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 .801חוץ ,יום  -שביל ריצה בראשון
מוקדם בבוקר .מלכה טסיגאו בבגדי ריצה רצה עם האוזניות באוזניים שומעת מוזיקה
רועשת בקולי קולות .היא עומדת לחצות מעבר חצייה קטן בפניה  -מאחוריה רכב חונה
שמאיץ פתאום לכיוונה בדיוק כשהיא חוצה את הכביש ,ונעצר בחריקת בלמים
מילימטרים ממנה ,הפגוש ממש נוגע לה ברגל .מלכה מכה על מכסה המנוע.
מלכה
הלו! )צועקת עליו( תסתכל לאן אתה נוסע!
דלת הנהג נפתחת .גילי שמעיה צץ החוצה .עזרא יושב ליד עם הקביים.
וואי סליחה!

גילי

מלכה מזהה אותם מיד וקופאת בבעתה במקומה.
גילי
תראי מה זה .ברגע אחד אפשר ללכת הא?
היא שותקת ומביטה בו.
גילי
זה יכול לקרות פה ,איפה שאת רצה כל יום
בשש וחצי .זה יכול לקרות בבי"ס רבין איפה
שהילדה שלך לומדת .אולי במשרד של בעלך
בעזריאלי .אי אפשר לדעת.
מה?..

מלכה

גילי
את יודעת מי אני נכון?
מלכה מהנהנת.
קחי.

גילי

הוא ניגש אליה ומושיט לה כרטיס ביקור.
גילי
זה העורך דין שלך .תתקשרי אליו.
הוא חוזר לרכב ,סוגר את הדלת ואז מסתלק משם בחריקת צמיגים שמרעידה אותה
מרוב פחד .היא נשארת לעמוד שם ,מתנשפת ,חיוורת ,מבוהלת.
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 .802פנים/חוץ ,יום  -רכב איזי ברחוב מחוץ לבית נטלי מזרחי
 .803פנים/חוץ ,יום  -מחוץ לבית נטלי מזרחי
רחוב של בתים פרטיים יוקרתיים במערב ראשון .איזי ברכב שלו מתצפת על אחד
הבתים .יש לו טלפון :טניה .פניו מחמיצים .הוא דוחה את השיחה .לפתע מהבית עליו
איזי צופה יוצאים חי חסון ) (+35עם  3ילדים .4 ,12 ,15 :איזי מצלם עם עדשת טלה.
הילדים עם ילקוטים .איזי מתמקד בילד הקטן במבטו .חי והילדים נכנסים לאוטו
ונוסעים .על צד האוטו לוגו :מ.ש .נכסים )החברה של מאיר שמר( איזי מופתע לראות
את זה .כשהאוטו מתרחק איזי יוצא מהאוטו .הולך לעבר שער הבית .הוא מנסה להציץ
קצת מבעד הגדר .ניגש לתיבת הדואר .על התיבה רשום גם חסון וגם YARDEN
 .HOLDINGS, LTD.יש שם כמה מעטפות שמציצות החוצה .הוא מסתכל .לפתע
השער של הבית נפתח ברעש גדול ונטלי חסון יוצאת ממנו עם שקית זבל .איזי לא
מספיק להתרחק מספיק .היא נועצת בו מבט.
אפשר לעזור לך?
לא ,תודה...

נטלי
איזי

היא עדיין מסתכלת עליו מוזר.
איזי
אני חושב לקנות את הבית שם ,אז אני מרחרח
קצת בשכונה .סליחה אם הבהלתי אותך.
הוא מצביע לעבר אחד הבתים בצד השני של הרחוב שיש עליו שלט למכירה .נראה
שזה מספק אותה.
נטלי
כמה הם רוצים עליו?
איזי
)מותקל( אנחנו עוד במשא ומתן ...את מרוצה
מהאיזור?
נטלי
כן .אני צריכה ללכת...
היא זורקת לו עוד מבט חשדני ואז ממשיכה לעבר הפח ,זורקת את השקית .הוא
נשאר לעמוד שם .היא חוזרת לבית ,זורקת לעברו מבט ואז טורקת את השער.
 .804פנים ,יום  -פנים מכולת נשק
סמי פותח את המכולה .עימאד ועומאר עומדים שם לידו .מדברים ערבית.
עימאד
תדאג שהכול ארוז ,יושב טוב טוב על הבאלה
)משטח עץ( .ואני רוצה אותך פה היום בערב
שתעזור להעמיס.
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בסדר.

סמי

עימאד
אנחנו הולכים לספור הכול .אם יהיה חסר
משהו זה יהיה רע מאוד.
סמי
אין בעיה .לא יהיה חסר שום דבר .עלי.
עימאד מביט בו רגע ואז הוא ועומאר יוצאים משם משאירים את סמי לבד עם ארגזי
התחמושת.
 .805פנים ,יום  -חדר צח"מ
בחדר מתאספים כל אנשי הצח"מ :טל ,פדובה ,היבא ,יואל ,מכלוף .הבלשים :שוקי,
אדיר ,פוגל ,מיטל .שי ומרקו החוקרים הכלכליים .מיינצר וברנס עומדים מולם .איזי
נכנס באיחור.
מיינצר
או .איזי .טוב שהצטרפת אלינו .בוא שב.
איזי מתיישב ליד טל.
מיינצר
חברים  -הקשבה .הלילה בשעה אחת עשרה
לייבו אמור להגיע למגרש של ג'וני סלימאן
באזור התעשייה הישן -
ברנס מעביר לה שקפים שמוקרנים על המסך מאחוריה :תצלום של המוסך ומפה.
מיינצר
)ממשיכה( הוא הולך להעביר לעימאד חירבאווי
כסף ולקבל בתמורה אמל"ח שנגנב לפני
שלושה חודשים מימ"ח של הצבא .אנחנו נהיה
שם כדי ליפול על העסקה הזאת ונעצור אותו.
שיהיה לכם ברור :כשלייבו יבין שהוא עומד מול
כמה שנים טובות בכלא על עבירות נשק,
שיבוש חקירה ,מרמה והפרת אמונים  -הוא
יפתח על ברק כמו גדול .אז אני מקווה שכולם
מפנימים את החשיבות של המעצר הזה.
היא סוקרת את הנוכחים .ברנס מתחיל לדבר.
ברנס
שוטר נוסף  -אבי שם טוב ,גם הוא מעורב .הוא
משך אתמול רכב משטרתי מסוג טרנזיט
ששייך לתחנת ראשון ,כנראה לטובת העסקה
הזו .אנחנו יושבים על שניהם .הם מופללים
ברגע שהם יוצאים מהמוסך עם הסחורה
ועושים טלפון לאיש קשר שלהם בחברת
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הביטוח .כשזה קורה  -אנחנו נופלים עליהם.
)פאוזה( חברים  -זה רגע האמת שלנו .כל מה
שעבדנו עליו מתנקז לאירוע הזה .אני רוצה
אפס טעויות .ברור?
כולם מהנהנים.
ברנס
עד המעצר אני רוצה עיניים של הבילוש על
לייבו ושם טוב .תצפית על המוסך החל משעה
ארבע אחרי הצהריים .כולם בהאזנה .טל:
אנחנו צריכים סיוע מהמשטרה :צוות יס"מ
וחבלן למעצר .תסגרי לנו בבקשה את הפינה.
זהו .שיהיה לנו בהצלחה.
כולם קמים .מיינצר ניגשת לאיזי.
מיינצר
שומע? העורך דין מהחברת ביטוח .אני רוצה
שתיגש לדבר איתו .תשאול מלא ותכין אותו
כבר למה שקורה הלילה .אנחנו צריכים את
שיתוף הפעולה שלו.
איזי
אין בעיה )פונה לטל שלידו( תבואי איתי?
טל
לא שמעת שיש לי תיאומים לעשות?
קח את היבא.

מיינצר

איזי מניד ראש להיבא .כולם מסביב מתפזרים.
 .806פנים ,יום  -כניסה למשרדי מח"ש
איזי והיבא הולכים לעבר היציאה ,מהכורסאות באזור ההמתנה קם לעברם ערן
אפשטיין ) ,35מלוקק(
אפשטיין
סליחה? איזי בכר ,נכון?
כן.

איזי

אפשטיין
שלום .עורך דין צביקה אפשטיין .אני מייצג את
מלכה טסיגאו.
אפשטיין מושיט לאיזי כרטיס ביקור .איזי מעיין בו.

5

מנאייכ פרק 008

איזי
לא ידעתי שלמלכה יש עורך דין.
אפשטיין
הנה עכשיו אתה יודע.
היבא
איך אנחנו יכולים לעזור?
אפשטיין
בוא נתחיל מזה שמעכשיו כל מה שאתם רוצים
ממלכה  -אתם מרימים דבר ראשון טלפון אלי.
איזי מביט בו במבט בוחן.
איזי
אה ...היא משתפת איתנו פעולה .הכול בסדר.
אפשטיין
היא לא תשתף אתכם פעולה יותר.
אפשר לשאול למה?

איזי

אפשטיין
כי אתם התלבשתם על איזו טעות בירוקרטית
זניחה של קצינה מצטיינת ועכשיו אתם סוחטים
אותה.
איזי
אנחנו לא סוחטים אף אחד.
אפשטיין מוציא מהתיק שלו שקית ניילון של ראיות ובתוכה מכשיר ההאזנה שמלכה
התקינה אצל ברק במשרד.
אפשטיין
אני מניח שזה שלכם.
הוא מושיט את זה לאיזי שלוקח את זה במבוכה.
אפשטיין
אתם אילצתם אותה להתקין מכשיר האזנה
בתחנה שלה .אם זה לא סחיטה אני לא יודע
מה זו סחיטה.
היבא
היא חתומה על הסכם .אם היא מחליטה להפר
אותו אנחנו מגישים נגדה כתב אישום.
אפשטיין
תגישו .ניפגש בבית משפט.
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היבא
טוב .אז אני מודיעה לך רשמית שהיא כרגע
מושעית מנהלית ל  14יום .אסור לה להגיע
לתחנה ,אסור לה לדבר עם ברק הראל או
אופיר לייבוביץ'.
אפשטיין
אין בעיה ,אני רק מבקש לראות הכול בכתב.
איזי מביט בו בחשד.
איזי
אתה בטוח שהגישה הזאת משרתת הכי טוב
את האינטרסים של הלקוחה שלך?
אפשטיין
אני תמיד שם את האינטרסים של הלקוחות
שלי במקום הראשון.
היבא
גם מאיר שמר הוא לקוח שלך לא?
אפשטיין מביט בה פתאום ,קצת מופתע.
היבא
אני זוכרת את השם שלך מהניירות של החברה
שלו .אתה חתום על מסמכי ההתאגדות .על
הדו"חות .אז האינטרסים של מי קודם? שלו או
של מלכה טסיגאו?
אפשטיין
אין קשר בין הדברים .בכל מקרה  -יש שם
)בכרטיס( את הטלפון שלי .אם אני לא זמין
תשאירו לי הודעה במשרד .יום טוב שיהיה.
אפשטיין מסתובב ויוצא כלעומת שבא .איזי מביט אחריו .היבא מביטה באיזי.
היבא
זה העורך דין של האחים שמעיה.
איזי מהנהן ,מוטרד.
איזי
כנראה שהם מפחידים אותה יותר מאיתנו.
806א .פנים ,יום  -בית קפה באומן
ולנטינה ) (40עבריינית אוקראינית יושבת בבית קפה ,שותה קפה ואוכלת איזה
מאפה .לידה גברתן .אלירן ,עטוף במעיל עם קפוצ'ון על הראש נכנס למקום.
אלירן
?Hello. You are Valentina
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הגברתן נדרך אבל ולנטינה מרגיעה אותו עם היד .מהנהנת קלות.
אלירן
I heard about you from a friend. You
can help with things.
You are Israeli.
Yes.
?What you want

ולנטינה
אלירן
ולנטינה

אלירן
I need a passport.
ולנטינה נועצת בו מבט.
ולנטינה
?You have money
I can get money.

אלירן

ולטינה
Sit down. Let's talk.
אלירן מתיישב לידה.
 .807פנים ,יום  -משרד אלדד בחברת הביטוח
שוט סגור על אלדד מן .עצבני.
אלדד
 .היתה לי הרגשה שזה תרגיל.
מתגלה שאיזי והיבא יושבים מולו.
היבא
איך לייבוביץ' הגיע אליך בכלל?
אלדד
יש איזה חוקר פרטי שאנחנו עובדים אתו .הוא
שידך בינינו) .פאוזה( אני חייב להבין ,אני חשוד
פה במשהו?
היבא
עדיין לא .אנחנו כאן כדי להבין בדיוק מה קרה.
אלדד
לא קרה כלום .אני פעלתי בתום לב .אופיר
לייבוביץ' הציג עצמו כקצין משטרה .אמר לי
8
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שמקור מודיעיני שלו טוען שיש לו גישה
לאמל"ח הגנוב .שאל אם נסכים לעסקה.
היבא
זה משהו שאתם עושים בדרך כלל? משלמים
כופר לעבריינים?
אלדד
בואי נגיד שזו לא הפעם הראשונה שמשהו כזה
קורה בענף הביטוח .בכל מקרה רציתי לוודא
שהכל כשר ,אז הוא הביא לי לפה את מפקד
התחנה שלו -
איזי והיבא מחליפים מבט.
איזי
נפגשת עם ברק הראל?
אלדד
בטח .הוא הסביר לי מה קורה .הרגיע אותי
שהכול מסודר .רגע  -גם הוא מעורב בדבר
הזה? או שלייבוביץ' סובב גם אותו?
איזי
)מתעלם( מה היה אחרי הפגישה עם ברק?
אלדד
כלום .היה קצת משא ומתן על הכמויות
והמחיר .אחרי שסגרנו על סכום קיבלתי אישור,
הלכתי לבנק עם ה  CFOשלנו ולקחנו מיליון
שקל במזומן .ואז העברתי את הכסף
ללייבוביץ' .זהו.
אלדד חושב פתאום על משהו.
אלדד
רגע  -אם אתם עוצרים היום את העסקה מה
קורה לכסף? אנחנו חייבים לקבל אותו בחזרה.
איזי
אל תדאג .תקבלו אותו בחזרה.
אלדד עושה פרצוף .לא נראה שהוא קונה את זה במיוחד.
היבא
תגיד  -אתה בכל זאת בן אדם רציני .עורך דין.
יש לך ניסיון .לא קלטת שעובדים עליך?
ריאקשן קל של איזי .האמירה הזו רלוונטית גם לגביו.
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אלדד
יושב לי פה קצין עם שלושה פלאפלים על
הכתף .מביא לי מכתב חתום על ידי פרקליטת
מחוז מרכז .איך הייתי אמור לדעת?
מה הוא הביא לך?

היבא

אלדד
מכתב חתום על ידי פרקליטת המחוז שמאשר
את המבצע .אחרת בדירקטוריון לא היו
מאשרים לי להתקדם .מה קרה לך .אנחנו
חברת ביטוח .פה צריך אישור בכתב בשביל
ללכת לשירותים.
היבא ואיזי מחליפים מבטים .היבא מביטה באלדד.
היבא
יש לך את המכתב הזה?
 .808פנים .מעלית  -חברת ביטוח  -יום
איזי בוחן היטב את המכתב של עתליה .מוטרד .היבא לידו
היבא
אז מה הקטע? המבצע הזה מאושר?
לא יכול להיות.

איזי

היבא
אולי ברק ביקש ממנה כזה מכתב והיא
קשקשה לו משהו בלי לבדוק יותר מדי .הרבה
פעמים הם חותמת גומי.
אולי.
נלך לדבר איתה?

איזי
היבא

איזי שותק .חושב.
איזי
לא .בינתיים תשאירי את זה בינינו .אל תדברי
על זה עם אף אחד .אוקיי?
למה?

היבא

איזי
אם יצוף למעלה שפרקליטת מחוז מעורבת פה
זה יעשה הרבה בלאגן.
10
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איזה בלאגן?

היבא

איזי
בלאגן מהסוג שיכול לסגור לנו את התיק.
היבא לוטשת אליו מבט.
נראה לך?!

היבא

איזי
המערכת דבר ראשון שומרת על עצמה.
היבא
אתה לא חושב שאתה קצת מגזים עם
הקונספירציות?
איזי
זה שאת קוראת לזה קונספירציה לא אומר
שזה לא נכון .תעזבי את זה בינתיים .לפחות
עד אחרי שנעצור את לייבו.
היבא מביטה בו .לא אוהבת את ההנחיה הזאת.
 .809חוץ ,יום  -רחוב מחוץ לבית מאפה
עימאד ועומאר יוצאים מאיזה בית מאפה עם מאפים וקפה ,הולכים לעבר האוטו של
עימאד .לפתע רכב בילוש בולם בחריקה לידם.
כסאמק....

עימאד

בלשי יחב"ל )מפרק  (1ובראשם איתן דויטש מזנקים מהרכב באקדחים שלופים
ומכוונים לעברם של עימאד ועומאר .עוד בלשים מצטרפים מהרחוב מסביב.
משטרה! לא לזוז!

איתן

במרחק מה פוגל ואדיר עומדים ומשקיפים עליהם.
פאק .מה זה ?

פוגל

 .810פנים .משרדי מח"ש  -מסדרון  -יום
איזי והיבא נכנסים למשרדים בפנים קודרות  -ונקלע לסצינה של צעקות .מיינצר וברנס
צורחים על טל.
מיינצר
אני פשוט לא מאמינה! זה מגה פיגוע הדבר
הזה) .פונה לטל( טל  -אני רוצה שתסבירי לי
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איך ביום של המבצע שלנו  -יחב"ל עוצרים לי
את היעד המרכזי!
טל
)נבוכה( אני באמת לא יודעת מה להגיד...
איזי והיבא ניגשים.
מה קרה?...

איזי

מיינצר
החבר'ה שלה )טל( מהיחידה עצרו את עימאד.
מה?

איזי

מיינצר
מה שאתה שומע .והיא )טל( מידרה אותנו.
טל
אני לא ידעתי מזה אני נשבעת רונית...
מיינצר
אז לֶ מה את פה ,את יכולה להסביר לי? הא?
את נציגה של יחב"ל בצוות שלנו ,לא?
טל חיוורת .יש לה בחילה .איזי קולט שהיא לא במצב ,מתגייס לעזור.
איזי
רונית ,רדי ממנה .אם היא אומרת שהיא לא
ידעה היא לא ידעה .שחררי.
טל מביטה באיזי בהכרת תודה .מיינצר קולטת שהיא קצת הגזימה .נרגעת מעט.
מיינצר
טוב .את באה איתי עכשיו ללהב לעשות סדר.
היא יוצאת בסערה לעבר היציאה .טל זורקת עוד מבט לאיזי  -ויוצאת אחריה.
 .811פנים ,יום  -לשכת יפתח מפקד יחב"ל
מיינצר וטל יושבות מול יפתח .טל מתאפקת לא להתפוצץ מזעם.
מיינצר
טל מכירה טוב את התיק רצח של ג'וני סלימאן.
אני מבינה ממנה שהתשתית הראייתית
נסיבתית בלבד .אז מה קרה שהחלטתם לעצור
את עימאד חירבאווי פתאום?
יפתח
מאז שטל הייתה בלופ של התיק הזה פעם
אחרונה קרו דברים .הייתה נתיחה .היה דו"ח
12
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מז"פ ובעיקר הייתה החלטה של איתן .אבל
האמת שאני לא מבין למה את חושבת שאני
חייב לך הסברים רונית.
מיינצר
אז אני אגיד לך למה .כי אנחנו עומדים לפני
מבצע שהיה אמור לצאת לפועל הלילה .מבצע
שעימאד הוא הפיבוט המרכזי שלו .המעצר
הזה מפיל לנו הכול.
יפתח
מה את רוצה שאני אעשה עכשיו? הוא כבר
עצור .לא ידענו שאתם מתעסקים אתו.
טל
מה לא ידעתם? אני אישית עדכנתי את איתן.
יפתח מביט בה בנזיפה .ואז מביט במיינצר.
יפתח
אז כנראה היה איזה קצר בתקשורת .אם תרצו
תוכלו לדבר עם עימאד אחרי שנסיים לחקור
אותו .יתקשרו אליכם.
יתקשרו אלינו.
כן.

מיינצר
יפתח

טל
איפה איתן? אני רוצה לדבר אתו.
יפתח
הוא לא פנוי כרגע הוא בחדר חקירות.
מיינצר מביטה בבן זונה הזחוח הזה בזעם.
מיינצר
טוב .אני הבנתי מה קורה פה .אני אדאג אישית
שפרקליט המדינה ישמע מהסיפור הזה.
יפתח
אין שום בעיה .שהוא והמפכ"ל ישברו ת'ראש.
מיינצר קמה ויוצאת בעצבים .טל נשארת רגע לשבת ומביטה ביפתח.
מה הקטע?
איזה קטע?

טל
יפתח
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טל
אתם ידעתם שאנחנו מתכננים על עימאד .איתן
ידע.
יפתח
אין לי מושג על מה את מדברת.
טל
הוא עצר אותו כדי לדפוק לי את התיק .ואתה
משתף איתו פעולה.
על מה את מדברת.

יפתח

טל
עאלק על מה .הוא מנסה להרחיק אותי מפה.
על מה .אתה אשכרה המריונטה שלו...
יפתח
)מתפרץ( טל! אני מציע לך להירגע! נראה לי
שכחת את המקום שלך!
טל משתתקת קצת .אבל ממש לא נרגעת.
יפתח
את ואיתן ישבתם פה שניכם והבטחתם לי
שהסיפור ביניכם נגמר .אני לא מוכן שזה
ישפיע על העבודה ביחידה .אם השטויות
האלה ממשיכות אני באמת ארחיק אותך מפה.
לתמיד ,את מבינה אותי?
טל
בטח .אותי .לא אותו חס וחלילה.
הוא מביט בה בפרצוף קשוח כאילו "זה מה יש"
טל
הוצאתם אותי כזאת קטנה.
היא מביטה בו עוד רגע ,קמה והולכת.
 .812חוץ ,יום  -חניון להב
מיינצר וטל הולכות במרץ לעבר הרכב שלהם .מיינצר כבר בטלפון.
מיינצר
)לטלפון( גרי! תקשיב לי טוב .לא מעניין אותי.
הם מחבלים לנו בחקירה (-) .מה נראה לך?
שזה במקרה שהם עצרו אותו פונקט היום?
טל הולכת טיפה מאחוריה ,מלכסנת אליה מבט.
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מיינצר
)לטלפון( מה אני רוצה? אני רוצה שתעלה
לפרקליט המדינה ותעשו בלאגן! הם הפילו לי
מבצע!
תוך כדי הצעקות טל נעצרת ליד אחד הרכבים ,מיינצר ממשיכה ללכת .טל שולפת את
הסכין שלה מהכיס ) -אותו סכין איתו אספה קליע בפרק  4ודגימות קרקע בפרק (5
זורקת מבט לצדדים ואז בנונשלנט תוקעת את הסכין בגלגל אחד ,מיד ממשיכה לגלגל
שני ורק אז ממשיכה ללכת אחרי מיינצר
 .813פנים ,יום  -לול האחים שמעיה ,יום
לייבו וברק צועדים במורד הלול .מגיעים לתמיר ,גילי ומאיר .תמיר מתחיל.
תמיר
אנחנו לא אוהבים כאלה הפתעות ,ברק.
על מה עצרו אותו?

מאיר

ברק
על הרצח של ג'וני .יחב"ל חוקרים את זה.
חדשות רעות .כולם קודרים.
תמיר
אנחנו יוצאים חלשים מאוד מול מוחמד שדבר
כזה קורה מתחת לאף שלנו .אף אחד לא דיבר
איתך לפני?
ברק
אנשים נזהרים ממני בגלל החקירה .אני כמו
איזה מצורע .בקושי עונים לי לטלפונים.
לא טוב.

תמיר

ברק
עכשיו ברור לכולם שהעסקה הזאת שלכם
מבוטלת כן? אנחנו מחזירים את הכסף לחברת
הביטוח.
גילי
מה? מה פתאום? מה זה הכסף של אבא
שלך? אתה רוצה להיות חייב לנו רבע מיליון
שקל?
לייבו
למה שלא נחכה כמה ימים? מה אם ישחררו
את עימאד?

15

מנאייכ פרק 008

ברק
עימאד עצור על רצח .אף אחד לא ישחרר אותו
בקרוב .תחזיר את הכסף.
גילי
)לתמיר( אם הוא מחזיר את הכסף הזה אנחנו
לא נראה אותו יותר בחיים.
ברק
אתה יודע? במקומך לא הייתי מעיז בכלל
לפתוח את הפה גילי .בלי הפדיחות שלך בכלל
לא היינו במצב הזה עכשיו!
גילי
אפשר לחשוב! אז קצת יושבים עליך יא בכיין.
תתמודד! אתה לא עושה את זה בחינם.
ברק
אני מנסה להציל אותך טמבל.
להציל אותי? ממה?

גילי

תמיר
כן ברק ,אני גם אשמח לשמוע.
ברק מביט בהם במבט קשה.
ברק
החקירה הזאת של מח"ש נמצאת כרגע
בנקודה שעלולה לסכן לא רק אותי  -אלא גם
אתכם .אלירן שפך להם הכול .הרצח של
הגרוזיני :הוא העיד שאני המתווך והוא העיד
שאתם המזמינים .והוא לא סתם דיבר .הוא
נתן להם ראיות.
איזה ראיות?
הנשקים למשל.

תמיר
ברק

תמיר מביט בגילי בזעם.
תמיר
לא נפטרת מהנשקים?
גילי
)נבוך( אמרתי לאלירן להיפטר מהם.
תמיר מביט בו ,בשוק מכמה שהוא מטומטם.
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תמיר
תעוף מפה עשה לי טובה.
תמיר...
)צועק( תעוף מפה!

גילי
תמיר

גילי מסתלק בבושת פנים .תמיר מביט בברק.
תמיר
תעשה מה שאתה מבין מבחינתי בכל מה
שקשור לעסקה של עימאד .זה עליך.
לייבו
אמרתם שמוחמד לחוץ להעיף את המכולה
הזאת .אולי הוא ישלח מישהו אחר לטפל בזה.
לייבו...

ברק

לייבו
זה  50,000שקל לכל אחד מאיתנו .אולי
בשבילך זה כסף קטן .בשבילי לא.
ברק מביט בו נדהם מהטמטום שלו.
ברק
לייבו .תחזיר את הכסף .העסקה מבוטלת.
שמעת אותי?!
מבטים זועמים בין השניים לייבו נאנח.
בסדר...
עכשיו עוף מפה

לייבו
ברק

הוא יוצא עצבני לכיוון של גילי .ברק מביט אחריו ,מוטרד .תמיר ומאיר מאחוריו
מחליפים מבטים .מורידים טון.
מאיר
שומע ,ברק? יש עוד בעיה.
מה עכשיו?

ברק

מאיר
נטלי חסון התקשרה אלי .איזה בן אדם
הסתובב לה ליד הבית בבוקר .אמרתי לה
לבדוק את המצלמות .תראה.
17
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הוא מוציא את הסלולרי שלו ומראה לברק – אימג'ים ממצלמת אבטחה של איזי ליד
הבית של נטלי חסון.
מאיר
השכנה שלה ראתה אותו מתצפת להם על
הבית .ישב שם משש בבוקר.
ברק מזהה את איזי כמובן .מאוד לא אוהב את זה.
ברק
בסדר .היא יודעת לא לדבר עם אף אחד.
מאיר
הבן אדם שלי ברשות המסים אמר לי שהם
קיבלו שאילתות ממח"ש עליה .על בעלה .על
החברות שרשומות עליהם .זה החבר שלך
שלח את השאילתות.
ברק שותק מביט באימג'ים על הטלפון .פניו קודרות .תמיר נועץ בו מבט.
מאיר
הוא מתחיל להפוך לבעיה רצינית.
ברק מבין את הרמז .מרים אל מאיר ותמיר מבט קשוח.
ברק
דיר באלכ .אף אחד לא מתקרב אליו זה ברור?
איזי הוא עניין אישי שלי.
הוא במיוחד מביט בתמיר .ואז מסתובב והולך .מאיר ותמיר נשארים .מאיר מביט
בתמיר ,מבט רב משמעות.
מה?

תמיר

מאיר
אתה רואה .המניעים שלו לא ענייניים.
תמיר לא עונה .חושב.
מאיר
פעם אחרונה שדיברנו אמרת שזה לא הזמן
לעשות עסקה עם מח"ש.
נו?

תמיר

מאיר
אז אולי עכשיו זה כן הזמן.
תמיר
אתה יודע מה הבעיה שלך מאיר? אתה חושב בקטן.
18
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 .814פנים ,יום  -חדר צח"מ
814א .פנים ,יום  -פנים כלשהו בוטלה
איזי בחדר הצח"מ מעיין בניירות .יואל ברקע תולה משהו על הלוח .היבא יושבת
בסמוך מול מחשב .בודקת במערכת את השם עתליה בן משה בחלון חיפוש .נפתח
מסך חדש :השם של עתליה המופיע כתיבה שמחוברת עם קווים לעוד כל מני תיבות -
כל קשרי המשפחה שלה .להפתעתה של היבא אחת התיבות הקשורות מתחת לתיבה
של עתליה  -איתמר בן משה מופיע בצבע אדום עם קו תחתי .היבא מקליקה עליו.
נפתח לה פרופיל של איתמר בן משה .להפתעתה תחת "מעצרים" יש לו מספר אחד.
היא מקליקה על הסיפרה  1ונפתח לה דף של  error 031: data unavailableהיא
מקליקה שוב ושוב אותה תוצאה.
שומע איזי?
מה?

היבא
איזי

היבא
יש פה משהו מעניין –
לפתע יש לאיזי הודעת וואצאפ .משאול כץ .הוא מסתכל – זו תמונה מצולמת בעדשת
טלה שלו ושל טניה מתנשקים מחוץ לבית שלה .הוא מחוויר.
היבא
איזי? אתה מקשיב לי?
איזי
אה ...רק שניה היבא....
אחרי התמונה צצה הודעה משאול :אשמח לכמה דקות מזמנך קפטן איזי .איזי בוהה
בטלפון בפנים חיוורות .היבא מביטה בו.
מה קרה?

היבא

איזי
שום דבר ...אני חייב ללכת.
הוא קם ויוצא בחופזה החוצה מהדלת .היבא מביטה אחריו .יואל מסובב אליה את
הראש.
מה זה היה?

יואל
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אין לי מושג.

היבא

 .815חוץ ,יום  -חוץ כלשהו
שאול עומד ברחוב ,מעשן .איזי ניגש לעברו ,עצבני.
איזי
אז אתה עוקב אחרי או אחריה?
זה משנה?

שאול

איזי מביט בו בזעם .שאול זחוח.
שאול
אני די בהלם מזה שאתה עשית כזה דבר איזי.
לא חשבתי שאתה הטיפוס.
איזי מהנהן בעייפות .הוא באמת לא הטיפוס.
מה אתה רוצה?

איזי

שאול
אתה יצאת איתי גבר פעם בסיטואציה דומה.
אז גם אני הולך לצאת איתך גבר :אני לא בא
לאתי .אני לא בא לעורך דין של הרוסיה .אני
בא אליך .אני נותן לך צ'אנס לסגור את הסיפור
הזה יפה ובשקט.
איזי זועף .שאול ממשיך.
שאול
לך אליה ותגיד לה שתוריד את השם של ניר
מהכתב תביעה .היא עדיין תובעת את
המשטרה ,היא עדיין תקבל את הכסף שלה.
רק שתוציא את ניר מהתמונה.
זה סחיטה ,שאול.

איזי

שאול
)מגחך( אז תתקשר למשטרה.
איזי
אתה לא מפחד שאני אולי מקליט אותך?
שאול
לא .אתה לא מטומטם .אתה מבין שאני עושה
לך טובה.
איזי שותק .הוא עייף פתאום .שאול מביט בו בערמומיות.
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שאול
יאללה .לך לדבר איתה .כדאי לכם לקבל את
ההצעה שלי.
איזי לא עונה .ממשיך לבהות.
שאול
יש לך עד מחר בבוקר איזי .ואז אני מעביר את
זה לטיפול של העורכי דין.
שאול נכנס לאוטו ונוסע משם .איזי נשאר לעמוד .אכל אותה.
 .816חוץ ,יום  -מחוץ לבית ספר
טניה ואיזי יושבים מחוץ לכניסה לבית הספר .טניה מסתכלת בטלפון של איזי בתמונות
שלה ושלו מתנשקים מחוץ לבית שלה .אחרי כמה שניות היא מרימה אליו מבט.
טניה
אז בשביל להציל את הנישואים שלך אתה
רוצה שאני אוריד את הראש.
איזי מופתע מהתגובה הזאת .לא ציפה.
איזי
זה לא קשור לנישואים שלי .אם שאול יחליט
להשתמש בתמונות האלה לא תהיה לך תביעה
בכלל.
טניה
למה לא? מה זה קשור?
איזי
הם יטענו שאנחנו בקשר מהתחלה .שכל התיק
הזה נולד בניגוד עניינים...
טניה
אבל לא היינו בקשר אז.
איזי
זה לא משנה .אנחנו יכולים להוכיח את זה?
היא שותקת .מבינה את הבעיה.
איזי
הם ישתמשו בזה .הם יתקפו את החקירה שלי,
את פסק הדין המשמעתי .במשטרה רק
מחפשים תירוץ להתנער מכל הסיפור הזה.
היא מחזירה לו את הטלפון .מבטה קשה.
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טניה
לא יודעת .זה לא נראה לי .אני צריכה לדבר על
זה עם ינון.
איזי
)קצת קצר רוח( ינון יגיד לך בדיוק אותו אותו
דבר.
טניה
בסדר ,מותר לי לדבר איתו? הוא בכל זאת
העורך דין שלי.
איזי
אני יודע .אני הכרתי לך אותו.
טניה
כן .וקיבלת את מה שרצית בתמורה.
איזי
)נפגע( מה זאת אומרת?
הם עומדים שם רגע בשתיקה .איזי בשוק מהעוינות.
איזי
טוב .הבנתי אותך....
איזי מסתובב ללכת .טניה מביטה אחריו ,מיד מתחרטת על התגובה שלה.
רגע ,איזי –

טניה

הוא נעצר.
טניה
אני מצטערת .אני לא יודעת למה אמרתי את
זה.
איזי
)נעלב( זה אף פעם לא היה ככה .אף פעם.
אני יודעת.

טניה

איזי שותק .מתרצה.
טניה
פשוט ...כל הסיטואציה הזאת .סליחה .בסדר?
לא התכוונתי .באמת.
הם שותקים כמה שניות.
טניה
תודיע לו שאני אוריד את השם של ניר עצמון.
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איזי מהנהן ושותק .הוא חושב .היא מביטה בו.
טניה
אני מצטערת אם פגעתי בך .אתה היית כל כך
בסדר איתי.
איזי
)מהנהן( בסדר .נדבר.
הוא מסתובב ללכת .היא מביטה אחריו בצער .ברור שזה נגמר.
 .817פנים ,יום  -משרד אלדד
אלדד מן סוכן הביטוח חוזר עם כוס קפה למשרד שלו .זורק משהו לאיזו עובדת
שחולפת אותו.
אלדד
נגמר החלב סויה במקרר .תשלחו מישהו
לקנות -
בולע את המשפט כשהוא קולט את לייבו עומד בפנים ,מחטט לו בניירות שעל השולחן.
לייבוביץ'?...

אלדד

לייבו
אלדד ...מה המצב גבר.
אלדד חש מאוד מאויים.
אלדד
מה ...מה אתה עושה פה?...
לייבו
באתי לעדכן אותך שיש איזו תקלה מבצעית
והעסקה בסוף לא תצא הלילה לפועל.
אלדד מביט בו ,לא כל כך יודע מה לעשות.
אלדד
אוקיי ...מה זה אומר? אז מתי היא כן תצא
לפועל?
לייבו
לא ברור כרגע .אנחנו מחכים להתפתחויות.
ברגע שאני אדע הטלפון הראשון שלי זה אליך.
אז יאללה -
לייבו קם ללכת .אלדד עוצר אותו.
אלדד
רגע  -מה עם הכסף?
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לייבו
בינתיים הוא אצלנו .אל תדאג.
אלדד
אה ...לייבו .זה לא מקובל .אני צריך אותו
בחזרה.
לייבו מסתובב אליו באיום.
לייבו
הכסף אצלנו בכספת .לא יקרה לו כלום .שב
בשקט ,אוקיי? חבל שתסתבך סתם.
אלדד
במה אני אסתבך?...
לייבו
לך תדע מה יכול להיות.
אלדד שותק .מבין שזה איום.
יש בעיה?
לא ...מה פתאום.

לייבו
אלדד

לייבו
יופי .אף מילה לאף אחד.
אלדד
)מהנהן בפחד( בסדר .בטח.
לייבו קולט שהמסר עבר.
שיהיה אחלה יום.

לייבו

 .818פנים ,חדר חקירות ביחב"ל
בלש יחב"ל מכניס לחדר החקירות את עימאד האזוק – בדיוק כששני בלשים אחרים
מוציא משם את עומאר )הבחור השני מרצח ג'וני שנעצר יחד איתו( –
עומאר
)משתולל ,בערבית( לא אמרתי להם כלום,
עימאד! אני נשבע באמא שלי! עימאד!!!
עימאד לא מזכה אותו אפילו במבט הבלש אוזק את עימאד לשולחן .איתן יושב מולו
עם עוד איזה קצין צעיר .מביט בו.
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איתן
חבל לך על הזמן ,חירבאווי .הוא שפך לנו הכל.
אנחנו יודעים שנסעתם לאילת להוריד את ג'וני
סלימאן.
עימאד שותק.
איתן
יש לנו ראיות שממקמות אתכם בזירה .בתכלס
אני בכלל לא צריך לשמוע מה שיש לך להגיד.
עימאד שותק
איתן
אתה חושב שאתה עושה עלי רושם עם זה
שאתה שותק? גברים יותר גדולים ממך כבר
ישבו פה ובכו מולי כמו ילדות קטנות.
עימאד לא מגיב.
איתן
אני אהיה הכי פתוח איתך – כל עוד אתם
הורגים אחד את השני זה לא באמת מעניין
אותנו) .פאוזה( מה שכן מעניין אותנו זה הבוס
שלך .מוחמד .העסקים שלו.
עימאד לא עונה.
איתן
תשתף פעולה .תן לנו מידע עליו ,ואנחנו יכולים
להפוך  20שנה בכלא ל .10
הדלת לחדר החקירות נפתחת פתאום .פנימה נכנסים יפתח מפקד יחב"ל ואיתו אמנון
) ,45על אזרחי(
מה קורה?

איתן

יפתח
תכיר .אמנון מהשב"כ.
אמנון
הוא שלי .פתח לו את האזיקים.
מה?

איתן

אמנון
מה ששמעת .פתח לו את האזיקים אני לוקח
אותו.
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איתן מביט בו עוד רגע בשוק – ואז קם ופותח לעימאד את האזיקים .עימאד קם .זורק
לאיתן מבט של בוז ויוצא משם עם אמנון .איתן מביט ביפתח בתמיהה.
מה זה היה?

איתן

יפתח מניד בראשו.
איתן
כוס אמכ .אני הולך הביתה.
 .819פנים ,ערב  -סופר פארם
 .820חוץ ,ערב  -חניון להב 433
טל הולכת במורד מדפים בבית מרקחת .יש לה טלפון :מזוהה איתן .היא עונה.
מה?

טל

איתן עומד לצד האוטו מפונצ'ר הגלגלים שלו.
איתן
תגידי לי ,את פסיכית לגמרי? מה עשית?
טל
מה אני עשיתי? אתה זיינת אותי עם המעצר
הזה!
את חיה בסרט...

איתן

טל
אה אני חיה בסרט ...אתה מתעסק לי עם
העבודה! אתה עושה הכל כדי שאני אשאר
במח"ש!
איתן
טל! לא הכול סובב סביבך!
טל
כן? אז למה עצרת אותו?
איתן
למה עצרתי אותו? כי אם לא הייתי עוצר אותו ,
מח"ש היו עושים את זהואז לא היינו רואים
אותו יותר .בדיוק כמו שהיה עם אלירן חן
טל פתאום משתתקת קצת .בעצם ההסבר הזה נראה די הגיוני...
איתן
את זוכרת בכלל שאנחנו היחידה שלך? כי
נראה לי שאת מבולבלת לגמרי!
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לך תזדיין...

טל

איתן
איתן
טוב ,תשמעי .אני דיברתי עם יפתח .את לא
תוכלי להמשיך אצלי במפלג.
סליחה?!

טל

איתן
תוכלי לבחור כל מקום אחר ביחידה .זו
הזדמנות להתחיל משהו חדש .אנחנו לא
יכולים להמשיך לעבוד יחד .מן הסתם.
טל
אז תעבור אתה מפלג! למה אני צריכה לשלם
את המחיר?
איתן
את חתכת לי את הצמיגים של הרכב טל!
משהו לא בסדר איתך! את לא מבינה את זה?
טל
משהו היה גם לא בסדר איתי כשהופעת אצלי
ליד הדלת באמצע הלילה? אולי זה דווקא מה
שעושה לך את זה? בן זונה....
היא מנתקת לו .הוא נשאר עומד המום מול הרכב שלו בחניון .היא בדיוק עומדת מול
מדף של בדיקות הריון .לוקחת אחת.
 .821פנים ,לילה  -בית איזי
איזי בבית ,יושב בחשיכה יחסית משחק בהיסח הדעת עם קופסת סיגריות שמונחת על
השולחן ליד המאפרה של אתי .הדלת נפתחת .אתי נכנסת ,חוזרת משיעור יוגה .עם
מזרון .מופתעת לראות אותו שם .הם לא אומרים שלום אחד לשנייה .מתח מאז
אתמול .אחרי שאתי מוזגת לעצמה כוס מים היא סוף סוף זורקת לעברו מבט.
אתי
מה אתה יושב ככה בחושך?
איזי
סתם .יש לי קצת מיגרנה.
נו אז תיקח כדור.
לקחתי.

אתי
איזי
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אתי
לא אמרת שיש לכם איזו פעילות הלילה?
איזי מביט בה.
איזי
אתי ,אני צריך לספר לך משהו.
מה?

אתי

איזי
אני שכבתי עם מישהי.
אתי לא מגיבה בשום צורה קיצונית .רק מפסיקה לשתות מהכוס .מביטה בו.
איזי
זה קרה פעם אחת .וזו הייתה טעות...
מי זאת?
טניה לוין.

אתי
איזי

אתי מופתעת .שותקת רגע.
אתי
טניה לוין .האמא של הילד הזה.
כן.

איזי

אתי
וואו איזי .אני לא יודעת מאיפה להתחיל...
אז אתה היית בקשר איתה כל הזמן הזה?
כן.

איזי

אתי
התביעה שלה? אתה קשור לזה?
איזי מהנהן כמודה באשמה .שתיקה.
איזי
אתי  -אני מבקש .מתחנן  -שתסלחי לי .עשיתי
טעות.
שתיקה קצרה.
איזי
אסור היה לי לעשות את זה.
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אתי
זה בסדר .אני סולחת לך.
באמת?...

איזי

אתי
אני גם מבינה מאיפה זה מגיע .היא אישה יפה.
היא צריכה אותך) .פאוזה( היא מישהי שאתה
יכול להרגיש חזק כשאתה לידה.
איזי לא מת על התובנה הזאת שמוציאה אותו גם חלש וגם נצלן .וגם אתי אומרת פה
שהיא לא באמת צריכה אותו.
איזי
אני לא יודע אם זה קשור...
כמובן שזה קשור.

אתי

שתיקה.
אתי
טוב ,לא משנה .עזוב .בכל מקרה זה נגמר.
איזי
ברור שזה נגמר .דיברתי איתה כבר.
אתי
לא אתה והיא .אתה ואני .זה נגמר .זה .אנחנו.
)המום( מה?

איזי

אתי
תקשיב  -אני לא כועסת ולא שום דבר .פשוט...
זהו.
איזי
אתי ,על מה את מדברת?
אתי
אתה יודע בדיוק על מה אני מדברת.
איזי לא עונה.
איזי
לא אני לא יודע .אני עשיתי טעות .אני מתנצל,
אני אוהב אותך ...את לא אוהבת אותי?
אתי
זה לא עניין של אהבה בכלל.
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איזי
אני סלחתי לך כשאת עשית כזה דבר.
לא באמת סלחת.

אתי

שתיקה .איזי יודע שהיא צודקת.
אתי
אנחנו רק מפריעים אחד לשנייה.
את לא מפריעה לי.

איזי

אתי
 ,רק תחשוב על התקופה האחרונה.
שתיקה.
אתי
אני לא רוצה שנתחיל לשנוא.
איזי שותק.
מה נגיד לילדים?
את האמת.

איזי
אתי

היא מביטה בו עוד רגע .מלטפת לו את היד בחיבה ואז הולכת לכיוון החדרים .איזי
מביט אחריה..
 .822חוץ ,לילה  -רחוב באומן  -מחוץ לסניף של חברת העברות כספים
אלירן ממתין בשלג ,מעשן סיגריה בלחץ .וולנטינה יוצאת מהסניף עם מעטפה .אלירן
ניגש אליו.
אלירן
?Everything okay
yes.

ולנטינה

אלירן
?When do I get the passport
One week.

ולנטינה

אלירן
?can you do faster
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No.
Fine. One week.

ולנטינה
אלירן

ולנטינה
And then you give me the rest of the
money.
אלירן
What money? This is your money. You
said 2500 dollars.
ולנטינה
This is first payment. After you get the
passport you give me 2500 more.
בת זונה...

אלירן

ולנטינה
If you want I can take this money and
disappear. No passport. What will you
?do? Go to police
אלירן
No, no. Okay. I will have the money.
Good.

ולנטינה

והוא הולך משם .אלירן מביט אחריה .מסתכל סביב מחשש שמישהו רואה אותו ואז
חומק לאיזו סמטה.
יום חדש
 .823פנים ,יום  -כניסה למשרדי מח"ש
איזי נכנס למשרדים בבוקר ,נראה גמור .אוסף את הדואר שלו מדלפק הקבלה .הולך
לעבר המשרד.
 .824פנים ,יום  -משרד איזי
איזי יושב במשרד .מביט באתר האינטרנט באנגלית של חברת YARDEN
 HOLDINGSחברת אחזקות וניהול נכסים עם משרדים בקפריסין ,ישראל ,גאורגיה.
תמונות של מבנים .הוא נאנח ,מוריד את המשקפיים ומליט את פניו בידיו .טל נכנסת
בסערה .איזי מרים אליה מבט עייף.
טל
)מרימה גבה( הגיע מידע מודיעיני ממשטרת
אוקראינה .אלירן שם .מנסה לקנות דרכון.
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טל מושיטה לו דף .איזי מעיין .פתאום הוא מתמלא אנרגיה.
איזי
איך הוא הגיע מטורקיה לאוקראינה בלי שנעלה
עליו?
טל
לא יודעת .אבל הם אומרים שאמא שלו
העבירה לשם כסף .בדקתי את זה עכשיו עם
ווסטרן יוניון .זה נכון.
איזי מביט בדף.
טל
תכלס זה גם הגיוני שהוא באומן .במצב שלו
רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו.
 .825חוץ ,יום  -רכב איזי בנסיעה
איזי וטל נוסעים ,איזי נוהג ,מביט החוצה ,מבואס .טל מביטה בו.
טל
מה יש לך היום?
איזי
מה? כלום .הכל בסדר גמור.
עוד שתיקה של כמה שניות .טל מסתכלת עליו.
מה שלום טניה?
מה?

טל
איזי

טל
החברה שלך .הבנתי שהיתה כתבה בחדשות
על הסיפור שלה .עם הילד.
כן.

איזי

שתיקה קצרה .ממשיכים לנסוע .טל מלכסנת אליו מבט.
טל
היא נראתה לי בעניין שלך ,אתה יודע?
איזי
אוי נו טל ,תעשי לי טובה.
טל
אני רצינית .קלטתי את השפת גוף שלה.
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איזי
בסדר .זה לא רלוונטי .עזבי את זה.
שתיקה קצרה.
טל
איזה ג'נטלמן .תאמין לי ,אין עוד גברים כמוך.
הם מגיעים למחוץ לבית משפחת אלירן ועוצרים ,יוצאים מהרכב.
 .826חוץ ,יום  -רחוב מחוץ לבית משפחת חן
רכב נוסף כבר ממתין שם ,לידו ברנס ועוד שלושה בלשי מח"ש .איזי וטל ניגשים
אליהם.
נו? יש צווים?

איזי

ברנס
יש צווים) .יש לו מעטפות ביד(
אז יאללה.

איזי

הם הולכים לעבר הדלת ואיזי דופק עליה בחוזקה .עדנה פותחת.
מה קרה?

עדנה

ברנס
גברת חן יש לנו צווי חיפוש לבית ולמחשבים.
הוא דוחף לה איזה נייר ליד ואז הוא והבלשים חולפים את האישה ההמומה ונכנסים
פנימה -
מה הם עושים?...

עדנה

טל מוציאה אזיקים.
תביאי את היד.
מה?!

טל
עדנה

טל מושכת לה את היד ואוזקת אותה.
טל
את עצורה בחשד לשיבוש הליכי חקירה וסיוע
לפשע .כל דבר שתגידי יכול לשמש כראיה
נגדך ואם לא תעני לשאלות שלנו זה יכול לחזק
את החשדות נגדך .זה ברור לך?
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עדנה
איזה חשדות? אני לא מבינה...
טל
העברת כסף לאומן  .מה זה?
עדנה
אה ...אני לא יודעת ...זה כואב! )האזיקים(
טל
אולי תיזכרי אצלנו במשרד.
 .827פנים ,ערב  -חדר חקירות מח"ש
עדנה יושבת מול איזי וטל .נראית גמורה מעייפות.
עדנה
הוא כתב לשכנה שלי ליזי .בפייסבוק .כתב לה
שתודיע לי שהוא צריך כסף .אז הלכתי ושלחתי
לו.
איזי
אז מי זו )מקריא מדף( ...ולנטינה טליפנקו ?
הוא מראה לה את הדף .עדנה מושכת בכתפיה.
עדנה
אני לא יודעת .בשבילה הוא ביקש שאני אשלח
את הכסף.
איזי
מהתחלה את מסתירה מאיתנו דברים.
ההימורים של אלירן .ההסתבכויות שלו .עכשיו
זה .תגידי ,את מבינה שהחיים שלו בסכנה?
שאנחנו הסיכוי היחיד שיש לו?
טל
יש אנשים שמחפשים אותו .הם רוצים להרוג
אותו .בזכותך עכשיו יהיה להם יותר קל.
עדנה פורצת בבכי.
עדנה
אני לא ידעתי מה לעשות ...הוא ביקש שלא
נספר...
 .828פנים ,ערב -מסדרון מח"ש
איזי וטל יוצאים אל המסדרון ,מיינצר שם ממתינה להם ,פדובה לידה.
איזי
מה את אומרת?
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מיינצר
תארזו בגדים חמים .אתם נוסעים לאוקראינה.
טל
למה אנחנו צריכים ליסוע?
מיינצר
אין לנו הסכם הסגרה איתם .צריך לנסוע
לשכנע אותו לחזור.
טל
את יודעת איזה קור שם עכשיו?
מיינצר
בגלל זה אמרתי שתארזו הרבה בגדים חמים.
איזי
למה שאת לא תיסעי?
מיינצר
יש לי משהו אחר לטפל בו .עימאד חירבאווי
חזר לתמונה .מסתבר שהוא איש של השב"כ.
איזי
מה זה "איש של השב"כ"?
מיינצר
לא ברור .פדובה הצליח לארגן לי מפגש איתו.
פדובה
עשר שנים בשירות .יש לי עוד קצת קשרים.
מיינצר
בכל אופן ,אתם צריכים לדבר עם הנציג של
המשטרה באוקראינה .שידאג שהמקומיים כבר
יעצרו את אלירן.
איזי
)לטל( מי זה הנציג שם? אפשר לסמוך עליו?
לא יודעת.

טל

איזי
אני אעשה לו קודם בדיקת רקע .נראה מה
הסיפור שלו .אסור שהמיקום של אלירן ידלוף.
פדובה
אני בינתיים כבר מקדם מול הפרקליטות הליך
של הסגרה בלי ההסכם .אבל זה יקח זמן.
איזי
ומה לעשות עם האמא?
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מיינצר
שאדיר יקח אותה לנווה תרצה שתעשה שם
לילה .אני רוצה לזעזע אותה שבפעם הבאה
שהיא חושבת להסתיר מאיתנו משהו שתחשוב
פעמיים.

 .829פנים ,ערב  -חדר צח"מ
829א .פנים .משרדי מח"ש – מסדרון )מחוץ לחדר חקירה( – מצלמת אבטחה  -ערב -
חדשה
יואל יושב על המחשב .מביט במסך איך בלשי מח"ש מוציאים את עדנה חן המייבבת
מחדר החקירות .הדלת נפתחת – היבא נכנסת ,לבושה אלגנט )מגיעה מבית משפט(.
איתרו את אלירן.
כן .שמעתי.

יואל
היבא

יואל
איך היה בבית משפט?
היא מתיישבת לידו.
היבא
סתם .נודניקים .בררת לי?
יואל
כן .האמת זה סיפור ממש מוזר) .מרים כמה
דפים( איתמר בן משה .נעצר במסגרת מבצע
פדופילים לפני  4שנים .בלשית מימ"ר מרכז
התחזתה לילדה בת  13ודיברה איתו בצ'ט,
קבעה איתו מפגש מיני.
מושיט לה את הדפים ,היא מעיינת) .העתקים של דו"ח מעצר ותמונות(.
אוקיי.

היבא

יואל
הוא הגיע למפגש ואז עצרו אותו .מצאו עליו
גראס ,בקבוק וודקה ,קונדומים .בטלפון שלו
מצאו תמונות ...אללה יסטור.
היא מסתכלת בניירת )לא צריך לראות את התמונות( ומעווה את פניה.
איכס...

היבא
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יואל
כן .לגמרי .בכל מקרה – את רואה יש דו"ח
מעצר מאוד מפורט – בסוף שלו כתוב רק
שהבחור הועבר לחקירות .וזהו .הדבר היחיד
שיש בתיק חוץ מזה זה מזכר שכתוב בו רק
"החשוד שוחרר בתחנה" .נחשי מי חתום על
המזכר?
ברק הראל.

היבא

יואל
לא נפתח תיק ,לא היה המשך חקירה ,עד כמה
שאני רואה בחומר שם זה נגמר.
היא שותקת .מביטה בניירות .יואל מביט בה.
יואל
אני הסתכלתי במערכת .זה הבן של עתליה בן
משה ,נכון?
נכון.
מה הסיפור?

היבא
יואל

היבא לא עונה.
 .830פנים,לילה  -משרד איזי
איזי במשרד ,אורז את התיק שלו ,מתארגן ללכת הביתה .היבא נכנסת למשרד.
היבא
הבנתי שאתם טסים לאוקראינה.
כן...

איזי

היבא
תקשיב .זה בקשר לעתליה בן משה.
איזי מפסיק להתעסק .מביט בה ,מוטרד.
מה?

איזי

היבא
ברק הוציא את הבן שלה לפני כמה שנים מתיק
של עבירות מין בקטינה .לדעתי הוא סוחט
אותה.
איזי משתתק רגע .זה פצצה.
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איזי
היבא ....אני לא מבין .לא אמרתי לך לעזוב את
זה בינתיים?
היבא
אמרת עד שעוצרים את לייבו .בינתיים אני לא
רואה שעוצרים את לייבו.
איזי
לא משנה .עזבי את זה.
היבא
אני מצטערת מאוד אבל לא נראה לי סביר
בכלל לשבת על מידע כזה .זה פצצת אטום.
איזי
וצריך להיזהר עם זה כמו שנזהרים עם פצצת
אטום.
היא שותקת .לא אוהבת את זה.
איזי
מה נראה לך שיקרה? שאת תושיבי פרקליטת
מחוז בחדר חקירות ותחקרי אותה? זה לא
עובד ככה .אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים.
היא ממשיכה לשתוק .הוא מנסה לרכך קצת את הטון.
איזי
נטפל בזה כשאני אחזור מאומן בסדר?
היבא
)לא עבד( אתה סתם מנפנף אותי.
איזי
היבא ,אני החוקר המוביל בתיק הזה ואני נותן
לך הוראה .זה ברור? האחריות עלי.
היבא מביטה בו במבט מרדני.
בסדר .ברור.

היבא

איזי
יופי .אני הולך לארוז.
היבא
נסיעה טובה שתהיה.
איזי יוצא .היא מביטה אחריו ,לא אוהבת את זה בכלל.
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 .831פנים ,לילה  -חוף הים
דודו וברק עומדים עם החכות .שותים בירה .ברק מאוד מהורהר.
דודו
סוף סוף אתי תפסה שכל.
ברק לא עונה.
דודו
לפי מה שהבנתי הוא מזיין מישהי .איזו רוסיה.
אתה יכול להאמין? איזי!
דודו מחייך קצת .ברק קודר.
מה יש לך?
סתם .מוטרד.
ממה?

דודו
ברק
דודו

ברק
מח"ש .החקירה הזאת ...זו בעיה.
דודו
בגלל מלכה? הבנתי שזה כולה סיפור של איזה
דו"ח או משהו .זה יגמר בכלום ושום דבר.
ברק
זה לא בגלל מלכה) .פאוזה( תקשיב ,אני צריך
לפתוח איתך משהו.
הטון של ברק מקפיא את דודו שמסתכל עליו פתאום במבט טרוד.
מה יש?

דודו

שתיקה
ברק
אלירן חן נתן למח"ש דברים.
דודו מביט בו .לא אוהב בכלל את הטון.
איזה דברים?
דברים .בקשר אלי.

דודו
ברק
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ברק מביט בו .פתאום דודו מבין .החשדות נגד נכונים .פניו של דודו מחווירים.
דודו
מה ...אתה עמדת מולי ונשבעת לי שאין כלום
יא בן זונה ...מה עשית?
ברק
אני צריך את העזרה שלך.
דודו
איזה עזרה?! השתגעת? העזרה הכי טובה
שאני יכול לתת לך זה מספר של עורך דין
טוב...
ברק
דודו ,אם החרא שלי יתחיל לצוף זה יגע גם
בך .מה שאני עשיתי עשיתי במשמרת שלך.
דודו מביט בו בשוק.
דודו
אתה אשכרה מאיים עלי? אתה לא מתבייש?
ברק
אין לך ברירה .אנחנו חייבים לעבוד ביחד.
דודו מביט בו .שותק.
תוריד ת'חולצה.
מה זה?
שמעת אותי.

דודו
ברק
דודו

ברק
מה אתה חושב שאני מקליט אותך?
דודו
אני כבר לא יודע מה לחשוב.
ברק עצבני .מוריד את החולצה .נשאר בטי שירט .מרים אותה.
גם מכנס.

דודו

ברק מביט בו שניה ואז מוריד מכנס נשאר שם בתחתונים .קר .דודו מביט בו.
ברק
רוצה לחפש לי גם בתחת?
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דודו נועץ בו מבט.
דודו
תן לי את הטלפון שלך.
ברק נותן לו את הטלפון שלו .דודו לוקח את שני המכשירים צועד כמה צעדים בחול
ומניח אותם במרחק מה מהם .חוזר לברק ,מתנשם בכבדות.
דודו...

ברק

דודו
איזי צדק .אני לא מאמין) .פאוזה( הבחורה
הזאת .שרון צור .אתה יודע מה קרה לה?
ברק
אין לי מושג וזה לא קשור כרגע .תישאר
ממוקד.
דודו אובד עצות .מחזיק ת'ראש.
אני יכול להתלבש?

ברק

דודו מסמן לו עם הראש "כן" .ברק מרים את המכנסיים ,שם את החולצה והג'קט .דודו
מביט בו.
בן זונה.

דודו

ברק
דודו ,בחיאת ...אתה לא חושב שאנשים ישאלו
שאלות? כמו למשל למה לחצת על מח"ש
לסגור את התיק שלי? או איך זה שמינית אותי
למפקד תחנת ראשון במקום זיגדון? אה?
דודו
זאת הייתה החלטה לגיטימית.
ברק
זו היתה החלטה לגיטימית כשאני הייתי ברק
הראל הקצין המצטיין .כשאני אהיה ברק הראל
העבריין זה ייראה אחרת.
דודו שותק .ברק קולט שהוא מתחיל להישבר .מאחוריו הים השחור סוער.
ברק
הם יעברו על כל מייל שלך ,כל הודעת וואצאפ,
כל פגישה ביומן .כל חשבון בנק .יושיבו אותך
בחדר חקירות ויתחילו לשאול אותך על אלף
ואחד דברים .אתה יודע איך זה עובד.
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דודו לא עונה .הוא גמור .וברק מבין את זה.
ברק
אלירן חן באוקראינה .באומן .אסור שהוא יחזור
משם.
דודו בהלם ,מנסה לעכל
ברק
כדי שיטפלו בו שם אני צריך לטפל במשהו פה.
משהו שבשבילו אני צריך אותך.
דודו
טוב .אני מציע שנסיים כאן את השיחה הזאת...
אני הולך.
דודו מתחיל לארוז את הדברים שלו .ברק מביט בו.
ברק
אם הוא חוזר להעיד זה הסוף שלי ושלך ביחד.
אתה מבין מה אני אומר לך?
דודו שותק .מפסיק לארוז.
ברק
אני לא אפול לבד ,דודו.
דודו
זה מה שמגיע לי אחרי כל השנים האלה?
אחרי שעשיתי כל מה שאני יכול כדי לעזור לך?
שתיקה קצרה.
ברק
אני שם לך את הקלפים על השולחן .אתה יכול
להיות מטומטם כמו איזי ,לשחות נגד הזרם
ולטבוע  -או שאתה יכול לצאת מכל הסיפור
הזה גדול.
דודו מביט בברק .מתפתה.
דודו
מה זאת אומרת לצאת גדול?
הכי גדול שיש.

ברק
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