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.701

פנים ,לילה – בית איזי
איזי נכנס )אחרי המפגש והנשיקה עם טניה( .אתי יושבת מול הטלוויזיה עם ארצ'י.
עצובה .על המרקע :סרט על תאילנד .הוא רואה שמלה חדשה עם תוויות תלויה ליד
הדלת.
כן .מה זה?

איזי

אתי
קניתי לחתונה .אני אנסה מחר להחזיר אותה.
איזי מתיישב לידה .שם עליה יד .היא קצת נוקשה אבל הוא לא נרתע.
שמלה יפה.

איזי

אתי
בטח שהיא יפה 2000 .שקל.
אל תחזירי אותה.

איזי

היא מתרככת קצת .הוא מנשק אותה .היא מופתעת .איזי הגיע חם מטניה.
מה יש לך?

אתי

הנשיקה מתחממת .הם מתחילים להתחרמן על הספה.
יום חדש
.702

חוץ ,יום – לצד כביש ראשי בשפלה
הרכב של איזי עומד בשוליים של כביש בין עירוני .הוא וטל נשענים עליו .טל מעשנת.
מביטה בשעון.
הוא מאחר.
בסדר .הוא יגיע.

טל
איזי

לפתע לאיזי יש שיחה מזוהה :טניה לוין .הוא מסנן .טל קולטת אותו .הוא נבוך
ומסמיק.
מי זאת טניה לוין?
סתם.

טל
איזי

טל מסתכלת עליו .קולטת שהוא מסתיר משהו.

2

מנאייכ פרק 007

טל
זאת ההיא שנפגשת איתה בבית ספר?
שהביאה לך את הוויסקי?
איזי שותק באישור ,נבוך.
טל
מה הסיפור שלך איתה?
איזי
אין סיפור .אמרתי לך .אני עוזר להם .הבן שלה
הוא קורבן של אלימות משטרתית .תיק
שטיפלתי בו.
טל
על מי אתה חושב שאתה עובד תגיד לי?
מה זאת אומרת?
אתה כזה שקוף...

איזי
טל

איזי מביט בה ,זועף.
איזי
למה שלא נדבר קצת עליך לשם שינוי? על
החיים הפרטיים שלך?
עלי אין מה לדבר.

טל

איזי
גם לא על איתן דויטש?
טל מקדירה פתאום .מופתעת שהוא שמע על זה .לוקחת שכטה מהסיגריה.
מנידה בראשה .איזי קצת מתחרט ששאל...
טל
מה יש לדבר על איתן? הוא נפרד מאשתו.
התחיל בינינו משהו .הוא החליט שהוא חוזר
לאשתו  -נגמר .זה הכול.
איזי
זה הוא שלח אותך לעבוד איתנו?
כואב לה .היא לא עונה .היא זורקת את הסיגריה והולכת בכעס לעבר האוטו .נכנסת
פנימה .איזי נשאר ומביט אחריה .מבין שהגזים.
.703

פנים/חוץ ,יום  -רכב של איזי לצד כביש ראשי בשפלה
טל התיישבה במושב לצד הנהג ומסתכלת בטלפון .איזי ניגש אליה ודופק לה על
החלון .היא מורידה את החלון.
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איזי
לא התכוונתי לבאס אותך.
טל
זה בסדר .זה לא באשמתך.
איזי
את יודעת ,אני מכיר את איתן .הוא קקה רציני.
טל צוחקת .איזי מחייך למראה הצחוק שלה .את הרגע החם הזה מפריעה צפירה של
ניידת  -נעצרת מאחוריהם ניידת של משטרת התנועה .מעכירה את האווירה .איזי
מתרומם למראה .מהניידת יוצא רס"ב משה ברזאני ) ,50מדים של משטרת התנועה(
הולך לעבר איזי.
שלום .יש בעיה?
לא הכל בסדר.

ברזאני
איזי

ברזאני
אתה בטוח? כי נראה לי שיש בעיה יא מנאייכ.
טל קצת נבהלת .ברזאני מתקרב לאיזי.
מה אמרת לי?

איזי

ברזאני
מנאייכ .זה מה שאמרתי.
רגע מתוח – איזי מתקדם מ איים ולופת את ראשו של ברזאני ,טל יוצאת מהאוטו
להפריד.
הכל בסדר פה?

טל

הם נעצרים ,מסתכלים עליה ואז מתחבקים חיבוק גדול .היא מופתעת.
ברזאני
אחחח איזי ...תענוג לראות אותך.
איזי
טל ,תכירי .ברזאני .חבר יקר.
ברזאני
היינו בקורס שוטרים יחד שנינו .הגענו רחוק.
הם צוחקים .טל יוצאת מהאוטו לוחצת לברזאני את היד.
איזי
ברזאני הולך לעזור לנו עם המבצע הערב.
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ברזאני
רק בוא תסביר לי מה אתה צריך ממני בדיוק.
.704

פנים/חוץ ,לילה – הפורש של גילי

.705

פנים ,לילה – משרד בילוש תחנת ראשון

.706

חוץ ,לילה – לצד כביש בין עירוני
לייבו במשרד ,מכין קפה שחור בפינת הקפה ,מעשן סיגריה .שם טוב נכנס.
מה קורה?

שם טוב

לייבו
משמרת לילה ,מה קורה.
לייבו זורק לעברו מבט.
לייבו
שומע? אני מגלגל את העסקה שסיפרתי לך
עליה עם הערבי .תעזור לי עם זה?
שם טוב
בטח .מה אתה צריך?
לייבו
יש לך קומבינות עם הרכב ,תשיג לי מהם את
הטרנזיט מינהלה בלי שישאלו יותר מדי
שאלות.
לפתע הטוקמן שלו ,שמונח ליד הסמאטרפון הרגיל מצלצל .לייבו מיד נדרך .מביט
במספר.
זה גילי.
מה הוא רוצה?

לייבו
שם טוב

לייבו
לא יודע) .עונה( הלו.
קאט לגילי שעומד לצד הכביש לת"א עם הטלפון ביד .לידו הרכב שלו מוקף בשתי
ניידות משטרת תנועה.
גילי
שומע? עצרו אותי שוטרי תנועה...
לייבו מליט את פניו בידיו.
לייבו
בשביל זה אתה מתקשר אלי?
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גילי
יש פה איזה שוטר שאומר שהוא יקח לי את
המפתחות של הרכב .תעשה לי טובה דבר אתו
לפני שהוא עושה טעות.
טוב .תביא לי אותו.

לייבו

גילי מעביר את הטלפון לשוטר שלידו שהוא לא אחר מאשר ברזני החבר של איזי.
ברזני לוקח את המכשיר.
מי זה?

ברזני

לייבו
פקד אופיר לייבוביץ' .קצין בילוש משטרת
ראשון .נעים מאד .מי מולי?
.707

פנים ,לילה – קיוביקל ביחידת הסיגינט של המשטרה
מתחילים בשוט סגור על מסך .חלון סאונד  +טקסט :קו מואזן :גילי שמעיה .בקיוביקל
עמוס מסכים ומכשירים מצטופפים איזי ,טל ,ואיש סיגינט משטרתי )צעיר ,מדים
כחולים ,דרגות רס"ל( הם מאזינים לסאונד שבוקע מאחד הרמקולים.
ברזאני )אוף(
ברזאני .משטרת תנועה ארצית.
לייבו )אוף(
...אחי .הבן אדם הזה עובד איתנו .אני מאוד
אעריך את זה אם תוותר לו הפעם.
ברזני )אוף(
תפסנו אותו נוסע מאתיים עשרים באיילון.
בדוקאי ,מסריח מאלכוהול ...הרגע יצא
משלילה...
טל
אין .ידעתי שהוא יתקשר אליו .כזה מטומטם.
איזי מצביע על איזה מספר שמופיע על המסך.
איזי
זה המספר שגילי התקשר אליו ,נכון?
איש הסיגינט מהנהן .איזי רושם את המספר.
לייבו )אוף(
תקשיב...אתה עושה לי מה זה ג'סטה .ברזני
נכון? אני אדאג לזרוק עליך מילה טובה.
איזי
זהו .יש לנו את הטוקמן של לייבו.
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איזי מביט בה ומחייך.
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פנים ,לילה  -חדר צח"מ
בהמשך הלילה :איזי ,מיינצר ,היבא ,ברנס )עם שני תפרים בשפה מזכרת מאיזי( .וטל
בחדר הצח"מ מקשיבים להמשך ההקלטה.
ברזני )אוף(
בסדר ...בסדר .הוא משוחרר .קח אותו.
לייבו )אוף(
תודה תודה תודה .שיהיה לילה טוב.
גילי )אוף(
תודה לייבו שיחקת אותה.
לייבו )אוף(
זאת פעם אחרונה שאתה מתקשר אלי בקו
הזה בגלל שטויות.
גילי )אוף(
בסדר תירגע אפשר לחשוב על מה דיברנו.
טל עוצרת את ההקלטה .מביטה במיינצר.
נו? מה את אומרת?

טל

מיינצר
מה אני אומרת? שבא לי לתת לך נשיקה.
היא לא מתאפקת  -מחבקת את טל הנבוכה ונותנת לה נשיקה מצלצלת על הלחי.
מיינצר
)לאיזי( לך אני לא אתן נשיקה .אבל עבודה יפה
מאוד .אני כבר מוציאה צו להאזנה למספר של
לייבו .תוך כמה ימים נמפה את כל הרשת
המבצעית שלהם.
ברנס
)עולה לו בדם( כל הכבוד חבר'ה.
מיינצר וברנס יוצאים מהחדר .איזי מביט בטל.
איזי
)מתבדח( תגידי  -חשבת אולי על קריירה
במח"ש?
חס ושלום.

טל

איזי
חבל .את כישרון טבעי.
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טל
דביל .תבוא לאיזה דרינק?
רגע קצת אוקוורד.
טל
לחגוג את הניצחון ...אני לא מנסה להעמיס
אותך! תירגע
איזי
תגידי איזה דרינק בראש שלך? אני גמור
מעייפות) .מבחין באכזבה שלה( בהזדמנות
אחרת ,בסדר? ואני מזמין.
)מאוכזבת( בסדר.
להעמיס...איזה...

טל
איזי

איזי צוחק וטופח על שכמה בחיבה ויוצא .טל קולטת שהיבא מרימה אליה מבט.
מזעיפה פנים.
יום חדש
.709

פנים ,יום  -חדר דיונים אצל גרי
בחדר יושבים גרי ,מיינצר וברנס .עתליה בן משה נכנסת .מיינצר מתרוממת לעברה.
מיינצר
עתליה ...תודה שהתפנית בשבילנו.
גרי זורק למיינצר מבט .היא קצת מביכה בליקוק שלה.
עתליה
)לוחצת יד( רונית) .מסתכלת על גרי( גרי.
מתיישבת ומביטה בגרי בחשד.
עתליה
אז איך אני יכולה לעזור לכם?
גרי
צח"מ ברק הראל .את יודעת על מה מדובר?
עתליה
בקווים מאוד כלליים .אני יודעת שברח לכם עד
מדינה.
גרי
כן .אבל לפני שהוא ברח הוא מסר לנו מידע
חדש שקושר את ברק הראל לרצח גבי
גנשווילי.
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עתליה שומרת על פוקר פייס.
גרי
אנחנו צריכים גישה לחומרים של תיק גנשווילי.
אולי לעוד כמה תיקים של ימ"ר מרכז .וזה צריך
להיות ממודר .יש לנו חשד שיש שם ביחידה
גורמים שמשתפים פעולה עם ברק.
עתליה
אוקיי .ואיך אני קשורה לזה?
גרי
את פרקליטת המחוז .יש לך גישה לחומרים
האלה.
עתליה סוקרת אותם במבט.
עתליה
אני יודעת שפניתם כבר לדודו עיני בעניין הזה
והוא סירב.
גרי קיווה שהיא לא יודעת מזה.
גרי
זה נכון .אבל יש לו קשר אישי לברק ויכול מאוד
להיות שזה משפיע על שיקול הדעת שלו.
עתליה
אז אתם רוצים שאני אשכב בשבילכם על
הגדר.
מיינצר
)מנסה( זה לא ככה ,עתליה...
)יורה( אז איך זה?

עתליה

מיינצר קמלה במושבה .גרי לוקח בחזרה את המושכות.
גרי
אנחנו ואת באותו צד ,לא?
עתליה
לא בדיוק .אתם חוקרים את השוטרים האלה.
אני עובדת איתם ביום יום.
גרי
ואין לך בעיה עם זה שיש כאלה חשדות
לגביהם?
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עתליה
אני לא יודעת על איזה חשדות מדובר .בוא
תראה לי מה יש לך.
גרי
מה ,את עושה לי אודישן? זה חומר רגיש.
אתה לא סומך עלי?

עתליה

גרי
זה לא עניין של סומך לא סומך .זה עקרוני .אני
אומר לך שיש חשדות רציניים ואני מבקש ממך
עזרה .זה אמור להספיק.
זה לא.

עתליה

מיינצר
מה הבעיה שנראה לה חומרים?
גרי
רונית ,תעשי לי טובה .אל תתערבי) .לעתליה(
אני לא כל כך מבין את הגישה שלך ,אני חייב
להודות.
עתליה
זה נורא פשוט .אני לא רוצה להכניס ראש
בריא למיטה חולה .יש לי יחסי עבודה תקינים
עם דודו עיני ,עם ברק ,עם כולם .למה שאני
אחבל בזה בגלל שלכם יש כל מני "חשדות"?
כולם שותקים .תכלס היא צודקת.
עתליה
לך עם זה לפרקליט המדינה .אם הוא יורה לי
לשתף פעולה  -אין שום בעיה .עד אז  -שיהיה
לכם יום טוב.
היא קמה והולכת משם .הם נשארים לשבת .גרי נושף החוצה אוויר בתסכול .מיינצר
מביטה בו.
מיינצר
היא צודקת .אין לה שום אינטרס לצאת מגדרה
בשבילנו .בוא פשוט נלך לפרקליט המדינה.
גרי
את פה על תקן העורכת דין שלה? או סתם
מעריצה?
גרי עצבני .מביט בה.
10
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גרי
אני לא מתכוון ללכת לבכות לפרקליט המדינה
שעתליה לא רוצה לשחק איתי .לא לפני שאתם
מיציתם את כל הכיוונים האחרים בתיק הזה.
אלירן חן ,האזנות ,יש לכם מספיק עם מה
לעבוד .מה עם החקירה הכלכלית?
ברנס
שום דבר בינתיים .אין לו שום דבר חריג
בחשבונות .שום הוצאות גדולות .אולי יש לו
ערימה של מזומן קבורה איפה שהוא ,או שיש
לו איזו קומבינה אחרת.
גרי
אם לא נוכל להראות את התמורה שברק מקבל
אין לנו עם מה לבוא לבית משפט .אני מאוד
מציע שתתמקדו בזה.
.710

פנים ,יום  -משרד של איזי
איזי יושב במשרד ,לועס מסטיק ומעיין בתיקיה של מחלקת הרווחה של עיריית חולון.
זה התיק של שרון צור .תמונה שלה משודכת לכריכה .טל נכנסת .נעצרת רגע,
סחרחורת .בחילה .לוגמת מבקבוק מים קרים
איזי
מה? שתית הרבה אתמול?
טל
סתם .מרגישה קצת לא טוב .קח.
מושיטה לו איזה דף.
טל
דוח מעבדה של האדמה שאספתי מהנעליים
של לייבו.
איזי מניח את התיקיה בצד ומעיין בדף.
נו

איזי

טל
כלום .זה גנרי .זה יכול להתאים לכל שטח
חקלאי במישור החוף שמתאימים לדגימה
הזאת.
איזי )נאנח( מבואס.
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טל
ידעתי שתתבאס אז שמרתי לך את החדשות
הטובות לסוף .הבליסטיקה סיימו לבדוק את
הנשק מהירי בעזרא פאלח.
מושיטה לו עוד דף.
טל
הקליע והתרמיל מהזירה לא מתאימים לאקדח
שקיבלנו מתחנת ראשון .האקדח שהם הביאו
לנו לא ירה חודשים.
הם זייפו את הדו"ח.

איזי

.711

פנים ,יום – מעבדת נשק של מז"פ

.712

פנים ,חוץ  -חניון תחנת ראשון
עתליה בן משה פרקליטת המחוז הולכת בצעדים מהירים ומתוחים.

.713

פנים ,יום  -משרד ברק הראל
ברק יושב במשרד ומביט בדגים שבאקווריום .עתליה בן משה עומדת מולו.
מה?

ברק

היא מביטה סביב .הוא מבין למה היא מודאגת.
ברק
תירגעי .אני בודק כל בוקר אם שמו פה מכשיר.
את יכולה לדבר חופשי.
עתליה
אתה בבעיה רצינית מאוד ברק.
ברק
ספרי לי משהו שאני לא יודע.
עתליה מושיטה לו את הטלפון שלה.
שים בכספת.

עתליה

ברק נאנח לוקח את הטלפון שלה ,את שלו ומכניס לכספת המשרדית שמאחוריו.
עכשיו נרגעת?

ברק

היא ממש לא.
עתליה
אלירן חן קשר אותך לרצח גנשווילי.
12
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אוקיי .את זה ידענו.

ברק

עתליה
יש להם מישהו בימ"ר.
ברק
זה סנדור .זה סיפור ישן .הם ממחזרים.
עתליה
אבל אלירן נתן להם הצלבה למידע הזה .עכשיו
זה מודיעין מאומת לא סתם רכילות של איזו
נרקומנית.
ברק שותק .מהורהר.
עתליה
כל המערכת על הרגליים מחפשים אותו בכל
העולם .קונסוליות ,אינטרפול ,אפילו המוסד
מעורב.
ברק
בסדר .גם האנשים שלי מחפשים אותו
בערוצים שלהם.
לא נראה שזה מרגיע אותה .להפך.
עתליה
הם רוצים גישה לתיקים הישנים שלך מהימ"ר.
בינתיים אני תוקעת את זה עם כל מני
בירוקרטיות אבל בסוף זה יצא מגבולות הגזרה
שלי ואז אף אחד לא יוכל לעצור אותם.
ברק
אפשר לבער את התיקים האלה?
עתליה
מתחת לאף של זיגדון? בלתי אפשרי.
ברק שותק כמה שניות .ניכר שהוא חושב.
עתליה
מה אני אעשה אם הם יגלו שאנחנו בקשר?
)מרגישה שהוא לא מקשיב לה( הא?
עתליה -

ברק

עתליה
איך אני אסביר את הדברים שאני עושה
בשבילך?
13
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תירגעי ומהר.

ברק

היא נרגעת קצת.
ברק
תשיגי את החומר שיש להם .אני רוצה לדעת
בדיוק מה אלירן נתן להם .צריך לעשות בקרת
נזקים.
עתליה
תגיד לי אתה השתגעת? אתה מנסה לגרור
אותי עוד יותר עמוק לתוך הבוץ הזה?
שתיקה קצרה .ברק דופק לה מבט מאיים.
ברק
את כבר עמוק בפנים .אל תתבלבלי .הבאת לי
את מה שביקשתי?
עתליה מהססת.
נו ,יאללה.

ברק

עתליה מוציאה מהתיק מסמך משפטי ומושיטה לו בחוסר רצון .ברק מביט בו.
עתליה
יש טעם לשאול אותך מה זה הדבר הזה שאני
מאשרת? מבצע "החזרת ציוד"?
לא.

ברק

פתאום יש רעש והמולה מבחוץ .מכשיר הקשר של ברק מתעורר לחיים.
חנן
)אוף( ברק ,תגיע דחוף לחנייה ,מח"ש פה.
עתליה מחווירה .ברק מביט בה.
תישארי כאן.
.714

ברק

חוץ ,יום  -כניסה תחנת ראשון
מהומה בכניסה לתחנה .איזי ואיתו בלשי מח"ש פוגל ואדיר ,עומדים ורבים עם חנן
סלמה ,מלכה טסיגאו ,שם טוב ועוד שני בלשים .המולה .על סף דחיפות.
חנן
לך תזדיין .מה אתם רוצים ממנה בכלל?
איזי
מי אתה העורך דין שלה?
14
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חנן שם עליו יד .איזי דופק בו מבט רצחני.
ברק )אוף(
הלו! מה קורה פה? איזי!
המהומה נרגעת קצת .ברק מתקרב.
איזי
אנחנו צריכים לקחת את מלכה לחקירה.
איזה חקירה?

ברק

איזי
אני לא יכול לפרט .אבל זה לא סובל דיחוי.
מלכה מביטה לעבר ברק לקבל חיזוק .ברק לא מספק את הסחורה .הוא מוטרד.
ברק
היא באמצע משמרת....
איזי
ברק אני יכול לעצור אותה ולגרור אותה מפה
באזיקים .אני לא רוצה לעשות את זה.
חנן
בוא נראה אותך עושה את זה ,מנאייכ.
חנן סתום ת'פה.

ברק

ברק מביט באיזי בזעם .מלכה עם דמעות בעיניים.
ברק
יאללה .יהיה בסדר .תלכי איתם.
הוא מלטף את כתפה בידידות .מנסה לחייך.
ברק
כל קצין משטרה צריך פעם ללכת לחקירה
במח"ש .זה חלק מהחוויה.
מלכה לא משועשעת .הולכת כצאן לטבח לעבר איזי .אדיר ופוגל מלווים אותה לכיוון
היציאה .איזי זורק עוד מבט לעבר ברק ,ואז הולך .נתקע לחנן בכתף.
)מסנן( בן זונה...

חנן

ברק מביט אחרי אנשי מח"ש שמובילים משם את מלכה.
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.715

פנים ,יום  -משרד ברק  -חלון שמשקיף על הכניסה לתחנה
עתליה במשרד של ברק  -מביטה באנשי מח"ש שלוקחים את מלכה .סוגרת את הוילון.
מאוד מוטרדת.

.716

פנים ,לילה  -משרדי מח"ש  -שירותים
טל מתפרצת לשירותים ,מקיאה את נשמתה .מתנשפת קצת ,נשענת על האסלה.
לוקחת קצת נייר טואלט ומקנחת את פיה ואפה .זורקת את הנייר לאסלה ,מורידה את
המים  -יוצאת מהתא  -נתקלת בהיבא .מחווירה.
הכל בסדר?

היבא

טל
כן ...סתם חטפתי איזה וירוס...
היא ממהרת לנוס החוצה מהשירותים .היבא מביטה אחריה בחשד.
.717

פנים ,לילה  -מסדרון מח"ש
איזי הולך במסדרון .מסנן עוד שיחה מטניה .טל יוצאת בדיוק מדלת השירותים.
הבאתם את מלכה?

טל

איזי
כן .רוצה להיכנס לחקירה?
טל
לחקור שוטרת?! אני אוותר על התענוג.
איזי
טוב .אבל אני רוצה שתיכנסי לצפות בזה עם
מיינצר.
אוקיי.

טל

איזי קולט שהיא לא במיטבה .חיוורת .קצת זיעה קרה.
איזי
את חיוורת .לכי הביתה לנוח.
אני בסדר.

טל

.718

פנים ,לילה – חדר חקירות מח"ש

.719

פנים ,לילה  -חדר צח"מ
)המשך ישיר( מלכה טסיגאו יושבת קשוחה מול היבא ואיזי .איזי עם משקפי קריאה
ומציץ בניירת שמולו היבא נועצת במלכה מבט קודר.
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היבא
אני אגיד לך מה מוזר לי ,מלכה .עבריין מוכר
כמו עזרא פאלח מופיע במיון עם פצע ירייה.
ואת מגיעה ממלאת איזה דו"ח ומחליקה את
זה ככה?
מלכה
אני עשיתי כל מה שצריך .זו הייתה תאונה.
הכול כתוב שם.
בחדר הצח"מ :מיינצר ,ברנס צופים בפיד מהחקירה על המסך .טל נכנסת ומצטרפת.
היבא
מה בדיוק קרה בתאונה הזאת?
מלכה
הבעלים הרשום של הנשק מיודד עם עזרא
פאלח .הוא הראה לו אקדח חדש שהוא רכש.
היה כדור בקנה והוא נפלט לעבר מר פאלח.
היבא
הבעלים של הנשק עובד כקב"ט במחסן ששייך
ל"מ.ש .נכסים".
כן.

מלכה

היבא
הוא סטודנט למנהל עסקים ,דרוזי בן  23ללא
עבר פלילי.
אז?

מלכה

היבא
אז מה לו ולעזרא פאלח?
מלכה
)מושכת בכתפה( חברים.
שתיקה קצרה .איזה בולשיט.
היבא
איפה המקרה אירע?
מלכה
בחצר של הבית של עזרא בכפר אריה .כתוב
בדו"ח.
ביקרת בזירה?

איזי
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מלכה
בשביל מה שאני אבקר בזירה?
איזי
כשתפסת את הנשק הרחת את הקנה?
אני לא זוכרת.

מלכה

איזי
לא הרחת .כי אם היית מריחה היה ברור לך
שהנשק הזה לא ירה בזמן האחרון.
מלכה מחווירה.
איזי
הנשק שאת תפסת כמוצג ושהפרטים שלו
רשומים בדו"ח שלך הוא לא הנשק שממנו
בוצע הירי בעזרא פאלח .והוא לא תואם
לממצאים מהזירה .האמיתית .שאנחנו איתרנו.
והיא אפילו לא קרוב לבית אריה.
מלכה
אוקיי ...אולי זו טעות...
איזי
לא .זו לא טעות .נכון?
היבא
את סגרת את הסיפור הזה בהוראה של ברק
הראל .חלאס לחרטט אותנו.
מלכה שותקת .יש לה דמעות בעיניים שהיא בקושי מצליחה לעצור.
איזי
את תעשי לעצמך חיים הרבה יותר קלים אם
תשתפי אתנו פעולה.
מלכה
)אוספת את עצמה( אני לא מבינה מה אתם
רוצים ממני) .מתעשתת( רגע .אני רוצה לראות
את הדו"ח מז"פ שלכם.
איזי מושיט לה דף.
איזי
בבקשה .אנחנו תפסנו קליע עם ממצאים
שמתאימים לעזרא פאלח .הוא לא תואם לנשק
שתפסת .בכלל לא בכיוון.
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היבא
את בידית ראיות ,מלכה .באירוע ירי שמעורבים
בו שני עבריינים בכירים – גילי שמעיה ועזרא
פאלח ועוד חשוד בתיק רצח שמוגדר כעבריין
נמלט כרגע .את בטוחה שאת מבינה כמה את
הסתבכת?
מלכה שותקת .מפוחדת.
היבא
מה קיבלת בתמורה? כסף?
מלכה
מה?! לא קיבלתי כלום...
היבא
אז זה בגלל העיניים היפות של ברק?
מלכה לא עונה.
איזי
איך הוא זרק אותך לכלבים .בלי לחשוב
פעמיים .הוא לא שם עליך .לא שווה לך להגן
עליו.
מלכה
אני לא מגינה על אף אחד.
היבא
מלכה ,אנחנו מדברים על כתב אישום פלילי
חמור .שיבוש חקירה ,עדות שקר ,בידוי ראיות.
איזי
כל התיק הזה ייפול עלייך .אני מציע לך לחשוב
טוב טוב לאן את ממשיכה מכאן .אם תשתפי
איתנו פעולה ,נשקול להעביר אותך לטיפול
משמעתי .אולי בכלל לוותר על האישומים.
היבא
שווה לך לשבת בכלא בשביל ברק הראל?
מלכה חושבת כמה שניות.
מלכה
בסדר .ברק אמר לי מה לעשות .הוא הביא לי
את הנשק ...אבל הוא אמר לי שזה עניין של
ביטחון מקורות .לא קיבלתי ממנו שום דבר
בתמורה.
איזי
אז למה לא אמרת לנו את זה מהתחלה?
19
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מלכה
אני הייתי חוקרת .אני יודעת שעדיף לא להגיד
כלום.
היבא
אז למה את אומרת עכשיו? כי את מבינה
שברק סיבך אותך?
מלכה
לא .כי אני רוצה שדברים יהיו ברורים.
היבא
מאיפה קיבלת את האקדח?
מלכה
הביאו לי אותו לבית החולים כשהייתי שם.
היבא
בכלל דיברת עם הבחור שלכאורה ירה
בעזרא? הדרוזי הזה?
מלכה
לא .רק מילאתי את הניירת ,תפסתי את הנשק
כראייה וזהו.
שתיקה.
איזי
אנחנו נבדוק לך את החשבונות בנק ,נעשה לך
חיפוש בבית ,נהפוך לך את החיים .כדאי לך
להגיד לנו עכשיו אם קיבלתי משהו בתמורה.
מלכה
לא קיבלתי כלום .אמרתי לכם .ברק נתן לי
הוראה ואני ביצעתי.
עוד כמה שניות שתיקה .נראית אמינה .היא מרימה אליהם עיניים.
מה קורה עכשיו?
.720

מלכה

פנים ,לילה – חדר צח"מ
מיינצר ,ברנס ,איזי טל והיבא בחדר .על המסך מאחוריהם מלכה טסיגאו יושבת בחדר
החקירות לבד
מיינצר
)מסתובבת אל איזי והיבא( אז מה אתם
אומרים?
איזי
לא נראה לי שהיא יודעת משהו על העניינים
של ברק .היא סתם פיון.
20
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היבא
בסדר .בשחמט מורידים גם פיונים אם יש
הזדמנות.
טל
את לא רגועה אם את לא מנסה לזיין איזה
שוטר הא?
היבא )בקרירות(
אני מנסה לתפוס עבריינים .זה שהם עם מדים
זה לא משנה לי .תגידי טל ,מה הבעיה שלך
איתי? אולי נפתח את זה סוף סוף?
טל
חוץ מזה שתפרת לאחד החברים הכי טובים
שלי תיק וגרמת לזה שיעיפו אותו
מהמשטרה? שום דבר.
כולם קופאים במקומם ומביטים בה.
היבא
על מה את מדברת?...
טל
עדי לוי? שוטר שאת חירבת לו את הקריירה
בשביל לקדם את עצמך.
טל -

איזי

היבא
)מתעלמת מאיזי( עדי לוי הוא כהניסט מסוכן
שכמעט הרג בן אדם.
טל
הוא היה בסכנת חיים מול חבורה של עבריינים
באמצע תיז א נאבי ועשה מה שצריך לעשות.
התפקיד שלך זה לא לשפוט את הדעות
הפוליטיות שלו.
היא פונה לאיזי ,שקצת בשוק מההתפרצות.
טל
זה מה שלימדת אותה? לחפור לשוטרים
בפייסבוק לחפש אם הם עשו לייק ל"בנצי
גופשטיין"? העיפו אותו מהמשטרה בגלל זה.
מיינצר
טל תרגעי! את השתגעת לגמרי? מה זה צריך
להביע?
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טל החבר שלך ביצע ירי לא מוצדק וטופל
בחומרה .אין כוח בלי ביקורת.
טל
כן? למה איזו ביקורת יש עליכם בפרקליטות
בדיוק? את הדעות שלה )היבא( מישהו בדק?
שהיא לא עשתה לייק לאיזה חנין זועבי או
משהו? )פאוזה כולם מביטים בה המומים(
יאללה ,כולכם משחקים לי אותה יפי נפש...
טל קמה ,יוצאת החוצה .משאירה אחריה דממה מתוחה .מיינצר מביטה באיזי.
מה זה?
אין לי מושג.
זה בסדר.

מיינצר
איזי
היבא

מיינצר
לא ,זה ממש לא בסדר.
היבא
עזבי .באמת ,זה לא מזיז לי .בכל אופן – יכול
להיות שמלכה באמת לא יודעת שום דבר על
העניינים של ברק .זה לא אומר שאנחנו לא
יכולים להושיב אותו פה בחדר חקירות ולעמת
אותו עם העדות שלה.
מיינצר
הייתי רוצה שיהיה לנו ביד משהו קצת יותר
רציני מזיוף של דו"ח לפני שאני מביאה לפה
את ברק לחקירה באזהרה.
שתיקה קצרה .היא צודקת.
היבא
אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשתמש
בה בדרכים אחרות.
על מה חשבת?

איזי

היבא
יכול להיות שהיא הדרך שלנו להכניס לברק
מכשיר האזנה למשרד.
ברנס מביט לעבר המסך ,זה רעיון טוב.
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.721

חוץ ,לילה  -מתחת למשרדי מח"ש
טל עומדת בכניסה לבניין ומעשנת .איזי נעמד לידה.
מה יש לך?

איזי

טל
מה יש לי? היא מביאה לי את הסעיף.
איזי
את ממש טועה לגביה.
טל
אני רואה על הפנים שלה כמה היא שונאת
שוטרים.
איזי
התיק הזה של החבר שלך – היה מידע שיש
פה אולי מניע גזעני ,אז היא בדקה .היא בסך
הכול עשתה את העבודה שלה .זה הכול.
טל
ולהדליף את זה לתקשורת זה גם העבודה
שלה? כתבה שלמה עשו על זה במהדורה.
חגגו לו על התחת.
איזי
היא לא הדליפה שום דבר .בחייך .היא לא
מדברת עם עיתונאים.
טל
אז מי הדליף את זה?
איזי
מי שתמיד מדליף .מיינצר .גרי .אולי פרקליט
המדינה בעצמו .מישהו מלמעלה.
שתיקה קצרה.
איזי
את צריכה ללכת לבקש ממנה סליחה.
טל
זין אני אבקש ממנה סליחה...
פתאום איזי קולט את טניה מתקרבת לבניין מכיוון הרחוב .תשומת הלב שלו מיד
עוברת לשם.
טניה?

איזי

טניה נעצרת .רואה אותו עומד שם עם טל וניגשת.
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הי ...קרה משהו?

איזי

טניה
אני חייבת לדבר איתך .ניסיתי להתקשר...
איזי
כן מצטער ...היה לנו קצת טירוף) .קולט שהיא
מסתכלת על טל( תכירי .זו טל .היא עובדת
איתי .טל ,טניה.
טל
נעים מאוד) .סוגרת סיגריה( טוב אני לא אפריע
לכם.
היא זורקת להם מבט רב משמעות ומסתובבת לעבר הבניין .איזי מסתכל אחריה.
טל! תתנצלי!

איזי

טל מראה לו אצבע משולשת תוך כדי התרחקות פנימה .הוא מחייך קצת ואז מחזיר
מבט לטניה.
מה קרה?

איזי

טניה
ינון סידר שיעשו כתבה בחדשות .על המקרה
שלנו .זה הולך להיות מחר.
איזי
אה .יופי .זה רעיון טוב .הרבה פעמים יותר
חשוב מה אומרים בתקשורת מאשר בבית
משפט.
טניה
זה בדיוק מה שינון אומר.
אז מה הבעיה?

איזי

טניה
הבנתי ששאול כץ הזה הולך כנראה להיות
המפכ"ל.
כן .זה הכיוון.

איזי

טניה
ונזכרתי במה שינון אמר כשנפגשנו אצלך
במשרד .על זה שאנחנו יוצאים נגד אנשים

24

מנאייכ פרק 007

חזקים .שיכולים להיות עלינו לחצים? )פאוזה(
פתאום ...פתאום אני קצת מפחדת.
איזי
אין לך מה לפחד .שאול לא יעז להתערב.
טניה
הוא כבר התערב פעם אחת.
איזי
רק כשזה היה בין המשטרה לבין מח"ש .עכשיו
זו תביעה אזרחית ,זה מחוץ לתחום שלו .הוא
לא יתעסק עם בית משפט.
היא שותקת .חושבת.
איזי
את סתם חטפת קצת רגליים קרות .אל תדאגי.
תני לינון לנהל את זה .הוא מקצוען.
טניה מהנהנת .שתיקה קצרה.
טניה
אני ...רציתי גם לדבר איתך על מה שהיה
אצלי .אני מצטערת .אני ...אני לא יודעת מה
קרה לי.
איזי
זה בסדר .אסור היה לי בכלל לבוא אליך ככה
לארוחת ערב .זה לא אתי מצדי.

ברור...

טניה

איזי
אני מעורב בתיק של דניאל .אני אצטרך לבוא
להעיד במשפט .אין לזה צורה.
טניה
בטח .בטח .אני שמחה שגם אתה חושב ככה.
איזי קצת מתבאס ,אבל משחק את המשחק.
איזי
בלי קשר ,כל דבר שאני יכול לעזור  -אני פה
בשבילך.
טניה
תודה .אני מאוד מעריכה את זה.
איזי מחייך אליה.
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.722

פנים ,לילה  -חדר צח"מ
חדר הצח"מ נטוש רק היבא עובדת על המחשב .טל נכנסת לקחת את התיק שלה.
זורקת לעבר היבא מבט .נאנחת ואז ניגשת אליה.
טל
שומעת ,היבא? אני מתנצלת על מקודם.
היבא מביטה בה.
טל
)מחייכת( באמת סליחה .אני לא יודעת .עוברים
עלי ימים לא קלים.
היבא
אל תדאגי .אני יודעת איך זה בהתחלה.
ההורמונים משגעים את המוח.
איזה הורמונים?
מה זאת אומרת?
לא הבנתי.

טל
היבא
טל

רגע מאוד אוקוורד .היבא קלטה שטל בהריון .טל עוד ממש לא שם .היבא קולטת
שלטל אין מושג.
היבא
עזבי .לא משנה .הכל בסדר.
היבא חוזרת לעבודה .טל מביטה בה .פתאום זה נוחת עליה.
יום חדש
.723

פנים ,יום  -משרד של ברק הראל
סביב השולחן יושבים קציני התחנה :ביניהם מלכה ולייבו .ברק מדבר ברקע.
ברק
עכשיו אני כבר שמעתי כל מני קיטורים מכל
מני כיוונים ואני רוצה שיהיה לאנשים שלכם
הכי ברור בעולם  -הנוכחות ביום ספורט זה
חובה .אם למישהו לא מתאים לבוא לכייף
איתנו הוא מגיע לפה ועובד שלדי...
בינתיים תוך שהוא מדבר מלכה )שנראית מאוד מתוחה  -בכלל לא מקשיבה לו(
מוציאה מהכיס מכשיר האזנה זעיר ומחליקה אותו עם היד שלה מתחת לשולחן .היא
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מחפשת את חיבורי הברזל שמתחת לפלטת השולחן .כשהיא מוצאת אחת היא
מצמידה אותו בקליק חרישי.
מלכה?

ברק

מלכה
)נבהלת פתאום( מה?
ברק
זה ברור העניין הזה?
אה ...כן .בטח.

מלכה

ברק
מעולה .יאללה) .כולם קמים( מלכה חכי שניה.
כולם יוצאים לייבו זורק מבט לעבר ברק ומלכה ויוצא מהדלת .מלכה נשארת עם ברק.
נראית מתוחה מאוד ועצבנית.
את בסדר?
כן .למה לא?

ברק
מלכה

ברק
את נראית קצת ...לא יודע.
סתם עייפה.

מלכה

ברק
זה לא בגלל אתמול אני מקווה .החקירה.
מלכה
מה פתאום .אמרתי לך כבר  -זה היה חרטא.
שאלו קצת שאלות ,נצמדתי למה שכתוב בדו"ח
וזהו.
אז הכל בסדר?
הכל בסדר גמור.

ברק
מלכה

ברק
יאללה .אני בונה עלייך ליום ספורט .בלי
מדליית זהב ב  400מטר כמו בשנה שעברה
את לא חוזרת לתחנה.
היא מחייכת חיוך מאולץ ,ברק מחייך .היא יוצאת מהמשרד ואז החיוך שלו נמחק.
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723א.

חוץ ,יום – בית קפה/פארק /משהו כזה
אדל ) ,45דתיה( יושבת על ספסל .איזי ניגש אליה.
אדל?
כן.

איזי
אדל

איזי
אהלן .איזי .סליחה על האיחור .אפשר לשבת?
אדל
בטח) ...הוא מתיישב( כל כך שמחתי לשמוע
שמישהו עוד מחפש את שרון ...אבל למה
מח"ש?
איזי
השם שלה עלה בקשר לאיזו חקירה אצלנו.
בגלל זה רציתי לדבר איתך .לקבל קצת רקע.
מה שאת יכולה לספר לי.
אדל
)נאנחת( שרון הייתה בטיפול של מחלקת
הרווחה של העירייה תקופה .אני אישית
התחלתי איתה בערך שנתיים לפני שהיא
נעלמה .כשהיא הייתה בהריון עם ירדן.
איזי
ירדן? זה השם של הילד?
אדל מהנהנת.
אדל
שמע ,אין לנו הרבה סיפורי הצלחה .שרון
הצליחה להתנקות .לצאת מהזנות .זה היה
נראה כאילו היא על דרך המלך.
איזי
יצא לך במהלך העבודה איתה להיתקל בקצין
משטרה בשם ברק הראל שהיה קשור אליה? .
אדל מביטה בו ,לרגע מתערערת.
אדל
בטח .הוא ממש אימץ אותה .היה מגיע איתה
לדיונים ,הוא מימן לה דירה ,טלפון ,מצא לה
עבודה...
איזי
יש לך מושג למה הוא היה כל כך מעורב?
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למה אתה שואל?

אדל

ניכר שיש לה חשדות משל עצמה.
סתם .זה מוזר לא?

איזי

אדל שותקת.
איזי
כל מה שאת אומרת לי נשאר בינינו .תראי אני
אפילו לא רושם .זו נטו שיחת רקע.
אדל חושבת עוד כמה שניות ואז מתרצה.
אדל
זה מוזר מאוד .אפילו קצת לא תקין .קצין
משטרה שככה בקשר עם כזו בחורה.
בהתחלה חשבתי אולי הוא קרוב משפחה.
כשהבנתי שלא נדלקו לי נורות אדומות .דיברתי
עם המפקחת שלי בזמנו .היא אמרה לי לא
להתעסק בזה .ששרון עובדת עם המשטרה.
שבגלל זה הוא עוזר לה ככה .אבל לא קניתי
את זה.
למה לא?

איזי

אדל
היו לי לא מעט מטופלים שעבדו בצורה כזו או
אחרת עם המשטרה .אף פעם לא ראיתי שוטר
דואג ככה למישהו .זה היה הרבה מעבר.
היא משתתקת רגע .נראה שמשהו רובץ עליה והיא רוצה להוציא.
אדל
אם אתה שואל אותי הוא האבא של הילד.
מי? ברק?

איזי

אדל
כן .כשהיא הייתה בהריון הוא שילם לה את כל
החשבונות .כל הבדיקות .קנה לה ויטמינים.
איזי מעכל רגע את המידע הזה.
איזי
הילד אצל אחותה נכון?
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אדל
כן .נטלי .זה גם סיפור .אני זוכרת שהיה נראה
לי מאוד מוזר ששמו את הילד אצלם באומנה.
למה?

איזי

אדל
כי אין סיכוי שהם היו עוברים בדיקת מסוגלות
כלכלית לכזה דבר .הם היו במצב לא טוב.
איזי שותק .מהרהר בדברים .אדל מביטה בו.
אדל
אתה יודע? מאז שהתקשרת אלי דופק לי הלב.
אני מתפללת שתמצאו אותה .אבל היא מתה,
נכון?
איזי לא עונה.
.724

חוץ ,יום – חניון של קניון בראשל"צ

.725

פנים/חוץ ,יום – רכב בילוש מח"ש
מכלוף ושוקי בלשי מח"ש עוקבים מרכבם אחרי לייבו שממתין בחניון של קניון בראשון.
עוצר לידו רכב ובתוכו אלדד סוכן הביטוח ,לייבו מושיט לו איזה מסמך )המעטפה
שקיבל ברק מעתליה( ובתמורה אלדד מושיט לו שקית שחורה )בתוכה כסף( .לייבו
מציץ לתוך השקית תוך כדי שיחה )שאנחנו לא שומעים( עם אלדד.
מכלוף
אתה בודק את המספר רכב?
שוקי מתקתק על לפטופ את מספר הרכב של אלדד.
שוקי
ליסינג חברה" .ברטל סוכנויות לביטוח".
אלדד נוסע משם .לייבו נראה מוציא מהכיס את הטוקמן שלו ומחייג.

.726

פנים ,ערב  -חדר צח"מ
טל וברנס עומדים ומביטים בתמונות שמכלוף מקרין להם על המסך :וידאו של לייבו
נפגש עם אלדד בחניון שצולמו בבוקר .איזי נכנס ,מהורהר אחרי מה ששמע מאדל.
מה קורה?

איזי

ברנס
תראה מה מכלוף צילם מוקדם יותר .עלינו על
שיחה של לייבו שקבע מפגש עם מישהו וחיכינו
לו שם .זיהינו את האדם שהוא נפגש אתו
כעורך דין אלדד מן .היועץ המשפטי של חברת
ביטוח בשם "ברטל".
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על המסך :תמונה של אלדד מאתר האינטרנט של ברטל ביטוח.
ברנס
בלי עבר פלילי ,לכאורה אזרח מהשורה.
מה זה המעטפה?

טל

מכלוף
לא ברור .עכשיו שימו לב .איך שהאלדד הזה
נוסע משם לייבו מוציא את הטוקמן ומתקשר.
מכלוף מפעיל קובץ אודיו אצלו בלפטופ .על רקע התמונה של לייבו מדבר שעל המסך.
כן.
שומע? הכסף אצלי.

עימאד )אוף(
לייבו )אוף(

עימאד )אוף(
טוב .רכב מספיק גדול יש לך?
עובדים על זה.

לייבו )אוף(

עימאד )אוף(
אז כשיהיה לך תתקשר ונקבע במגרש של
ג'וני.
סגור.

לייבו )אוף(

עימאד מנתק את השיחה.
איזי
הכסף זה כנראה מה שהיה בשקית.
ברנס מביט לעבר טל.
ברנס
מי זה הערבי שהוא דיבר איתו?
טל
לא זיהיתם את המספר?
טוקמן .אנונימי.

ברנס
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טל
הוא מדבר על המגרש של ג'וני .זה ג'וני
סלימאן .הוא ניהל מגרש חלפים באזור תעשיה
של ראשון.
איזי
מה זה ,עסקת סמים?
טל
לא יודעת .אני אקפוץ אלינו ליחידה יש לנו
מערכת של זיהוי קולי .אנסה לאתר עם מי הוא
מדבר שם בטלפון) .למכלוף( שלח לי קובץ.
ברנס
ומה הקשר לעורך דין הזה מהחברת ביטוח.
אולי למודיעין שלכם יהיה מושג .תציפי להם
את השם שלו.
טל מהנהנת.
.727

פנים ,ערב – לובי מעליות מח"ש ת"א
רונית מיינצר לוחצת על כפתור המעלית .לפתע מאחוריה נשמע קול.
רונית?

עתליה )אוף(

רונית מסתובבת ,מופתעת לראות את עתליה.
רונית
עתליה! מה ...מה את עושה פה?
עתליה
איזה דיון פה ברשם העמותות .בלבול מוח.
האמת שקיוויתי להיתקל בך.
מיינצר
בפגישה אצל גרי זה לא היה נראה כאילו את
רוצה להיתקל במישהו מאיתנו...
עתליה
)מחייכת במבוכה( האמת שעל זה רציתי לדבר
איתך .יש לך דקה?
.728

פינת עישון בחניון תת קרקעי מח"ש ת"א

.729

פנים ,ערב  -מאחורי הקלעים של אולפן חדשות
פינת עישון בחניון .מיינצר מעשנת .נשמע רעש של פחית שנופלת במכונת שתיה )אם
אפשר אינסרט של מכונת שתיה( ואז עתליה מגיעה עם שתי פחיות דיאט קולה.
מגישה אחת למיינצר.
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מיינצר
תודה) .לוקחת שלוק( למרות שזה בניגוד
לאינטרס שלי אני חייבת להגיד שאני חושבת
שאת מאה אחוז צודקת בעמדה שלך .גם
אמרתי אותו דבר בדיוק לגרי...
עתליה
זהו שאני מרגישה שאולי הייתי קצת פזיזה.
מיינצר מופתעת.
אוקיי.

מיינצר

עתליה
אני מפחדת שגרי ילכלך אותי אצל פרקליט
המדינה .אני עלולה לצאת לא טוב מהסיפור
הזה .לא קואופרטיבית.
מיינצר
אל תדאגי .גרי לא לוקח את זה לשום מקום
בינתיים .הוא לא רוצה לשרוף את הקלף הזה.
עתליה
אה .מה את אומרת .יופי.
שתיקה קצרה .עתליה מדליקה סיגריה .מיינצר מביטה בה.
מיינצר
לא ידעתי שאת מעשנת.
עתליה
חזרתי אחרי כמעט עשר שנים בלי.
מה קרה?
לא יודעת .לחץ.

מיינצר
עתליה

היא לוקחת שכטה .ניכר שהיא קצת נגעלת אבל מסתירה את זה.
עתליה
הייתי רוצה לדעת אם יש בתיק של אלירן
בשר ...את יודעת .לפני שאני משפילה את
עצמי ומתקשרת לגרי להגיד לו שטעיתי.
מיינצר מביטה בה .היא מעוניינת בברית הזאת.
מיינצר
מה את רוצה לדעת?
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עתליה
איך אלירן חן קשר את עצמו לרצח גנשווילי?
מיינצר
)פאוזה קלה( הוא זיהה את עצמו בתור היורה
באסף הרופא ונתן לנו את הנשקים .הוא גם
נתן לנו את השם של היורה השני .איזה שוטר
לשעבר שכרגע נעדר.
עתליה
ומה הוא טוען לגבי ברק?
מיינצר
הוא טוען שברק שילם להם וסיפק להם את
הנשקים .תיווך בינם לבין האחים שמעיה.
עתליה
אתם יודעים איפה הוא?
מיינצר
אלירן? ראו אותו בתאילנד ,ראו אותו באומן,
ראו אותו בגואה .בתכלס? אין לנו מושג.
והבחור השני?

עתליה

מיינצר
רוסלן מנחמוב .הוא נעדר .החשד שלנו הוא
שהוא נרצח.
נרצח.

עתליה

מיינצר
כן .על ידי האנשים של ברק.
עתליה מביטה בה בשתיקה .מתאמצת להסתיר את הבהלה שלה .אחרי כמה שניות
אוספת את עצמה.
עתליה
אה ...יש לך תמלילים של החקירה של אלירן?
מיינצר
תמלילים? יש הכל מצולם .אני אשלח לך דיסק.
עתליה מחייכת .פתאום הטלפון של מיינצר מצלצל.
מיינצר
סליחה) ...עונה( כן ,שמוליק ,איך אני יכולה
לעזור לך?
שמוליק מור עם חליפה עומד מאחורי הקלעים של אולפן חדשות.
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שמוליק
הי רונית .האמת שאני רוצה לקבל ממך תגובה
לאייטם שאנחנו עומדים לשדר במהדורה.
איזה אייטם?

מיינצר

.730

פנים ,לילה  -בית איזי

.731

פנים ,לילה  -אולפן חדשות

.732

 – VTRראיון עם ינון
איזי ואתי יושבים ליד השולחן ,אוכלים סושי יוקרתי בשתיקה .אתי עדיין מבואסת.
איזי

איך הסושי?
היא מהנהנת .טוב .ברקע חדשות בווליום נמוך.
קריינית
...וכעת לסיפור של אלימות משטרתית קשה
כנגד קטין  -ומה שנראה כטיוח שלה על ידי
המשטרה ומח"ש .שמוליק מור ,כתבנו לענייני
משטרה.
אתי מסתובבת פתאום לעבר המסך.
שמוליק
כן רינת .ובכן ,מדובר באירוע במהלכו ניר
עצמון ,קצין סיור ממחוז תל אביב תקף
באלימות קטין שנעצר בחשד לגניבת אופניים
חשמליים.
אתי מביטה לעברו של איזי.
מה זה איזי?

אתי

איזי לא עונה ,מביט במסך .אתי קמה ומגבירה.
שמוליק
...מח"ש פתחו בחקירה שהסתיימה בהמלצה
להעביר את הקצין ניר עצמון לטיפול משמעתי
במשטרה .העונש שגזר עליו בית הדין
המשמעתי  -נזיפה .הגיע לידינו תיעוד של
האירוע המדובר .אזהרה :מדובר בתמונות
קשות.
על המסך מתחיל להתנגן סרטון האבטחה שראינו בפרק  1בו עצמון מכה את דניאל.
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שמוליק
...בסרטון ניתן לראות את עצמון מכה באלימות
רבה את הקטין .לאחר המכות הקטין נלקח
לתחנת המשטרה ולאחר מספר שעות פונה
לבית החולים שם הוא אובחן כסובל משברים
ומדימום פנימי.
.
על המרקע :תמונות של הפציעות של דניאל שראינו בפרק  .1אתי מביטה שוב באיזי.
שמוליק
בני משפחתו של הקטין מגישים בימים אלה
תביעה אזרחית נגד המשטרה ונגד עצמון
באופן אישי .עצמון הוא חתנו של סגן המפכ"ל,
ניצב שאול כץ ,המועמד המוביל למפכ"לות.
ברקע נשמעות טענות שהייחוס המשפחתי הוא
שהוביל לעונש המקל -
אתי מרימה את השלט ולוחצת מיוט .על המסך שמוליק ממשיך לקשקש באולפן .אתי
מסתובבת אל איזי.
אתי
אתה קשור לדבר הזה?
נראה לך?

איזי

פתאום את תשומת ליבה של אתי תופס  VTRשל ינון העו"ד שמתראיין למצלמה ,יש
לו פלאח עליו רשום עו"ד ינון צברי ,פרקליטו של הנער המותקף
אתי
אז איך הרוסייה הזאת הגיעה פונקט לינון?
אתי מביטה באיזי בזעם.
אתי
אתה פשוט החלטת לחרב לי סופית את
החיים? לא הספיק ברק ודודו? עכשיו זה?! מה
עובר עליך?!
איזי
מה ,את בלחץ ששאול יתעצבן?
אתי
תגיד אתה מבין שהדרגה שלי בדיונים ,או
שאתה מטומטם מדי?
הדרגה שלך.

איזי
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כן! הדרגה שלי!

אתי

איזי
מדהים .רק הקריירה שלך מעניינת אותך...
אתי
אולי כי לי יש קריירה.
מתחת לחגורה .איזי מביט בה בזעם.
איזי
האישה המסכנה הזאת ,אתם דרסתם אותה!
ובמקום לסתום את הפה שלך ולהתבייש שאת
חלק מזה את כועסת שהיא נלחמת חזרה?
אתי
אני לא כועסת עליה! אני כועסת עליך!
איזי
)לא מקשיב לה( אם כולם היו נלחמים כמוה
אולי הייתם פחות חארות ויותר בני אדם!
אתי מביטה בו בשתיקה כמה שניות.
אוקיי .הבנתי.

אתי

היא קמה ללכת .הוא מביט בה בכעס .היא זורקת לעברו עוד מבט.
אתי
איזי ,אתה כישלון .וכמו כל כישלון אתה מחפש
להאשים את כל העולם במקום את עצמך.
איזי
לפחות לא ויתרתי על המצפון שלי.
היא מסתובבת והולכת .משאירה אותו יושב שם זועף.
.733

פנים ,לילה  -קיוביקל של טל ביחב"ל
טל יושבת בקיוביקל שלה בבניין להב  433וקוראת דו"חות במחשב .איתן בדיוק עובר
שם וקולט אותה .מופתע לראות אותה שם.
איתן
אה .מה את עושה כאן?
היא מסתובבת אליו.
טל
אני עובדת פה .נעים מאוד .טל בן הרוש.
איתן מחייך חיוך נבוך.
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טל
באתי לעבור קצת על מודיעין .עלינו על איזו
שיחה בין אחד היעדים שלנו לעימאד חירבאווי.
מה יש? אני מפריעה לך?
איתן מביט בה.
איתן
מה פתאום מפריעה .השתגעת? )פאוזה(
לאיזה יעד יש קשר לחירבאווי? ברק?
טל
לא .אחד האנשים שלו .זיהינו שהוא מדבר
בטלפון עם עימאד .הם מבשלים ביחד עסקה.
איזו עסקה?

איתן

טל
זהו .דיברתי עם אודי מהמודיעין ונראה לי
שהצלחנו לחבר את הפאזל .לפני חודשיים
בערך התבצעה פריצה לבסיס של הצבא ליד
רחובות .נגנבה שם כמות רצינית של אמל"ח.
מצ"ח חוקרים את זה עם ימ"ר מרכז .היה
מודיעין שג'וני סלימאן וטארק איסמעיל קשורים
לזה .מצ"ח עצרו איזה נגד מהבסיס אבל לא
יצא מזה כלום.
איתן
וטארק וג'וני שניהם נרצחו.
טל
יפה .והיום היעד שלנו נפגש עם מישהו
מחברת ביטוח שמבטחת מתקנים של הצבא.
כולל הימ"ח הזה .הוא העביר ליעד שלנו כסף.
אם אתה שואל אותי? עימאד חירבאווי השתלט
על הסחורה של ג'וני אחרי שהוא חיסל אותו
ועכשיו השוטר מתווך בינו לבין חברת הביטוח
איתן
החברת ביטוח משלמת כופר והשוטרים גוזרים
קופון.
טל
בדיוק .ואנחנו הולכים ליפול עליהם על חם.
יפה מאוד.

איתן
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טל
ברגע שיש לנו את היעד הזה ביד זה עניין של
זמן עד שהוא יתהפך על ברק ואז התיק סגור –
ואני חוזרת ליחידה.
מעולה .מעולה.

איתן

היא קולטת שהוא לא  .100%רגע בין שניהם .רק לפני יום יומיים שלושה הם שכבו
שוב .אבל ברור שזה חסר תוחלת.
יאללה .עבודה יפה.

איתן

הוא מחייך אליה ,טופח על שכמה בחיבה .היד שלו נשארת שם טיפה יותר מדי שניות
ואז הוא הולך משם .היא מביטה אחריו במבט עצוב.
.734

חוץ ,לילה  -רחוב מחוץ לבית טניה

734א.

סצינה חדשה )במקום  – (738משרד פדובה ,לילה
איזי יושב באוטו מחוץ לבית של טניה .מתלבט אם לצאת או לא .מקשיב לפודקאסט
שלו.
פודקאסט
תרגילי נשימה והרפיה יכולים לעזור להתגבר
על הצורך בסיגריה :הרפה את הגוף ואז שאף
לאט ועמוק ,ממש עד גבול תחושת אי נוחות
ספור עד חמש ,ונשוף את האוויר באיטיות.
חזור על כך מספר פעמים -
לפתע יש לו טלפון .מיינצר .הוא נאנח ועונה.
הלו.

איזי

קאט למיינצר .עצבנית אי שם .פדובה לידה.
מיינצר
תגיד  -מה זה היה צריך להביע?
איזי
תנסי להיות יותר ספציפית.
מיינצר
אל תשחק אותה .הכתבה הזו על דניאל לוין,
התביעה .זה עבודה שלך.
איזי
)מיתמם( עבודה שלי?
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מיינצר
אתה יודע איזה בלאגן עשית לי? שאול כץ
בטירוף על הסיפור הזה .שיגעת את כל
המערכת.
איזי
אני מאוד שמח לשמוע אבל אין לי שום קשר
לזה.
מיינצר
אוי נו באמת איזי .מה נראה לך שאני
מטומטמת? אני צריך להזכיר לך שהדלפה של
חומרי חקירה היא עבירה פלילית?
איזי
את מטיפה לי על הדלפות? זה מעניין...
מיינצר
במקום שהראש שלך יהיה בתיק של ברק אתה
מסתובב ועושה לי פיגועים מאחורי הגב.
איזי
בפעם האחרונה :אין לי קשר לדבר הזה .אם
את רוצה תעשי לי פוליגרף!
מיינצר
אתה מסתבך עם הבן אדם הלא נכון .חבל.
איזי
רונית ,תעשי לי טובה.
הוא מנתק בגסות .ואז יושב שם כמה שניות .דפיקה על החלון מבהילה אותו .הוא
מסתכל .זו טניה .חזרה מקניות או משהו.
טניה
איזי? מה אתה עושה פה?
.735

פנים ,לילה  -בית טניה
טניה פותחת את הדלת לדירה החשוכה .הם מתפרצים פנימה תוך כדי התחרמנות
סוערת .היא מורידה את החולצה ,הם נשכבים על הספה .העניינים מתחממים.

.736

פנים ,לילה  -בית איזי ,חדר שינה -בוטלה
יום חדש

.737

חוץ ,יום  -בית קפה/פארק /משהו כזה )עברה מיקום -עכשיו 723א(
יום חדש

.738

פנים ,יום  -מסדרון מח"ש )עברה מיקום -עכשיו 734א(

.739

פנים ,יום  -משרד פדובה )עברה מיקום -עכשיו 734א(
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.740

פנים ,יום  -משרד ברק הראל
ברק עובר על המשרד עם המכשיר לגילוי האזנות כמו שהוא עושה מדי בוקר .מסיים
עם הכוננית .עובר לשולחן  -פתאום המכשיר מצפצף .במקום שבו ישבה מלכה
אתמול .פניו של ברק מקדירים .הוא כורע ומביט מתחת לשולחן .קולט את מכשיר
ההאזנה הקטן מודבק מתחת לשולחן .פניו מקדירים.

.741

חוץ ,יום  -רכב של מיינצר בתחנת דלק אי שם.
מיינצר יושבת באוטו ומדברת בטלפון.
מיינצר
לא מעניין אותי ,תפסיקו לריב .תגידי לו שאני
אמרתי שהוא יתן לך את השלט.
פתאום שאול כץ דופק לה על החלון.
מיינצר
טוב .אני לא יכולה לדבר עכשיו .תסתדרו.
מנתקת .הוא נכנס לאוטו ומתיישב.
מה המצב ,שאול.

מיינצר

שאול
מה המצב? הרוסייה המסריחה הזאת תובעת
את ניר אישית! שני מיליון שקל! הבת שלי לא
ישנה בלילה בגללה .איזי הבן זונה הזה...
הפעם הוא הגזים בגדול .דיברת איתו?
מיינצר
הוא מכחיש כל קשר.
שאול
הוא שקרן .אני יודע בוודאות שהוא מעורב.
מאיפה אתה יודע?

מיינצר

שאול
מאיפה ,מאתי .גם היא כבר לא יודעת מה
לעשות עם הדפוק הזה.
מיינצר מהנהנת בהבנה.
שאול
אני רוצה לשמוע איך את מתכוונת לטפל בו.
מיינצר
מה אתה רוצה? שאני אזמין אותו לשימוע
ואעשה לו נו נו נו? הבן אדם יוצא לפנסיה עוד
שניה וחצי .הוא לא רואה אותנו ממטר.
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שאול
בשביל זה באת לפה? להגיד לי שאת פשוט
הולכת לעבור על זה לסדר היום?
מיינצר
ככה אתה מכיר אותי?
מיינצר מוציאה את הטלפון שלה ומראה לו את תמונות של איזי וטניה מתנשקים מחוץ
לבית של טניה.
מיינצר
איזי וטניה לוין .הם מנהלים רומן.
שאול
את עוקבת אחריו? למה?
מיינצר
חשבתי שהוא ישבש חקירה בתיק של ברק.
שאול
אז את כנראה לא מכירה מספיק את איזי .הוא
ישר ומטומטם כמו סרגל.
מיינצר
כן? כי פה )בתמונות( זה לא נראה שהוא כזה
ישר .לפחות לא עם אתי.
שאול
באמת לא מתאים לו .כמה זמן זה נמשך?
)לגבי התמונות(
מיינצר
לא יודעת .יכול להיות שכבר הרבה זמן .אולי
מאז שהוא עבד על התיק של הבן שלה .מי
יודע .הנה תראה) .מצביעה על הטלפון( זה
מאתמול.
שאול מבין את הרמז .מחייך.
מיינצר
אני אשלח לך את התמונות לוואצאפ .תוכל
לסגור את הסיפור הזה בשקט.
את חתיכת נחש...

שאול

מיינצר
זה כדי שלא בטעות תשכח אותי כשתהיה
מפכ"ל.
שאול מחייך .איזו נוכלת.
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.742

חוץ ,יום – רחוב באומן
שלג .רחוב באומן .מונית מקומית נעצרת .רגל יורדת ממנה אל השלג המטונף – השוט
נפתח ואנחנו מגלים שזה אלירן חן ,עם תרמיל על הגב .זיפים .נראה שעברה עליו
חוויה .הוא מביט סביב במבט קשוח – ויוצא מהפריים.
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