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 .309פנים .מסדרון כלא .יום
פנים .מסדרון כלא .יום .המנהלת עומדת מול דלת ברזל כבדה שמצויר עליה  Xענק,
ומעליה כתוב "אגף  "Xהיא מחזיקה קלסר של חשבונות ,על השידרה כתוב "דו"ח
תקציב שנתי" היא דופקת בדלת.
א' OS

רגע...
היא דופקת שוב
א' OS

רגע ,רגע ,אנחנו מחפשים כסף קטן ...לטיפ
המנהלת
(לעצמה) מה ..איזה טיפ?
שוב דופקת .רעש פתיחת מאה מנעולים ,הראש של א' מציץ  -בחליפה ,עם אוזניה
ומשקפי שמש ,נראה חצי ישן ,מושיט יד עם כסף קטן.
א'
סורי אין לי כסף קטן אחי .אה ...את ...לא השליח...
מנהלת
מה שליח?! אני מנהלת הכלא.
דוחפת את הדלת בכוח ונכנסת.
 309א' .פנים .אגף  .Xיום .האסיר  X 309ב' .פנים .יום .תא האסיר X

פנים .אגף איקס .יום .סלון מפואר ,שטיח ,שולחן ,טלוויזיה גדולה .בכורסה יושב ג' .זהה
לא' בלוק אבל יותר קשוח
מנהלת
אז ככה ,אני מבינה שאתם הסוהרים של האסיר איקס
מטעם השב"כ?
א'
כן ,אני א' ,וזה ג'
ג'
נעים מאוד ,ג'
מנהלת
אהלן .טוב תקשיבו ,אני קיבלתי אתמול את הדוח
השנתי של הוצאות הכלא ויש לי גירעון ענק בתקציב
א'
לא נעים.
מנהלת
מה לא נעים? זה האגף שלכם ! הוא עולה שלוש מאות
אלף שקל בשנה ויש לכם רק אסיר אחד!
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ג'
לכאורה.
מנהלת
אוקיי ,לכאורה ...אני מבינה שהכל פה בשושו אבל מה
זה בכלל אמור להיות הסלון הזה ,מי אישר לכם את
הריהוט הזה?
א'
מה הבעיה? ריהוט מבצעי תקני.
מנהלת
סליחה ...מה בדיוק מבצעי בסלון שלושה חלקים?
ג'
אנחנו לא יכולים להיכנס לפרטים ,זה תקן שב"כ.
מנהלת
אוקיי אוקיי אני מבינה את החשאיות ,אבל עם כל
הכבוד זה פשוט לא יכול להימשך ככה ,יש לי דליפות
בשלושה אגפים! האסירים שלי שוחים! בזמן שאתם
מוציאים (מסתכלת בקלסר)  20000אלף שקל על
הזנה לאסיר אחד !? מה הוא אוכל?!
ג'
מסווג.
א'
תראי ,אני לא יכול לפרט לך את הרגלי התזונה של
האסיר ,אבל אני יכול להגיד לך ככה בינינו שהעלויות
משתנות בהתאם למסעדה.
מנהלת
מ-מסעדה?! אתם מזמינים לו אוכל ממסעדות?
א'
איקס הוא נכס ביטחוני של שב"כ .אנחנו חייבים להגן
עליו מפני הרעלות.
מנהלת
איך זה מגן עליו?
א'
בינינו( ...בשקט) בשביל לא לייצר מה שקרוי בשב"כ
"דפוס טייקאוויי מזוהה" אנחנו כל פעם מזמינים
מארבע מסעדות שונות ,ככה שאף פעם לא ידוע איזה
מנה מגיעה לנכס.
מנהלת
אבל מי אוכל את שאר המנות?
א וג' מחליפים מבט
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ג'
מסווג.
מנהלת
תראו ,אני מאוד מכבדת את העבודה שלכם ,אבל
אתם לא יכולים על כל דבר להגיד לי מסווג מסווג ,זה
הכלא שלי אני רוצה לדעת על מה הולך הכסף ! אין לי
תקציב לאלות חדשות ,יש לי סוהרים שמנסרים מקל
מטאטא וצובעים בשחור בזמן שפה הולכים (מסתכלת
בקלסר)  10אלפים שקל בידור ופנאי?!
א'
אוקיי אוקיי תראי במהלך השנה הנכס נכנס לדיכאון
קליני ונוצר חשש שיבצע ...חיסול עצמי ,היינו צריכים
לתת לו משהו שיעודד אותו ,אז קנינו לו פלייסטיישן.
מצביע על הפלייסטיישן שמחובר לטלוויזיה
המנהלת
אז למה זה לא בתא שלו?
א'
זה לא עובר דרך הפתח הזנה.
ג'
והוא מוגדר במסוכנות גבוהה.
המנהלת
אז תחזירו את זה לחנות ,תקבלו החזר ושהכסף
יחזור לכלא!
א'
אין לנו חשבונית.
ג'
שב"כ לא לוקח חשבוניות כדי לא לייצר שובל ניירת.
א'
(בשקט) ואת מבינה שכל זה בינינו כן? ...ששש
(מצמיד אצבע לשפתיים).
מנהלת
הבנתי הבנתי .נמאס לי .אני דורשת עכשיו להיפגש
עם האסיר ולהבין בדיוק מה קורה פה.
א'
לא לא לא ,זה לא אפשרי ,האסיר נמצא בבידוד חמור
והוא מסוכן מאוד
ג'
זה עניין של ביטחון לאומי.
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המפקדת
מה בידוד חמור? זה הכלא שלי .אני לא מפחדת ממנו
ואני נכנסת .וגם תביא לי את הפלייסטיישן שלו ,אם
אתם לא יכולים אפילו להכניס לו אותו פנימה...
א'
אוקיי ,אוקיי ,בסדר ,את יכולה להיכנס ,אבל אסור לך
לראות את הנכס ,הזהות שלו זה סוד מדינה.
מנהלת
רגע ,שאני אבין ,שב"כ לא סומך עליי?
 309ב' .פנים .יום .תא האסיר X

תא כלא .יום .הדלת נפתחת וא' וג' מובילים פנימה את המפקדת עם שק יוטה על הראש,
היא מחזיקה את הפלייסטישן
מנהלת
אני חיבת להיות עם הדבר הזה על הראש?
א'
זה נוהל מיוחד של השב"כ
א' וג' מחזיקים את האף ,יש סירחון נוראי בתא
המנהלת
מה זה הריח הזה?
א'
הנכס בדיכאון ,הוא לא מתקלח
המצלמה נפתחת ,רגלים של תלוי נכנסות לפריים.
המנהלת
איקס ,זאת עדי ,מנהלת הכלא (משתעלת) הבאתי לך
פלייסטיישן ,מה שלומך? איך התנאים שלך פה?
א'
אל תענה ! אסור לו לענות לך ,שלא תיווצר אצלך
חתימה קולית שלו.
ג'
אבל הוא עושה לך תודה עם הראש…
מנהלת
די ! מספיק עם השטויות האלה! מה אתם מסתירים
ממני פה ומה זה הריח הזה?
היא תולשת מעצמה את שק היוטה ,קולטת את התלוי ונדהמת.
מנהלת
הוא ...כמה זמן הוא כבר ככה?!
ג'
מסווג.
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מנהלת
מה מסווג?! אתם השתגעם לגמרי ,אני עכשיו
מתקשרת למשרד הביטחון ,אין לכם מושג עם מי
הסתבכתם
פונה לצאת ,מוציאה את הטלפון מהכיס בזעם
א'
רגע רגע רגע ,לא צריך להיסחף .אני לא יכול להיכנס
לפרטים המסווגים אבל יש סיכוי שנוכל להפנות חלק
מהמשאבים המיותרים כדי לעזור לכלא
ג'
נניח אמרת משהו על שחסרות לך אלות?
מנהלת
נראה לך?
א'
והיה גם איטום מחדש של הגג....
מנהלת
ואני רוצה גם מדים חדשים לכל הסגל.
א'
אוקיי
מנהלת
ומכונת כביסה חדשה למכבסה
ג'
הלו!
א'
(לג') עזוב( .אליה) וזהו?
המפקדת
סגרנו
מחזירה את הטלפון לכיס .יש דפיקות בדלת
א'
זה הסושי.
ג'
תגידי יש לך במקרה כסף קטן?
 .205פנים .חדר ביקורים .יום עסק משפחתי
הודה ,אישה כבת  ,50נכנסת ביחד עם בנה הודאל ,בן  ,20לחדר הביקורים .שניהם
נראים לחוצים ומתוחים .הם רואים את אליהוד מלאכי ,כבן  ,60נראה כמו גואל רצון
ומתיישבים ליד השולחן שלו
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אבא (שמח)
(להודאל) הודאלי ,מי נסיך של אבא????? איזה יפה
אתה ,תראה אותך ,נראה בדיוק כמו אבא שלך.
הודאל
היי ,אבא...
אבא
(ניגש לנשק את האמא) והבאת את אמא שלך! אני
חושבָ ...את האמא שלו ,כן?
אמא
כן ,אליהוד .אני האמא של הודאל ושל ליהוד הקטנה.
כולם מתיישבים.
אבא
נו ,מה שלומנו?
שניהם מסתכלים אחד על השניה מתוחים ,לא אומרים כלום
אבא
נו מה קרה לכם?
אמא
מאמי ,אנחנו באנו כי להודאלי יש משהו לספר לך.
אבא
מה ,חיים של אבא ,מה?
הודאל
אבא ,אני חשבתי על זה הרבה ...והחלטתי ש...
(פאוזה קטנה) אני לא רוצה לעמוד בראש כת
פוליגמיסטית שמשעבדת נשים ומקדשת הפחדה,
אונס ,בעילה אסורה בהסכמה ומעשי סדום.
אבא
(עדין מחייך)  ...מה זה?
הודאל (ביותר נחישות)
אני לא רוצה לעמוד בראש כת פוליגמיסטית
שמשעבדת נשים ומקדשת הפחדה ,אונס ,בעילה
אסורה בהסכמה ומעשי סדום.
אבא
למה לא?
אמא
(מרימה ידיים כמו לומר "לך תבין") הילד רוצה
להתפתח בכיוונים אחרים.
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אבא
תאמין לי ,אני לא מבין אותך .אנחנו סגרנו הרי
שאנחנו עובדים ביחד :אני המשיח ,אתה הבן של
המשיח ,ואז כשאני אפרוש אני מעביר לך את העסק
ואז אתה המשיח !
הודאל
אבל אני לא רוצה להיות המשיח ,אבא.
אבא
(מרים את הקול) אה ,אז עכשיו פתאום לא טוב לך
להיות המשיח?
אמא
אל תתעצבן ,אליהוד.
אבא
אז מה אתה רוצה לעשות ,אם אפשר לדעת?
הודאל
אני רוצה להיות שמאי מקרקעין.
אבא
שמאי מקרקעין???
הודאל
כן .גם מצאתי משרד שרוצה להעסיק אותי...
אבא
"משרד שרוצה להעסיק אותו"! תראו אותו!
אמא
(לאליהוד) אלי...
אבא
(ציני) אני יכול להבין שלהיות המשיח זה אולי לא
פאנסי כמו להיות "שמאי מקרקעין" ,אבל זה מפרנס
את המשפחה ! (חושב על מה שאמר) כלומר
המשפחה מפרנסת אותך.
הודאל
אני חייב לעשות מה שהלב אומר לי ,אבא.
אבא
הודאלי ,גם אם זה מה שאתה רוצה ,זה לא משהו
שאתה יכול להחליט עליו לבד ,אוקיי? בואו נשב כולנו,
כל המשפחה ,נדבר על זה ,נתייעץ ,נשכב עם אחותך
ונחליט.
הודאל
אני לא רוצה לשכב עם אחותי.
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אבא
אז עכשיו גם לשכב אחותך זה לא מספיק טוב???
האמא מנסה להרגיע את הרוחות.
אמא
רגע! רגע ,אליהוד ,זה לא הכל .יש להודאל גם
חדשות טובות .ספר לו ,הודאלי.
הודאל נראה מאד מהוסס.
אבא
נו?...
הודאל
אני מתחתן.
אמא בקושי יכולה להסתיר את החיוך הענק המאושר .אבא מתרומם לחבק את הודאל
אבא
לא נכון!! למה לא התחלת בזה? איך קוראים
לנסיכה?
הודאל
ענבר.
אבא
הודיה זה שם נהדר!
הודאל
קוראים לה ענבר ,אבא.
אבא
הודאל והודיה .זה יפה ,זה חרוז! לא ככה ,הודה?
אמא
זה גורל.
אבא
נסיך שלי ,יפה שלי! תדע לך שאין דבר שממלא את
אבא בגאווה יותר מלדעת שהבן שלו סוף סוף מצא
את האחת( .חושב על מה שאמר) כלומר האחת
הראשונה.
הודאל
לא הראשונה .זהו ,אבא ,אני מתכוון להתחתן רק פעם
אחת.
אבא
מה הוא אמר עכשיו?
אמא
נשבעת לך שפעם ראשונה שאני שומעת על זה.
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הודאל
אני מתכוון לזה ,אבא .פעם אחת .
אמא
הודאלי ,אל תרגיז את אבא שלך עכשיו.
הודאל
אני רוצה רק את ענבר ,אבא.
אבא
קודם לא רוצה את העסק עכשיו גם המנהגים שלנו לא
טובים לך?
אמא סוף סוף נשברת ומתחילה לבכות.
אמא
זה כאילו אנחנו לא מכירים אותו בכלל!
אבא
תראה .תראה מה עשית לאמא שלך! (פאוזה) אני
חושב!
אמא
(היסטרית) אני רוצה לדעת מי מכניס לך את כל
הרעיונות האלה לראש.
הודאל
שיואו ,ענבר אמרה שאתם לא תבינו .היא כל כך
צדקה.
אמא
(לאליהוד) תראה ! תראה! עכשיו היא מסיתה אותו
נגד ההורים שלו ! ככה זה תמיד מתחיל!!!
אבא
הודה ,די.
אמא
לא ,אני לא מוכנה שהוא ייפגש שוב עם ההודיה
הזאת ,לא משנה כמה השמות שלהם מתחרזים!
הודאל
ענבר...
אבא
לא ,הודה ,לא! אם אנחנו נלך איתו ראש בראש אנחנו
נאבד את הילד( .להודאל) אני רוצה שתביא אותה.
אנחנו נשב ,אנחנו נדבר ,אני אשכב איתה ואז נחליט.
הודאל
היא לא רוצה לשכב איתך.
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אבא
מה זה????
הודאל
היא לא חושבת שכדי להתחתן איתי היא צריכה לשכב
איתך קודם.
אמא
(לאליהוד) אתה שומע??? אני אומרת לך ,אליהוד,
ככה זה מתחיל!!
אבא
עכשיו תקשיב לי ותקשיב לי טוב  -אם אתה לא רוצה
לעמוד בראש של כת פוליגמיסטית שמנצלת נשים ו-
לא מעוניין לתת לי לשכב עם הבחורות שלך ,אתה לא
הבן שלי!
הודאל קם באחת ומתחיל ללכת משם.
אבא
שמעת?? אתה לא הבן שלי!!
אליהוד מתיישב ,מוטרד.
אבא
את רואה? את רואה מה קורה כשלילד יש את אותו
מזג כמו לאמא שלו? אני חושב? מזל שאחותו יצאה
נורמאלית .אגב ,מה שלומה?
אמא
יש לה קצת בעיות עם העיכול בימים האחרונים,
שאלה אם אכפת לך לשדר לה אנרגיות של הילינג.
אבא
איכס ,נראה לך? זה משפחה!
 .607חוץ .חצר הכלא .יום .כרוז  - 3גנב בכלא
כרוז
שימו לב שימו לב ,הודעה חשובה לכל אסירי כלא
"ענבים" .בשבוע האחרון התקבלו תלונות של אסירים
רבים על רכוש שנעלם מהתאים .אנחנו מבקשים
מכולם לפקוח עיניים ,עד שיתברר אם יש בינינו גנב.
 .105פנים .תא אסירים בטחוניים .יום .האסירים הבטחוניים 1
אנחנו עוברים לתוך תא ובו השיח אמין בקלואוז אפ
שייח אמין (בערבית)
אחי האסירים ,לא עוד נסבול בשקט! לא עוד נהיה
כלואים כמו כלבים ,במכלאות הכובש ,חיינו אינם חיים
בשבי ובלי חירות אין טעם לחיינו בכלל!
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(עברית) תקריא לי מה שכתבת עד עכשיו.
פייסל עם מגנום בפה מקריא ,יוסוף על כסא ,וואליד על הספה מידי פעם מתגרד.
פייסל
(לא מבינים כלום בגלל המגנום
בפה).
שייח
זה הזמן למגנום?
פייסל
זה לא מגנום זה מיני מגנום.
השייח מסתכל עליו בחוסר אמון
פייסל
זה היה האחרון ,לא רציתי להשאיר ליוסוף שיפרק גם
אותו.
יוסוף
מה? אתה היחיד שחייב מתוק כשהוא חורש?
(לשייח) יש לי מחר מבחן מסכם בקורס למגדר.
שייח
טוב תקריא קדימה
פייסל
פנים .יום .כלא.
שייח
שו?
פייסל
ככה נהוג לכתוב בפורמט של תסריט.
שייח
טוב תמשיך – אנחנו מכריזים! על מאבק שיתחיל!
פייסל
קאט! קאט! בקצב הכתבה בבקשה...
שייח
(חורק שיניים) אנחנו מכריזים על מאבק מלא בדם
שיתחיל פה בין כתלי הכלא בכובש והאויב הציוני
השטן הקטן ישראל!
יוסוף
רגע ,רגע ,שייח ,בכובש ובכובשות ,חשוב להתייחס
לכל המגדרים ,אם אתה לא פונה לנשים את מפספס
פה חמישים אחוז מהאוכלוסיה
שייח
מה איכפת לי מנשים!!
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יוסוף
היי היי ,שייח ,2019 ,נשברה תקרת הזכוכית .אתה
יכול לפחות לכתוב בסוף האיום כתוב בלשון זכר אבל
פונה לשני המינים.
שייח
טוב תוסיף ,זה מעצבן אבל תוסיף.
יוסוף
אני יודע ,הממזרות שינו את החוקים.
שייח
וואלה יופי לכולם צריך להתייחס עכשיו
יוסוף
האמת שזה לא לכולם אם אתה רוצה לכולם יש גם
את הטרנסג'נדר ,הקווירז ,אלה שלא מגדירים את
עצמם בכלל..
שייח
לא איכפת לי! תמשיך לכתוב.
יוסוף
הסיסי ג'נדר...
שייח
זה לא הנושא עכשיו יוסוף...
יוסוף
א-מיניים...
שייח
חאלס! אנחנו מכריזים על ינואר השחור שבו נבצע
מהומות בכלא ,שביתות רעב וגם....
וואליד
ואווו אוואווו רגע ,איך ינואר? ינואר זאת תקופת
מבחנים ,איך שביתת רעב ,והתפרעויות? אין לי זמן
לזה ,יש לי סטטיסטיקה על הראש.
שייח
שו סטטיסטיקה ? אז תדחה את זה.
וואליד
לא לא לא יסכימו לזה ,הם ממש קשוחים שם
באריאל.
שייח
שו אריאל? אתה לומד באריאל?
וואליד
כן .יש להם תנאי קבלה גמישים.
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שייח
מה אתה משוגע ללמוד באוניברסיטה באריאל?? עם
מי אני עובד פה.
פייסל מסתכל עליו ,מצקצק בלשון.
וואליד
אני לא מבין מה הבעיה.
שייח
פייסל תסביר לו
פייסל
תבין ללמוד באוניברסיטת אריאל זה לא טוב ,זה
מקום בלי הכרה אקדמאית.
שייח
זה בשטחים הכבושים!! אני לא מבין אתכם ,אנחנו
חברי חמאס ,שכחתם את זה?
פייסל\ יוסוף \ וואליד מסתכלים זה על זה נבוכים
שייח
מרוב שאתם עסוקים במגנום ובתואר שלכם ,שכחתם
שאחנו פה בשביל המאבק!
פייסל\ יוסוף \ וואליד מתחילים להיסחף בכריזמה של השייח.
שייח
אנחנו חייבים להילחם !
פייסל\ יוסוף \ וואליד מתחילים להניד את הראש ולהסכים
שייח
אנחנו לא ננוח עד שישראל תיעלם מעל פני האדמה,
אתם איתי?
פייסל\ יוסוף \ וואליד
כן!!
שייח
איתי במאבק???
פייסל\ יוסוף \ וואליד
כן!!!
שייח
עד טיפת הדם האחרונה????
פייסל\ יוסוף\ וואליד
כן!!!!
שומעים התרחשות מחוץ לתא ,מישהו מגיע
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מישהו ( VOבמבטא ערבי)
אתם באים? זה ערב פהיטס ו – ווי היום.
שלושתם מסתכלים על השייח במבט מתחנן
שייח
בסדר בסדר אחרי הערב פהיטס.
כולם מתלהבים
יש! ווהההו! ניצחנו! יחי המאבק!
.207

פנים .חדר .יום .סניגור ציבורי 2
אילן יושב בחדר לא אטקרטיבי מול שולחן ,כשהסנגור הציבורי מגיע .שוב ,הסנגור נראה
כמו חצי בן אדם ,עם עיניים טרוטות ותיק מסמכים משומש.
סנגור
חדשות מעולות בני!!!
עציר
אני אילן .זוכר? אילן 20 ,אלף שקל דו"חות .לא רוצה
שתהיה העורך דין שלו יותר? (מצביע על עצמו) אילן.
סנגור
אילן ,ברור .נעים מאד ,שחר אזולאי הסנגור הציבורי.
עציר
אני יודע ,כאמור ,לצערי כבר הכרנו.
סנגור
קיצר בני ,דיברתי שוב עם התביעה .הם היו מוכנים
שנחתום על  16שנה עם אופציה לשחרור מוקדם
אחרי  ,9וקורס הטרדה מינית .אז סגרתי איתם .אם
אתה שואל אותי ,עסקה די מתוקה לפדופיל.
עציר
(יאוש) אני לא ...פדופיל.
סנגור
ברור שלא! הרי אם אתה נוגע רק בעצמך – את מי
בדיוק אתה מטריד כאן? (מוציא עט ונותן לעציר) אז
רק תן פה איזה קשקוש קטן...
עציר
ממש ממש לא.
סנגור
למה לא???
עציר
לא רוצה עסקה .אני רוצה בית משפט.
סנגור
מי ייתן לך ללכת לבית משפט?
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עציר
מה זאת אומרת?
סנגור
אתה בכלא.
עציר
 ...אני חושב שהם נותנים לעצירים לצאת לבית
משפט.
סנגור
פעם ראשונה שאני שומע על זה.
עציר
טוב ,אני רוצה עורך דין אחר.
סנגור
למה???
עציר
אני רוצה עורך דין שיודע מה זה בית משפט!
סנגור
עורך דין שזוכר מה זה הדבר הזה שדיברת עליו עולה
כסף!
עציר
משפט ! אני רוצה משפט! אני רוצה עורך דין אחר!
סנגור
אתה יודע מה? נלך איתך! בוא ...בוא נעשה
סימולציה! תראה שאני יודע מה עושים בבית משפט.
נעמיד פנים שאתה שופט ...ונעמיד פנים שאני עורך
דין.
עציר
אוקיי...
סנגור
אדוני השופט! ...מרשי מודה באשמ...
עציר
(קוטע) לא!
סנגור
(מנסה שוב) אדוני השופט! מרשי הסכים לחתום על
העס...
עציר
לא!!....
סנגור
כבודו ,מילון "אבן שושן" מגדיר "פדופיל" כאחד ש...
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עציר
ממש ממש לא! תראה איך עושים את זה :עכשיו אני
אהיה העורך דין ואתה השופט.
סנגור
אין בעיה
עציר
כבוד השופט..
סנגור
רגע ,אני חייב להתעורר.
הסנגור דוחף את הראש לתוך התיק של עצמו ושואף .הוא מרים את הראש ויוצא עם
ראש מלא באבקה לבנה.
עציר
אולי תרגיע עם הריטלין?
סנגור
מה ריטלין ,מה ,אני ילד? אני שופט עכשיו! אני מלך
העולם! מי אפס עכשיו אמא?
עציר
עזוב את זה ,נו! אתה השופט .קדימה.
סנגור
אוקיי! אמ ..תיק מספר בלה בלה בלה ,ידה ידה,
המדינה נגד בני.
עציר
(מתקן) אילן ברקן...
סנגור
אילן ברקן.
עציר
מואשם באי תשלום דו"חות חניה על סך  20אלף
שקלים.
סנגור
ובכן ,כן .אני מאשר את העסקה.
עציר
לא! מרשי לא רוצה עסקה!
סנגור
למה???  16שנים בפנים עם אופציה לשחרור מוקדם
אחרי  ,9וקורס להטרדה מינית .נשמע לי אפילו
שיצאת די בזול לפדופיל.
עציר
אני לא פדופיל!!
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סנגור
ברור שלא! היא גם ככה ישבה לך על הברכיים ,מה
זה משנה אם שניכם נהניתם?
עציר
לא לא לא ,אתה לא מאשר שום עסקה ,כי מרשי לא
חתם על שום עסקה.
סנגור
נו ,אז תן לו את העט הזה ,שיעביר קשקוש ונסגור
ענין.
עציר
מרשי מבקש להישפט.
סנגור
ואתה הבהרת לו שיש פה יופי של עסקה.
עציר
הוא לא רוצה את העסקה!!
סנגור
אני ממש ממליץ בחום שהוא ייקח את העסקה.
עציר
אני פה על פאקינג דו"חות חניה ואתה שולח אותי ל-
 16שנה בכלא וקורס להטרדה מינית!
סנגור
הקורס זה שטויות ,אתה לא באמת חייב להקשיב ,רק
להנהן לפעמים.
עציר
טוב ,די .אני רוצה עורך דין אחר!
סנגור
אתה העורך דין.
עציר
אתה העורך דין!
סנגור
חשבתי שאני השופט.
עציר
לא! די! נגמרה הסימולציה!
סנגור
אז מי אני עכשיו?
עציר
אתה העורך דין!
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סנגור
אז אני ממליץ בחום לקחת את העסקה .וזה לא רק
אני אומר ,יש שופט ש...
עציר
די ,מספיק .הספיק לי ,תעוף מפה.
סנגור
אבל...
עציר
לא מענין אותי ,אני רוצה עורך דין אחר! עוף מפה
ותביא לי עורך דין אחר .די.
הסנגור קם ויוצא .כעב ור שני רגע הוא נכנס שוב לחדר ,רק שהפעם יש לו שפם דאלי
מגוחך מודבק.
סנגור
שלום בני.
עציר
אוי ,אלוהים שיעזור.
העציר מפיל את הראש על השולחן ביאוש.

 .1008חוץ חצר הכלא .יום .כרוז  - 4יוגה
מזרונים פזורים ,אסירים עושים עליהם יוגה .הכרוז מדבר בטון רגוע...
כרוז
כלב מביט למעלה...
האסירים על ארבע ,מורידים את האגן לרצפה ומרימים את החזה.
כרוז
כלב מביט למטה...
האסירים מרימים את האגן...
כרוז
ונסיים עם כלב מחפש עלייך סמים.
כל עומדים וכופפים את הגב למטה ( .)Uttanasanaסוהר עובר עם כלב.

 .308פנים .תא של מני .יום .העובדת הסוציאלית  -החוש השישי
מני ,אסיר חמוד ולא מאיים ,שוכב במיטה שלו ,מכוסה בשמיכת פיקה ,כשלתא נכנסת
מירי ,העובדת הסוציאלית .היא לוקחת שרפרף פלסטיק שנמצא בתא ומתיישבת ליד מני.
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מירי
שלום מני ,זאת שוב אני ,מירי העובדת הסוציאלית,
הבנתי שאתה סוף סוף רוצה לדבר איתי?
מני
כן( ...מתרומם לישיבה) אני חושב שאני מוכן לחשוף
בפניך את הסוד שלי עכשיו.
מירי
כן ,אתה כבר חשפת את הסוד שלך כמה פעמים
במעבר חציה מול משמרות זה"ב ,בגלל זה אתה
בכלא .זוכר?
מני
לא לא ,זה לא זה .סוד אחר.
מירי
אוקי ,מה הסוד?
מני מסתכל על מירי במבט מפחיד.
מני
 ...אני רואה אנשים מתים.
מירי
אוקיי...
מני
הם מסתובבים בינינו כמו אנשים רגילים .הם לא
יודעים שהם מתים ,הם רואים רק מה שהם רוצים
לראות.
מירי
הם מדברים איתך?
מני
כן.
מירי
ומה הם אומרים לך?
מני
נגיד ,עכשיו?
מירי
כן.
מני
"ומה הם אומרים לך?"
מירי
מה?
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מני
עכשיו הם אומרים "מה".
מירי
לא הבנתי.
מני
עכשיו הם לא מבינים.
מירי מביטה במני .היא מבינה.
מירי
אני לא מתה מני.
מני
ברור שאת מתה .את רוח רפאים .תגידי ,זה כאב
למות?
מירי
מני...
מני
איך זה גן עדן?
מירי
מני !..
מני
פגשת את אסתר שמיר?
מירי
מני ,אני ממש לא מתה .אתה מכיר אותי ,אני העובדת
הסוציאלית של הכלא ,נו ,אני זו שאחראית על לעזור
לכם.
מני
אוקיי ו...
מירי
מה ו...
מני
לא נראה לך מוזר שמאז שאת פה לא עזרת לאף
אחד?
מירי
מה זאת אומרת?! אני עוזרת לכולם כל הזמן
מני
את חושבת שאת עוזרת .אבל בתכלס מה שיפרת
בכלא? מה השתנה מאז שאת פה?
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מירי (מנסה למצוא ואז בטון
מתרץ)
כאילו ,אני עובדת על זה ..אתה יודע ,זה לא ככה
מרגע לרגע ...יש וועדות ,צריך להשיג תקציבים ...זה
קשה להזיז דברים.
מני
את יודעת למי עוד קשה להזיז דברים?...
מירי
אני לא מתה.
מני
תגידי ,זה נכון שכשמתים הולכים במין מנהרה של
אור?
מירי
אני אומרת לך שאני לא מתה!
מני
ושבסוף מחכים לך בני משפחה?
מירי
מני!
מירי
פגשת את אסתר שמיר?
מירי
מני ,אני לא מתה .תשאל מי שאתה רוצה ,הם יגידו
לך שאני לא מתה.
מני
איך נעשה את זה אם אף אחד חוץ ממני לא רואה
אותך?
מירי
ברור שרואים אותי!
מני
כן? כשבאת היום בבוקר מישהו אמר לך בוקר טוב?
מישהו שם לב? מישהו ישים לב אם מחר פתאום לא
תבואי?
מירי
לא תמיד כולם אומרים בוקר טוב .אנשים עסוקים ..
אז יש להם המון עבודה וממש מעט זמן ואני לגמרי
מבינה את זה.
מני
תגידי ,יש זה כזה דבר "גלגול נשמות"?

1

שב"ס – פרק 102

מירי
אני לא רוח רפאים!
מני
פגשת את אלביס?
מירי
מני ,אתה מקשיב לי בכלל?
מני
הוא מכיר את אסתר שמיר?
מירי
בפעם האחרונה ,מני ,אני לא מתה.
מני
אז למה את כל הזמן פה?
מירי
אני ממש לא כל הזמן פה ,אני עושה עוד מלא דברים
אחרים.
מני
זהו ,שאת רק חושבת שאת עושה ,אבל את כל הזמן
פה .את לא הולכת הביתה ,את לא הולכת לסרטים,
אין לך חברים ,את רק פה.
מירי
אני עובדת ! יש לי מלא עבודה ! "מה אני עושה פה"...
יש לי ניירות למלא ,יש את כל האנשים שאני עוזרת
להם...
מני
(קוטע) את לא עוזרת.
מירי
(לא שמה לב שמני דיבר)  ...אז לפעמים זה בא על
חשבון הזמן הפרטי שלי ,אז מה? אפשר לחשוב שאני
היחידה בעולם שאין לה חיים!
מני
את יודעת למי עוד אין חיים?....
מירי
זה שאין לי חיים לא אומר שאני מתה ! אני פשוט...
(מתחילה לסגת) אני הייתי ...מה ...יכול להיות
שאני? ...
מירי חושבת לרגע ,ואז לפתע היא מבינה משהו .מוסיקה מאיימת מתגברת .סאונד-
בייטים נשמעים תוך כדי שהמצלמה מתקרבת לפנים המבינים של מירי.
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מני ()VO
 ...הם רואים רק מה שהם רוצים לראות ...הם לא
יודעים שהם מתים...
מירי
אני הייתי פה כדי לעזור ...ואתה יודע מה? אני
חושבת שעזרתי...
מני
לא עזרת.
מירי
(לא שמעה את מני)  ...ועכשיו אני חושבת שאני סוף
סוף יכולה ללכת!...
מוסיקה דרמטית ברקע .אור לבן שוטף את התא מהחלון הקטן בקיר .מירי מתרוממת
ומתחילה ללכת לכיוון האור .היא לוקחת כמה צעדים רבי משמעות ואז נתקעת במנורה
שמשתלשלת על חוט חשוף מהתקרה .המוסיקה נפסקת ,כך גם האור הלבן.
מירי
אחחח ...זה ממש לא בטיחותי ...אני אבקש שיסדרו
את זה.
מירי מסתובבת ויוצאת מהדלת.
אסיר
אמרת את זה גם בפעם קודמת
 .209פנים .מסדרון +תא של מאיר .יום .רב הכלא 2
אל מחוץ לתא כלא ,בצמוד לסורגים ,מגיע הרב וינשטיין .הוא מחזיק ביד תנ"ך וספרים
נוספים ,חלקם ספרי קומיקס של "זבנג" .הוא אופטימי וחמוד ,שמנמן וחייכן ,עם מבטא
אמריקאי ותקווה בעיניים.
הרב
שלום? מישהו חיפש רב לייעוץ בנושא יהדות?
מתוך התא מגיח מאיר ,מושך ביחד איתו את פינקי ,Shell of a man ,שמביט בנקודה
ברקע ,ללא תזוזה .חסר תקווה או פוקוס בעיניים.
מאיר
כן! כבוד הרב ,זה אנחנו ,כבוד הרב!
הרב
(נבהל) אדוניי השם ישמור ויגן ויציל( ...מחייך) מאיר!
מה שלומך? מה שלומך ,אדון פינקי?
פינקי עומד שם ,אפאתי ,מביט בריק אל נקודה ברקע.
מאיר
תראה ,כבוד הרב .אתה יודע ,כבוד הרב ,שלאחרונה
אני ככה ...גיליתי את אלוהים ואת הדת ואני בתהליך
של התחזות...
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הרב
(מתקן) התחזקות...
מאיר
כן ,ונורא חשוב לי לצאת בסדר עם אדוניי.
הרב
(שמח באמת) אשריך! אשריך יהודי יקר ,שנאמר:
ְּכֹולין
מּורין י ִ
יקים גְּ ִ
עֹומ ִדין אֵ ין צַּ ִד ִ
" ָמקֹום ֶׁשבַּ ֲעלֵ י ְּתשּובָ ה ְּ
לַּ ֲעמֹד בֹו".
מאיר (שם על הראש את היד
כמו כיפה)
תכל'ס .בקיצור ,אני ככה יושב ומתחזק לי ,ופתאום
מה אני קולט? אין לנו מזוזה בתא של הכלא! אז
הבאתי אותך כדי לקבוע לנו מזוזה כדת וכדין.
הרב
יפה מאוד מאיר ,אבל הרמב"ם אמר שפטור מן
המזוזה כל בית ושער שאין בו ארבע אמות על...
מאיר
(קוטע) שלושה אבות.
הרב
(מתקן)  ...על ארבע אמות .ולכן ,אין תא זה חייב
במזוזה.
מאיר
לא ,מה ,אנחנו חייבים מזוזה .תקשיב ,אני חשבתי על
זה והבנתי שכל מה שקרה לי זה בגלל שאין לי מזוזה
בכלא.
הרב
מה קרה לך?
מאיר
(כאילו זה ברור מאליו)  ...נכנסתי לכלא.
הרב
עם כל הכבוד ,מר מאיר ,אני לא חושב ש...
מאיר
וכל הדברים הרעים שקרו לפינקי? (לפינקי) זוכר?
שניקבו לך את הריאה עם כפית?
פינקי עומד שם ,אפאתי ,מביט בריק אל נקודה ברקע.
הרב
(בזעוזע) מי ניקב לו את הריאה עם כפית???
מאיר
אני .והפעם ההיא שהוא עלה באש...
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הרב
"שמע ישראל
מאיר
אה! והעורך דין שלו שמצאו אותו ...לא בדיוק במצב
תקין ,אם אתה מבין למה אני מתכוון.
הרב
(מהנהן) ברור ,ברור ,שנאמר :די לחכימא ברמיזא...
מאיר
כאילו ...לא בדיוק איתנו ,אם אתה מבין למה אני
מתכוון.
הרב
כן ,אני הבנתי מה אתה אומר.
מאיר
כאילו ...מצאו אותו אבל לא ממש מצאו אותו...
הרב
זה די מובן לי ,לא צריך...
מאיר
יעני ...לא בדיוק בין החיים.
הרב
בבקשה תפסיק לייצר מילים...
מאיר
כי הוא מת.
הרב
כן ,תודה.
מאיר
אחרי שרצחתי אותו.
פינקי עומד ללא תזוזה ,ורק עווית בקצה העין מתחילה לקפץ לה.
הרב
(קצת מפחד) ב ...בכל מקרה ,אדון מאיר ,התא שלכם
לא רק קטן מדי הוא גם כולל שירותים ,ואסור לקבוע
מזוזה בחדר שיש בו...
מאיר
ספק .ואם יש ספק אז אין ספק!
הרב
שירותים! הרגע אמרתי ...בכל מקרה ,גם אם הייתי
רוצה – אין ברשותי מזוזה כרגע לקבוע לכם.
מאיר
אה ,נו! אנחנו הכנו מזוזה .תראה לו ,פינקי!
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פינקי עומד שם ,אפאתי ,מביט בריק אל נקודה ברקע .מאיר מוציא מכיס המדים של
פינקי דבר מה.
הרב
(מנסה עוד למצוא נקודת אור) לבד? אשריכם על
מעשה ידיכם להתפאר...
מאיר
כן ,לפינקי יש כתב ממש יפה כשהאצבעות שלו
מחלימות .הנה...
מאיר מג יש לרב קלף עם ערומה ,ובצד השני כתב יד .הרב מחזיק את הקלף רחוק
מהגוף ,בשתי אצבעות נגעלות.
הרב
(בגועל) אפילו ...כתבתם על קלף...
מאיר
ברור .לא מתעסקים עם הדת.
הרב
כן ,זה ...הלב שלכם היה במקום הנכון ,אבל לצערי
אני לא יכול לקבל את זה בתור מזוזה.
מאיר
למה???
הרב
קודם כל ,על הקלף של המזוזה בד"כ כתובים פסוקי
קודש ודברי תורה...
מאיר
נו?
הרב
פה כתוב "הצילו הצילו הצילו הצילו הצילו הצילו,
פינקי".
פינקי והרב מחליפים מבטים .לרגע נראה שפינקי מחכה שהרב יציל אותו.
מאיר
זאת לא בעיה כבוד הרב .תן לו כמה ימים להחלים
ונכתוב חדש
הרב
דבר שני ,מעבר לזה שהמיידלע פה איבדה את
צניעותה.....
מאיר
(מבסוט) עזוב צניעות – ראית שאין לה בגדים?
הרב
מזוזה כותבים על קלף שעשוי מעור של חיה
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מאיר
כל חיה? יש הגבלות וכאלה? (מסתכל על פינקי
במבט זומם ,פינקי רועד)
הרב
בוודאי שלא כל חיה ,אני מצטער אדון מאיר ,אבל אין
מצב למזוזה...
מאיר
אז איך אני רוצע את פינקי?
הרב
ס...סליחה?
מאיר
ֹלהים ,ו ְִּהגִ ישֹו אֶׁ ל ַּה ֶׁדלֶׁ ת אֹו
ככתוב ,ו ְִּהגִ ישֹו אֲ ֹדנָיו אֶׁ ל ָהאֱ ִ
אֶׁ ל ַּה ְּמזּוזָה ,ו ְָּרצַּ ע אֲ ֹדנָיו אֶׁ ת אָ זְּ נֹו בַּ ַּמ ְּרצֵ עַּ ַּ ,ו ֲעבָ דֹו
ְּלעֹ לָ ם"...
הרב
עם כל הכבוד אדון מאיר ...זה לא משהו שהתורה
מחייבת.
מאיר
למה לא? זה בתנך לא רסמי?
הרב
אה ...רסמי.
מאיר
אמן.
הרב
זה אמנם בתנך ,אבל היום החוק לא מאפשר עבדים...
וגם אני אישית לא מאמין...
מאיר
בתנך?
הרב
לא! חס וחלילה ,מאמין בתנך...
מאיר
רק לא בכל מה שכתוב בו ,הבנתי ...שאלה אחרונה
כבוד הרב...זה בעניין הכנסת ספר תורה...
מאיר מוציא ספר תורה קטן ממדף ומראה אותו לרב.
הרב
כן?
מאיר
כמה עמוק אני מכניס אותו?
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בפינת התא ,פינקי מנדנד את עצמו.

1

