הם עובדים אתו עכשיו.
טל
אוקיי .אז מה זה קשור אלינו?
39

מנאייכּ פרק 002

איתן
מקימים שם צח"מ .רוצים נציג שלנו .גם לתת
להם סיוע אבל בעיקר כדי שנישאר בתמונה.
טל מביטה בו בשתיקה ,זעם נבנה בתוכה .היא מבינה לאן זה הולך.
נציג?

טל

איתן
מחר בבוקר את מתייצבת שם.
באיזה קטע  ,איתן?

טל

טל ממש מתאפקת לא לפרוץ בבכי .איתן מביט בה בצער אמיתי.
איתן
טל ,זו החלטה של יפתח .זה בגלל שאת כבר
מעורבת בתיק הזה ממילא .זה הכי נכון.
טל
אה .החלטה של יפתח.
כן.

איתן

טל
בן זונה! אני עד כדי כך מפריעה לך בעין
שאתה שולח אותי לעבוד עם המנאייכ?
טל...

איתן

טל
אמרת לי שאתה חוזר לגלית ,סבבה .זזתי
הצידה לא אמרתי כלום .יש לך ילדים .הבנתי.
אני לא רוצה להרוס לכם את החיים .אבל
עכשיו זה? לפחות תהיה גבר .תיקח אחריות
על מה שאתה עושה במקום להתחבא מאחורי
יפתח.
איתן קם אליה .שם עליה יד.
איתן
תקשיבי גם לי זה קשה...
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טל )קוטעת אותו(
)סרקסטית( אה ,קשה לך מסכן שלי?
)אמיתי( כן קשה לי.

איתן

טל מהנהנת בזלזול.
טל
בסדר ...ומה ...מה עם הרצח של ג'וני סלימאן?
איתן
אמרתי לך ,אני אקח את זה מפה
לך תזדיין

טל

טל מסתובבת ללכת ויוצאת .איתן נשאר לבד ,מתוסכל.
 .230פנים .לילה  -מסעדה
אתי ואיזי יושבים במסעדת דגים עם דודו עיני ואשתו לימור ) +50אובר מטופחת(.
ניכר שדעתו של איזי מוסחת .הוא מוטרד .הוא מסתכל בשעון הרבה .בטלפון .אתי
מביטה בו מדי פעם במבט נוזף .דודו אוכל איזה דג בחזירות.
לימור
הם אנשים מקסימים .ממש .גם עמך ישראל
כזה לא תגיד איזה סנובים.
דודו
חמש עשרה אלף שקל שמלה .אתה שומע
איזי? חמש עשרה אלף שקל .בקרוב אצלך.
אתי
איזה בקרוב אצלך...מי שני? חבר עוד אין לה.
אנחנו לא ממהרים לשום מקום.
דודו
בסדר בסדר...עוד יגיע) .פונה לאיזי( מה אתה
אומר איזי? לא בא להיות כבר סבא? אה איזי
איזי שוב מביט בסלולרי .דודו מביט בו בזעף.
מה?

איזי

אתי
מה יש לך עם הטלפון תגיד לי?
איזי
)קם( אני צריך לעשות שיחה רגע .מצטער.
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איזי מתרחק .דודו מביט אחריו בחשד.
אתי
מה קרה שברק לא בא?
דודו ממשיך להסתכל לעבר איזי שנעמד בצד ומוציא את הטלפון שלו.
דודו
מעיין חולה ואין לו סידור.
לימור
מסכן) .פאוזה( לבד עם הילדים.
אתי
עוד מעט שלוש שנים ,את קולטת?
קשה להאמין.

לימור

רגע של שתיקה ,כולם נזכרים בענת אשתו ז"ל של ברק .לאתי יש דמעות בעיניים.
אתי
היא כל כך חסרה לי ,ענת .אין יום שאני לא
חושבת עליה.
לימור
אולי ניקח לו טייק אוויי? איזה המבורגר? נפנק
אותו.
רעיון מעולה.

אתי

בעוד הן מדברות דודו מביט לעבר איזי שמחייג בטלפון.
 .231פנים /חוץ ,לילה  -בתוך רכב פיקוד שחונה בחולות ראשון
231א .פנים ,לילה  -מסעדה
ברנס ופוגל יושבים באחורי ואן מצוייד במכשירי קשר מסכים וכו' .ברנס מפצח גרעיני
אבטיח .לפתע הקשר מתעורר לחיים.
ברנס כאן .2
כן מכלוף.

מכלוף )אוף(
ברנס

מכלוף )אוף(
התחלת כבר עם הגרעינים?
ברנס ופוגל צוחקים .לפתע יש לברנס טלפון .מזוהה .איזי .הוא מגלגל עיניים.
ברנס
שוב הנודניק הזה) ..עונה( מה עכשיו איזי?
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מה קורה?

איזי

ברנס
הכל בסדר ,כולם מוּקי בעמדות.
מה עם אלירן?

איזי

ברנס
)לקשר( שוקי ,כאן קודקוד .מה איתו?
הוא עוד בחדר .ישן.

קול בקשר )זה שוקי(

ברנס
שמעת איזי? הכל בסדר .הוא ישן.
איזי מביט לעבר השולחן ,שם לימור ,אתי ודודו מדברים עליו והוא יודע את זה.
איזי
אולי תגיד לשוקי להכנס להעיר אותו?
איזי יש זמן.

ברנס

איזי
אין זמן .עוד שעה הוא צריך להיות אצלך
מתוקתק מתודרך ,עם מכשיר האזנה עליו.
נראה לי שהוא ישן מספיק...
ברנס
טוב איזי ,תודה על העצות .ביי.
ברנס מנתק לאיזי בפנים .איזי נשאר לעמוד שם רגע .הוא מביט לצד השני של
המסעדה  -רואה שאתי מביטה בו ממרחק .מבטיהם מצטלבים .היא כבר מבינה שהלך
הערב.
 .232חוץ ,לילה  -מחוץ לבית אלירן
הרכב של איזי נעצר בחריקת בלמים מול הבית של אלירן .איזי יוצא מהרכב .אדיר -
בלש מח"ש שחונה מחוץ לבית מרים את המכשיר קשר.
אדיר
ברנס .איזי נעצר כרגע מחוץ לבית.
מה זה?

ברנס )בקשר(

איזי כבר דופק על הדלת באגרופו .היא נפתחת על ידי שוקי הבלש ,בידו צלחת עם
קוסקוס.
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שוקי
מה אתה עושה פה איזי?
איזי נכנס פנימה ,הודף אותו הצידה ועולה במדרגות.
 .233פנים ,לילה  -בית אלירן
איזי עולה במדרגות ואחריו שוקי – מגיעים לדלת החדר של אלירן .איזי דופק עליה.
בהתחלה רגוע .אין תשובה .אחר כך הוא דופק עליה חזק.
אלירן! פתח ת'דלת!

איזי

כלום.
איזי
קיבינימאט) ...דופק שוב חזק( אלירן!
מה קורה שם שוקי?

ברנס )בקשר(

איזי לוקח תנופה – נכנס בדלת עם הכתף.
 .234פנים ,לילה  -חדר אלירן
בנסיון השני איזי מצליח לפרוץ את דלת העץ הפשוטה .הוא מתפרץ לתוך החדר  -הוא
ריק .החלון פתוח .הסורג הקל פורק ,הוילון מתנפנף .אזיקי הרגליים על הרצפה .איזי
רץ לעבר החלון מביט למטה אל החצר החשוכה.
הוא ברח.

איזי

שוקי
)לקשר( ברנס! הוא ברח! הוא ברח!
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