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 .304פנים .בית משפט .יום .סניגור ציבורי  -השופט
העציר יושב בבית המשפט .שומעים פקיד בית משפט צועק בVO-
בית המשפט!

פקיד בית משפט VO

האסיר קם ,הסניגור הציבורי מגיע ,עם עיניים טרוטות ותיק מסמכים משומש .החולצה
המכופתרת הלא מגוהצת שלו חצי בתוך המכנסיים חצי בחוץ .נעמד ליד אילן.
עורך דין
)לוחש( חדשות מעולות בני ,לא צריך משפט.
עציר
)צועק בלחש( אילן .אני אילן! דו"חות של  20אלף
שקל ,אילן!!!
תוך כדי דיבור עורך הדין מגיש לעציר ניירות חדשים לחתום עליהם.
עורך דין
קיצר ,שומע? לא צריך משפט .הצלחתי להשיג לך
עסקה חדשה 16 :שנה בפנים עם אופציה לשחרור
מוקדם אחרי  ,9וקורס הטרדה מינית.
עציר
זו אותה עסקה שהצעת לי עד עכשיו .אני לא חותם
על זה.
עורך דין
זה בגלל הקורס? אפשר היום לעשות אותו אונליין,
וזה נורא נוח כי תוך כדי אתה יכול לגלוש באתרים
של...
עציר
)קוטע( אני לא פדופיל!!!
עורך דין
ברור שלא! כאילו ,גם גניקולוג זה סוג של "רופא
וחולה" ,לא? )מגיש עט לעציר( תן לי פה איזה
קשקוש ונוותר על כל השטות של המשפט...
עציר
אנחנו הולכים למשפט!
עורך דין
אני ממש ממליץ לא ללכת למשפט.
למה?

עציר

עורך דין
כי אז גם השופט ידע שסגרתי עסקה בלי אישור.
פקיד בית המשפט קורא לתיק הבא) .עוד לא רואים את השופט(
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פקיד בית המשפט
התיק הבא ...מעשה מגונה בקטין ,המדינה נגד אילן
ברקן.
)לפקיד ,מתקן( בני.

עורך דין

עציר
)לעורך דין ,מתקן( אילן!!...
עורך דין
)עצבני( אה ,תסלח לי ,כן? אמנם עבר זמן מאז הפעם
האחרונה שהייתי בבית משפט ,אבל אני חושב שאני
יודע איך לעשות את העבודה שלי!
עורך הדין פונה לשופט )עוד לא רואים את השופט(.
אדוני השוטר!
)מתקן( ...שופט...

עורך דין
עציר

עורך דין
)מתקן( שופט! אני ,הסניגור הציבורי שחר אזולאי,
אייצג במשפט את מר בני.
אילן.

עציר

שופט VO
בית המשפט מקבל את ההודאה ומאשר את עסקת
הטיעון.

לראשונה רואים את השופט .הוא חצי בן אדם ,עיניים טרוטות ומתחת לאף יש לו אבקה
לבנה .הגלימה שלו תלויה עליו הפוך .השופט מכה בפטיש.
תודה רבה.

עורך דין

עורך הדין מתכוון ללכת.
עציר
לא לא לא ,אדוני השופט! מה פתאום עסקה? אין
עסקה.
למה אין עסקה?

שופט

עציר
אני לא אישרתי את העסקה.

3

שב"ס – פרק 103

שופט
)מסתכל במסמכים לפניו( חבל ,ממה שאני רואה פה
זו יופי של עסקה.
עורך דין
זה מה שאמרתי לו! יופי של עסקה!
שופט

שנים בפנים עם אופציה לשחרור מוקדם אחרי  ,9וקורס
להטרדה מינית? תדע לך שיצאת בזול יחסית לפדופיל

אני לא פדופיל.

עציר

שופט
נכון ,סליחה) .בחוסר חשק כאילו הוא שמע את זה
כבר מלא פעמים( אתה לא פדופיל ,זה החוק שמורה
לנו להאט ליד בתי ספר) .הסניגור צוחק(
עציר
כבודו ,אני פה על דו"חות חניה בשווי  20אלף שקל
ואני כופר באשמה .אני רוצה משפט!!!
אתה רוצה מה?
משפט.
לא הבנתי.
אני רוצה משפט!

שופט
עציר
שופט
עציר

עורך דין
"אני מסכים לעסקה" זה סוג של משפט...
שופט
לא ,רגע ,מה אתה רוצה?
עציר
משפט! אני רוצה משפט.
שופט
אז מה עם העסקה שסגרת?
עציר
אין עסקה! הוא סגר את העסקה בלי להתייעץ איתי!
שופט
יש לך רקע במשפטים?
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לא...

עציר

שופט
אז למה שהוא יתייעץ איתך?
עציר
אדוני השופט ,אני לא רוצה עסקה ,אני רוצה משפט.
שופט
אני מבין מה אתה אומר ,אבל אני לא יכול להתעכב
על האדון אילן...
בני.

עורך הדין

שופט
ולשפוט אותו כשיש לי עוד  41תיקים שאני חייב
להספיק לא לשפוט היום.
עציר
טוב ,אני רוצה שופט אחר.
למה????

שופט

עציר
כי נמאס לי מכל הסיפור הזה ,אני רוצה שסוף סוף
ייעשה כאן צדק!
שופט
צדק עולה כסף .אבל אתה רוצה משפט? סבבה ,נלך
איתך .יאללה ,תיק מספר בלה בלה בלה ,המדינה נגד
הנאשם...
בני ,אדוני הרופא.

עורך דין

עציר
)מתקן בייאוש( אילן ...שופט...
שופט
ובכן ,לאחר ששקלתי את עדויות כל הצדדים...
עציר
אילו צדדים? מי העיד פה?!
שופט
)מתעלם(  ...אני גוזר עליך  16שנה בכלא עם
אפשרות לשחרור אחרי  ,9וקורס להטרדה מינית.
עורך דין
נשמע לי הוגן לגמרי.
5

שב"ס – פרק 103

עציר
ממש ממש לא ,אני רוצה לערער!
שופט
מה ,בגלל הקורס? הקורס זה שטויות ,אתה לא חייב
להקשיב ,רק להנהן מדי פעם .אין לי ברירה ,זה
הוראה מלמעלה ,הם מתעקשים שנהיה קשים עם
פדופילים.
עציר
אתם יודעים מה? די .די!! נמאס לי! מה כולה רציתי?
להתחמק מקנסות! חניתי בנכים – חשבתי שאני אבוא
למשפט ,אצעק על השופט שאין שום הוכחה ואני
מפסיד יום עבודה ואני אלך הביתה .זה כל כך
קשה??? זה בושה מה שקורה פה .זאת מערכת
המשפט שלנו? זה חרפה! מישהו חייב לקרוא לילד
בשמו ,זה פשוט חרפה!
השופט ועורך הדין הנזופים מביטים לרצפה בשקט.
עורך דין
עשית מספיק שמות בילדים בני
 .208פנים .תא של ראש הממשלה .יום .ראש ממשלה 2
ראש הממשלה עומד כשהוא כפות ועל פניו מסיכה ,מולו היועץ התקשורתי עומד מחזיק
אייפד שעליו הוא מציג שקופיות )יש לו תחבושת על אוזן ימין( ,מאחורי רוהמ עומדים שני
סוהרים ששומרים עליו עם מבט קשוח.
שטיינהוף
אדוני ראש הממשלה ,עוד רגע נעבור על הדברים
שהכנתי אבל לפני זה אני רוצה להגיד שעברתי על
הטיוטה הראשונה של הספר ששלחת לי.
ראש הממשלה
ממממממ! )אהבת?(
שטיינהוף
אה...ש שם עדיין עבודה .אם אתה זוכר ,רצינו להוציא
ספר שיחזור לרגעים הגדולים בקריירה שלך ויסיט את
תשומת הלב מהעיסוק בהאשמות שאתה קניבל.
ראש הממשלה
ממממ )מה ,לא רעיון טוב?(
שטיינהוף
לא לא ,זה עדיין רעיון טוב ,הבעיה היא בעיקר
בפורמט.
ראש ממשלה
ממממ ? )מה הבעיה?(
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שטיינהוף
טוב ,בתור התחלה זה ספר מתכונים.
ראש ממשלה )מתגאה(
ממממממממ )מקוריים שלי(
שטיינהוף
כן ...ואני כמעט בטוח שהסימניה היתה פעם לשון של
מישהו) .מחזיק אותה מול הפנים ,בוחן בעניין(
ממממ )מישהי(

ראש הממשלה

שטיינהוף
או מישהי .זה כרגע לא העניין .אדוני ראש הממשלה,
המשטרה החליטה לפתוח מחדש את תיק ההיעלמות
של ראש המפלגה הקודם...
ראש הממשלה )נזכר בחיוך(
ממממ )הוא היה עסיסי(
שטיינהוף
עסיסי או לא ,זה לא משחק לטובתנו כרגע .תראה
אדוני ראש הממשלה ,אני לא אייפה את זה ,כרגע כל
התקשורת נגדנו.
ראש הממשלה
ממממ )חוץ מערוץ (20
שטיינהוף
נכון ,חוץ מערוץ  ,20אבל כל השאר נתפסו לעניין הזה
של הקניבל ואין להם שום כוונה לשחרר.
ראש הממשלה
ממממממ )חבורת אוכלי נבלות(
שטיינהוף
אוכלי נבלות ,בדיוק ,המזל שלנו זה שדעת הקהל כבר
לא סופרת אותם ,הזירה היום היא בדיגיטל ולנו יש
את הטוקבקיסטים הכי טובים שכסף יכול לקנות.
שקופית של חנון ליד מחשב
שטיינהוף
יש לנו מומחים לשיימינג ,טרולים בתשלום ופרופסור
לבלשנות שמכניס שגיאות כתיב לכולם כדי שיראה
אמין.
שקופית של תגובה לדוגמה "פוטרוח פה לטמיד אז לחו חפשווווו"
שטיינהוף
זה בוגר  8200כתב ...איזה גאון...הדבר השני
שעשינו הוא להכניס לשאלונים כמו "איזה מאכל
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אתה?" אופציות כמו אצבע ברוטב תפוזים ,כבד אדם
ביין ובוהן ברוטב כוסברה
ראש הממשלה )מופתע(
ממממ )מה זה ,זה מתכונים שלי(
שטיינהוף
נכון ,זה מתכונים מהספר שלך ,אני יצאתי רוטב
בולונז אגב ,אבל שמרתי את הדבר הטוב ביותר
לסוף ,מה שבאמת יהפוך את הקמפיין שלנו להצלחה
מטורפת זה....
ראש הממשלה
מממממ )מפלגת העבודה כמובן(
שטיינהוף
לא ,מפלגת העבודה לא שלנו .אני יודע ,זה מפתיע גם
אותי לפעמים .הדבר הכי טוב שעשינו הוא להזמין את
יושב ראש האופוזיציה לשבת תרבות בקריית אונו.
פול פריים של ראש האופוזיציה מצולם בטלפון ,מישהו מדבר איתו ב208) VO-א( .
קול בVO-

מר נווה ,כראש ממשלה האם תסכים לאכול את
מנהיגי החמאס?
יושב ראש אופוזיציה
אני לא אוכל אנשים אחרים
חוזרים לתא
מממממ )איזה צנון(

ראש הממשלה

שטיינהוף
בדיוק! אפס כריזמה .עכשיו צריך רק למנף את זה מה
דעתך על?...
שקופית של קמפיין "איציק נווה חלש מול החמאס ,רק פוטרוך יכול"
ראש הממשלה
ממממ )נאכל אותו בלי מלח(
שטיינהוף
אני לא חושב ש"נאכל אותו בלי מלח" זה ביטוי
שאנחנו רוצים להשתמש בו...
ראש הממשלה
מממממ )מה? זה ביטוי מעולה(
שטיינהוף
אולי ,אבל אני חושב שאנחנו צריכים לפנות גם לקהל
הלא קניבלי
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ראש ממשלה
מממממממ )אני ממש רוצה את "נאכל אותו בלי
מלח"(
שטיינהוף )מתעצבן קצת(
זה יפה שאתה מתעקש ,על ביטוי שאתה מחובר אליו,
אני מכבד את זה ,אבל כאיש מקצוע...
ראש הממשלה
מממממ! )נו באמת!(
שטיינהוף
ואני אומר לך ,בכל הכבוד שיש מגזרים שלמים שלא
יאהבו את הביטוי הזה.
גולוזנוב
תסלחו לי שאני מתערב ,אבל יאכל אותו בלי מלח זה
אחלה ביטוי
מה?

שטיינהוף

גולזנוב
כן ,זה קאץ' פרייז כזה
קאץ' פרייז?

שטיינהוף

גולזנוב
קאץ' פרייז ,נו .זה משהו כזה שאנשים נתפסים אליו
וחוזרים עליו.
שטיינהוף
אני יודע מה זה קאץ' פרייז יא אידיוט! אני אליעזר
פאקינג שטיינהוף ואם אני ארצה דעה של סוהרים אני
אפנה למכון מחקר כמו כל בן אדם נורמלי עכשיו עופו
לי מעיניים!
טוב טוב ,סליחה.

גולזנוב

הסוהרים יוצאים מבויישים.
גולוזנוב )לסוהר השני(
תאמין לי ,אנשים לא יודעים לקבל ביקורת היום.
שטיינהוף מסתכל עליהם רותח ולבסוף מסתובב חזרה למצגת ,מצביע על שקופית
הקמפיין.
אז איפה היינו?

שטיינהוף

9
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ראש הממשלה עומד ליד שטיינהוף ,משוחרר וללא מסיכה ,הוא אוחז ביד ובאצבע של
שטיינהוף ובחיוך פסיכי נותן לו ביס על האצבע.
שחור.
 .408פנים .חדר טיפולים .יום .סדנה נגד הטרדות מיניות
כמה אסירים )מני ,עזרא ואילן ברקן( במדים כתומים יושבים במעגל קטן כשלכל אחד
מהם מדבקה עם שמו .בולט ביניהם המטפל ,ליאב ) ,(40לבוש אזרחי וגם לו יש מדבקה
עם השם.
ליאב
היי .ברוכים הבאים לסדנת הטיפול החדשה בעברייני
מין של כלא ענבים .קודם אני אציג את עצמי :נעים
מאוד ,שמי ליאב ,יש לי  PHDבפסיכיאטריה
מאוניברסיטת ברקלי .ואני יודע שבעזרת שיתוף
הפעולה של כולנו נצא מועצמים מהסדנה
הזאת.וכשאני אומר כולנו ,אני מדבר גם עלי .גם אני
פגעתי וגם אני נפגעתי.
ראשית כשאני אומר לכם עברייני מין איזה מילים,
איזה קונוטציות עוברות לכם בראש?
פושעים.

אילן

ליאב
פושעים זה נכון ,לא סתם פושעים ,התחתית של
הפושעים נכון? המיץ של הזבל .מה עוד?
חוטאים.

מני

ליאב
חוטאים ,תשובה נהדרת .חוטאים מגעילים ,חולים ,זה
נכון ,עוד ,תנו לי עוד.
האסירים נבוכים ,לא רוצים לשתף פעולה.
ליאב
קדימה ,לא להתבייש ,אנחנו כאן במרחב בטוח מה
שנאמר פה – נשאר פה.
שבתאי
אנשים שטעו ורוצים לתקן.
ליאב
וואו ,איזה תשובה מהממת ,זה נכון .אתם בסך הכל
אנשים שטעו ורוצים לתקן ובדיוק בשביל זה אני כאן.
האסירים מתחילים לאבד אליו סבלנות .הוא מתעלם.
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ליאב
כלי טיפולי ראשון שאני משתמש בו שנים והוא מביא
לתוצאות מדהימות נקרא פסיכודרמה .מישהו מכם
שמע פעם על פסיכודרמה? בפסיכודרמה אנחנו
נתרגל יחד סיטואציות מהחיים כדי לבדוק איך היינו
יכולים לבחור אחרת .מי מתנדב להיות הראשון?
אף אחד לא מתנדב.
ליאב
קדימה ,לא להתבייש ,אין נכון-לא נכון בפסיכודרמה...
)אין מתנדבים ,הוא בוחר אקראית מצביע על אנטון,
לידו מני מרים את היד( טוב בסדרמני ,משחק
התפקידים שלנו הוא כזה .אתה בעל עסק משגשג.
אוקי ,איזה עסק?
מכולת.

מני
ליאב

מני
איך משגשג? הרשתות הגדולות חותכות מחירים
ואנחנו נדחקים לשוליים.
ליאב
אוקי ,אבל המכולת הזאת משגשגת.
מני
אולי זאת מכולת בפריפריה ,איפה שלאנשים אין אוטו
לצאת ממרכזי הערים ולקנות בזול וככה הם במלכוד
כפול.
מני
אוקי ...שמח לראות שלמרצה לכלכלה אתה כן
מקשיב ...ובמכולת המצליחה הזאת אתה המוכר ואני
מיכלי ,נערה בת  17שרוצה לקנות ביצים .קדימה.
ליאב קם ונעמד ליד מני.
מני
שלום ,איך אני יכול לעזור ל�?
ליאב
ל� ,אני מיכלי ,נערה בת ) .17משנה קצת את הקול(
אני רוצה לקנות ביצים ,יש לך ביצים? )קורץ(
מני
כן ,זה שמה )מצביע(.
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ליאב
)יעני פתיינית( אוי ,זה במדף נורא גבוה .אתה יכול
לעזור לי להוריד את ה...ביצים?
מני
מה? מי הדביל שמסדר ביצים במדף הגבוה ,זה יכול
להישבר כשמורידים.
ליאב
)נצמד אליו בקטנה( הלוואי והיה פה מישהו גבוה
ושרירי שהיה יכול לעזור לי עם הביצים...
מני עוקף את ליאב ומוריד מלמעלה קרטון ביצים דמיוני ,נותן לליאב.
מני
בקשה גברת ,זה  ,14.40לא מקבל צ'קים או אשראי,
לא סומך על יכולת ההחזר של אנשים בפריפריה
ליאב
אוי ...שכחתי את הארנק בבית .אני יכולה אולי לשלם
לך בצורה ...אחרת?
מני
גברת את חירשת?! ֶקש או שתחזירי לי את הביצים!
ליאב
)מאוכזב( אוקיי ,תחזור למקום ,כפיים למני.
האסירים מוחאים כפיים.
ליאב
מתנדב הבא בבקשה) ...מחפש ,לא מוצא( אנטון!
הלאה ,גש
אנטון קם אל ליאב .ליאב מביא כסא ומתיישב קרוב לאנטון שעומד.
ליאב
סיטואציה חדשה .אתה מנהל של חברה מצליחה ואני
המזכירה הצעירה והסקסית שלך.
אנטון
איך אני מנהל חברה מצליחה? אין לי אפילו  6שנות
לימוד...
ליאב
אנטון ,אני הבן אדם שיחליט אם אתה מסוכן לחברה
או לא ואני אומר שאתה מנהל של חברה מצליחה ואני
המזכירה הסקסית שלך ברור?
בסדר מר ליאב.
קרא לי מיכלי.

אנטון
ליאב
12
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מני
חשבתי שמיכלי היא בת  17שחיפשה ביצים...
ליאב
שתוק מני ,היה לך את הצ'אנס שלך עם מיכלי.
)עושה קול פתייני( אנטון .יש לי היום אירוע שאני
צריכה לצאת אליו לפני סוף העבודה.
בסדר.

אנטון

ליאב
)יוצא מהדמות( לא בסדר ,אתה לא מסכים) .חוזר
לדמות( תהיה איתי קשה .יש לי אירוע שאני צריכה
לצאת אליו .יש לי בריתה
לא בסדר.

אנטון

ליאב מתבאס ,מתקרב אל אנטון עם הכסא ,הראש שלו בגובה המפשעה של אנטון.
ליאב
)פתיינית( זאת בריתה ממש חשובה ,יש משהו שאני
יכולה לעשות כדי לשנות את דעתך?
אנטון
אה ...אתה תגיד לי ...אני הסכמתי מהתחלה...
אולי ,תגיד אולי.
אולי?

ליאב
אנטון

ליאב מלקק את השפתיים מתקרב לאנטון ופותח לו את כפתורי המכנסיים,
ליאב
ואיך אתה מרגיש עכשיו? בנוגע לבריתה שלי...
אנטון מסתכל על ליאב ,ליאב פותח את החולצה ונשאר עם גופיית סבא ,מנסה לגרות
את אנטון.
אי נוחות

אנטון

ליאב
אוקיי ,אני יודע מה יכול לעזור.
ליאב יוצא מהפריים וחוזר תוך שנייה לבוש בשמלה של שרון סטון מאינסטינקט בסיסי.
הוא מתיישב בכסא ,מוציא סיגריה מקופסת סיגריות ומדליק אותה ,מסתכל בארוטיות אל
אנטון.
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שבתאי
אסור לעשן במועדונית! גם יש לי אסתמה!
ליאב
)יוצא מהדמות( אל תתערב שבתאי ואל תטיף לי
מוסר ,אתה אנסת את אמא שלך.
האסיר מתכווץ בכסאו ,ליאב מעשן ופולט עשן לעבר אנטון.
ליאב
שכבת פעם ...עם המזכירה שלך ...אנטון?
לא.

אנטון

ליאב
היית רוצה לשכב עם המזכירה שלך?
אנטון מסתכל עליו בבהלה .ליאב משכל את רגליו ,מעביר את רגל שמאל מעל לרגל ימין,
בדרך נחשף לנו שליאב לא לובש תחתונים .כולם כולל אנטון עושים קול גועל.
 .409פנים .חדר מנהלת .יום
סוף הסצינה שזה עתה ראינו מוקרנת על המסך של חדר ישיבות והיא על .freeze
מסביב לשולחן יושבים המנהלת ,גולוזנוב וקצינים בכירים נוספים ,הם צופים במסך
בהלם .עכשיו אנחנו רואים שגם ליאב יושב איתם.
ליאב
אז כמו שאתם רואים דרך התרגיל הדי בסיסי הזה,
אפשר להבין שהאסיר אנטון מוראדוב נעדר דחף מיני,
אינו מגיב גם לגירויים סקסואליים מאוד גבוהים ועל כן
הוא ראוי בעיני לקבל קיצור שליש .שנעבור לאסיר
הבא?
כל החדר עדיין שותק ,המום.

 .103פנים מסדרון בכלא .יום\ 103א .פנים .קונדיטוריה .יום .המנהלת והשוקולטייר  -ביקורת
פתע
סצינת  walk and talkבסגנון ארון סורקין .המפקדת צועדת ומשני צידיה עמישי
וגולוזנוב
מפקדת
קיבלתי עכשיו טלפון מחבר בפיקוד ,בגלל כל הסיפור
עם ראש הממשלה השר הולך להיות פה עוד רבע
שעה בביקורת פתע ,תעברו על כל התאים עם
פינצטה ...,עמישי ,תתקשר לבעלי ,תסביר לו שיש לנו
ביקורת פתע ושאני מבקשת שיוציא היום את יועדי
לחוג ג'ודו במקומי.
)עמישי יוצא(
14
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גולוזאנוב ,תעבור עם הגלאי גם על הקירות ,שלא

יהיה כמו פעם שעברה עם הגופה של התאילנדי...

גולוזנוב
מה אני אשם? חשבתי שזה הריח הטבעי שלהם…
מנהלת
לא משנה עכשיו .אחר כך תלך לתא של ראש
הממשלה ותבדוק שהכל שם מתוקתק.
גולזנוב יוצא מהפריים .חוזר עם הטלפון שלה.
עמישי
זה בעלך .הוא רוצה לדבר איתך.
היא לוקחת את הטלפון .המסך נחצה לשניים .בצד אחד המפקדת ובצד שני השוקולטרי
של ניתאי .הוא עם כפפות לבנות ,מקציף
היי בייב...

ניתאי

מפקדת
בייב .נכנס לי בלת"מ ,אתה חייב לעזור לי.
ניתאי
וואי ,הלוואי ויכולתי אבל גם לי נכנס בלת"מ בדיוק.
מה? איזה בלת"מ?

מפקדת

ניתאי
קולקצית הסופגניות החדשה שלי – סופגניות מרחבי
העולם.
מפקדת
מה סופגניות? זה לחנוכה?
ניתאי
בשלב הראשון ,אבל אם זה יתפוס זה יכול להיות כל
השנה ,בכל העולם ,זה יכול להיות ענק בייב
מפקדת
כן ,אבל חנוכה זה בעוד חצי שנה...
ניתאי
אני צריך זמן בשביל לקבל מוזה ,אני יכול פשוט
לדבר איתך ופתאום יעלה לי לראש סופניה אוזבקית
במילוי זעפרן? )נדלק( וואו ,רעיון טוב
עמישי וגולוזאנוב חוזרים מאחד התאים עם שני של פגיונות מאולתרים.
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מפקדת
תזרקו את זה מעבר לגדר ,כרגע רק תחייכו ,איך
שהשר הולך תקעו את כולם ליומיים צינוק.
יוצאים מהפריים .היא שוב בטלפון.
מפקדת
יופי ,אז זה קצת פחות בלת"מ ממה שחשבתי .יש
מצב שאתה לוקח את יועד לחוג ג'ודו היום?
ניתאי
קיי ...אל מי דיברתי עד עכשיו? כי קלירלי לא שמעת
מילה ממה שאמרתי על הזעפרן.
מפקדת
שמעתי אותך ,אבל יש לי ביקורת פתע של השר ואני
אשמח אם תוכל לקחת את יועדי לג'ודו.
ניתאי
ושוב אנחנו מרוכזים בעצמנו ,אני צריכה שתיקח את
הילד שלי .מה איתי בכל הקטע הזה? מה עם המוזה
שלי?
עמישי וגולזנוב חוזרים עם חתיכת חרא על המדים .המפקדת מרחרחת אותם בגועל.
מפקדת
)לטלפון( חכה שניה )לעמישי( מה זה?
גולזנוב
פייסל זרק עלינו חרא.
עמישי
הבטחוניסטים לא מוכנים לנקות את התא עד
שמתקנים להם את הפלסטיק השבור בחלון.
מפקדת
תלה כרגע תמונת נוף של ונציה מעל החלון ,איך
שהשר הולך-תקע את כולם ליומיים צינוק.
עמישי וגולוזאנוב יוצאים משם .המפקדת שוב בטלפון.
מפקדת
ואתה לא יכול למצוא את המוזה שלך בחוג ג'ודו?
ניתאי
הלו! כדור הארץ לבייב! אני אמן ,אני צריך להתנסות,
לשחק ,לגעת בחומרים
מפקדת
אוקיי ,ואם תיקח היום את יועד לג'ודו ומחר תיגע
בחומרים?
בדיוק עמישי עובר לידה ,נותן בה מבט שואל
16
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ניתאי
בייב ,תאמיני לי שהייתי שמח לקחת את יועדי לג'ודו,
כי כמו שאת תמיד אומרת ,גם אני אבא שלו
רק אתה אבא שלו!

מפקדת

ניתאי
)ממשיך(  ...אבל גם אם הייתי מוצא זמן לקחת אותו,
זה לא יצליח ,רק את יודעת איפה כל דבר נמצא.
מאיפה אני אביא עכשיו את החליפה שלו?
היא במייבש.

מפקדת

ניתאי
קיי ,אבל אז יש לו גם את הרצועה הזאת.
מפקדת
קוראים לזה חגורה וגם היא במייבש.
היא נעצרת ,קולטת משהו ,חוזרת רגע אחורה ,נעצרת ליד אחד התאים.
מפקדת
עמישי תביאו את העציץ ששם.
עמישי והסוהר חוזרים אל המפקדת ,מחזיקים את העציץ.
עמישי
ברטוב אמר שאת אישרת להם לגדל בזיליקום.
ברטוב צודק.

מפקדת

עמישי מסתובב ללכת ,אבל היא תופסת אותו בכתף ,עוצרת אותו.
מפקדת
אבל זה לא בזיליקום!
עמישי מסתכל על העציץ ,אנחנו רואים שזה עציץ גראס .הוא טועם ממנו בקטנה.
עמישי
)קולט( אני אזרוק אותו מעבר לחומה.
עמישי יוצא עם העציץ .המפקדת שורקת לו ,עמישי חוזר.
עמישי
ואחרי שהשר הולך ,תוקע אותם ליומיים בצינוק.
מפקדת
)לטלפון( איפה היינו?
ניתאי
וואו בייב ,את ממש לא מרוכזת? מה עובר עלייך?
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מפקדת
מה שעובר עלי זה שיש לי על הראש ביקורת ,של
השר ,ואני באמת מאוד מצטערת אם זה פוגע במוזה
שלך.
ניתאי
ההתנצלות מתקבלת.
מה? לא התכוונתי...

מפקדת

ניתאי
כן כן ,אל תדאגי בקשר לזה ,עבר ,נגמר .אז את
מתקתקת את הבלת"מ שלך ואז מקפיצה את יועדי,
קיי?
מפקדת
לא! לא קיי! ניתאי ...בייב ...יש לי את השר פה עוד
שנייה על הראש ואני חייבת שתעזור לי!
ניתאי
קיי ...בייב אני שומע אותך ,אני מרגיש שאת
נסערתI am here for you... ,
מפקדת
אז אתה תיקח אותו?
ניתאי
נו באמת בייב ,את לא מצפה שאני אעזוב מגש של
טווילי קקאו ,אסע חצי שעה כל כיוון ואחכה שעתיים
עד שהחוג הזה ייגמר.
מפקדת
זה  45ד' שיעור והחוג הוא מול החנות שלך.
טומייטו-טומאטו.

ניתאי

מפקדת
)מתייאשת( טוב ,יודע מה? שלא יילך היום ,אני אקח
אותו לג'ודו בשלישי הבא.
ניתאי
הכי טוב! מי ישמע מדובר בשגיא מוקי .2
מפקדת
)מתבאסת( סבבה .אז שאחרי הצהרון יחזור הביתה
ויראה טלוויזיה או משהו.
ניתאי
אחלה בייב ,אז סגרנו שאת אוספת אותו מהצהרון
ישר הביתה.
18
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מה? לא!!! ניתאי!

מפקדת

צליל ניתוק ....עמישי וגולוזנוב שוב חוברים אליה.
עמישי
המפקדת ,השר הגיע.
המפקדת מתבאסת ,מגיעה לקצה המסדרון .היא נושמת לרווחה ואז פותחת את הדלת
של המסדרון .נכנס לשם השר מלווה בכמה מאנשיו .הוא פונה אל עמישי ומתעלם
לחלוטין מהמפקדת.
השר )לעמישי(
צהריים טובים .אני מבין שנערכתם למצב הזה,
קדימה ,ספר לי מה קורה.
השר שועט קדימה כשעמישי וגולוזנוב משני צידיו ,המפקדת נשארת מאחור.
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כרוז
אסירי כלא "ענבים" שימו לב ,עקב קצר חשמלי,
מופסקת אספקת החשמל בחלקים מסוימים בכלא:
אגף ד' ,בית הכנסת ,חדר הביקורים ,הגדר החשמלית
שמקיפה את הכלא....

אסיר רץ לעבר הגדר )לא רואים( הוא יוצא מהפריים ושומעים רעש של חישמול וצעקה(
כרוז
...דווקא עובדת אז אין לכם מה לנסות.
 .306פנים .מסדרון +חדר של הרב .ערב .מאיר ופינקי שמירת שבת
הרב ויינשטיין ,רב חייכן ושמנמן עם מבטא אמריקאי ,יושב בחדר לא אטרקטיבי עם 14
ספרים פזורים מסביב ,רובם ספרי קומיקס של "זבנג" .הרב יושב וקורא בתורה ,לפתע
הוא מביט הצידה רק כדי לראות שם את פינקי ,עומד בשקט ,נראה שבר כלי כהרגלו.
הרב
)נבהל( ֶמלֶ � ַמ ְלכֵי הַ ְמּלָ כִ ים הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא ,אדון
פינקי ....פינקי?
מאיר נכנס לתא,
מאיר
הופה! סליחה ,כבוד הרב .פינקי פה משחק איתי
במחבואים ,שנאמר" :הבן יקיר ליְ ...מצָ חֵ ק ...בין
השמשות" .מסכת זרתות.
ֶ
כן ,אין מסכת כזאת.

הרב
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פרקים י"ה-ו"ה.
זה בטוח אין.

מאיר
הרב

מאיר
אבל האמת ,כבוד הרב ,אנחנו פה כי אנחנו צריכים
את עזרתו של בעל דעה.
הרב
"קנֹה
תמיד אני פה בשביל להרחיב דעת ,שנאמרְ :
וּקנוֹת ִבּינָה נִ ְבחָ ר ִמכָּסֶ ף ".מה
חָ כְ ָמה ַמה טּוֹב ֵמחָ רוּץ ְ
אני יכול לעזור לך ,האדון מאיר?
מאיר
צריך לסקול את פינקי ,כבוד הרב.
סליחה?!

הרב

מאיר
אין ברירה ,אחרת יגדל לנו פה בן סורר ומורר ,כבוד
הרב.
הרב
)מתקן( סורר ומורה...
מאיר
)מתקן בעצמו( סורה ומורר ,כבוד הרב.
הרב
אבל למה לסקול את פינקי?
מאיר
אז ככה :ערב שבת האחרון אנחנו עושים קידוש כמו
בד"כ ,אתה יודע – אוכלים ,מסיימים ומתכוננים לקצת
פיוטים וגמירות..
הרב
)מתקן( זמירות! פיוטים וזמירות ,אדון מאיר...
מאיר
)כאילו הוא יודע שטעה( אה ,כן! זמירות...
פינקי ,שעומד ללא תזוזה ,מביט בנקודה במרחק ,ורק טיק קטן בעין קופץ לו.
מאיר
ומר "חמקני" פה ניצל רגע של חוסר תשומת לב ,ברח
למסדרון ,נעל את עצמו בחדר מוניטורים ,לחץ על
הרמקול וצעק בכריזה" :הצילו את פינקי הצילו את
פינקי הצילו הצילו הצילו הצילו.
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הרב
אז אתה רוצה לסקול את פינקי כי הוא ברח?
מאיר
"לחץ על הרמקול" ,כבוד הרב...
הרב מתקשה להבין.
חילול שבת!

מאיר

הרב
)מבין( כן ,ובכן ,אשריך מר מאיר על הכוונה לדקדק
בתשובתך ,שנאמר" :יעזב רשע דרכו ואיש און
מחשבותיו ,וישוב אל ה' וירחמהו"...
מילה.

מאיר

הרב
אבל האמן לי אדון מאיר ,במקרה שכזה ,אין...
מאיר
)קוטע(  ...אדם נתפס בשעת צערו!
הרב
)מתקן( אין צורך )!!( להרוג את פינקי.
מאיר
לא ...לא להרוג – לסקול.
לסקול זה להרוג.

הרב

מאיר
לא ,להרוג זה להרוג.
גם לסקול...
לרצוח זה להרוג.

הרב
מאיר

הרב
גם לסקול זה סוג של...
מאיר
יש מקומות שבהם "לבזבז" זה להרוג.
הרב
לא ,אדון מאיר ,אני מתכוון לומר ש...
מאיר
יענו "לבזבז" לבן אדם את החיים.
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אני יודע.

הרב

מאיר
שלא יהיו לו יותר ,כאילו.
הרב
מר מאיר ,בבקשה...
יענו הוא ימות.

מאיר

הרב
אני מנסה לומר לך...
כי רצחתי אותו.

מאיר

הרב
כן ,אדון מאיר ,זה ברור לי .תאמין לי ,לסקול זה
להרוג .לסקול זה לרגום בן אדם באבנים עד אשר...
מאיר
)קוטע( ...יגורתי – בא לי!
הרב
)מתקן(  ...הוא מת )!!!( מר מאיר .עד אשר הוא מת.
שנאמר" :וַיֹּ צִ יאוּ אֹ תוֹ כָּל-הָ עדה אֶ לִ -מחוּץ לַ ַמּחֲ נֶה
ֹשׁה".
וַיִּ ְרגְּ מוּ אֹ תוֹ בָּ אֲ בָ נִ ים ַו ָיּמֹת כַּאֲ ֶשׁר צִ וָּה ה' אֶ ת-מ ֶ
מאיר
אשכרה ...אז אני לא צריך לסקול את פינקי...
לא ,ממש לא.

הרב

מאיר
אני צריך לרצוח את פינקי.
בצד החדר ,פינקי מביט אל האופק במבט ריק ,לא זז.
לא לא לא לא לא...

הרב

מאיר
אבל אם אני ארצח את פינקי זה יגדיל את הסיכויים
שהוא לא יחלל שבת יותר.
הרב
הציווי לסקול את פינקי )מתקן( את ה ...את מחלל
השבת נועד כדי למנוע הידרדרות מוסרית של העם.
זה לא קשור לפינקיdon’t kill any Pinky ,
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לא הבנתי...

מאיר

הרב
תראה ,מר מאיר) ...מתחיל לגמגם( בימים עברו,
כשמישהו חילל שבת היתה סכנה למערכת הערכים
ולמוסר של כל העם באותה תקופה ,ולכן היו מכנסים
את העם ומעודדים אותם) ..מתחיל להזיע( לרגום את
האיש למוות באבנים כדי אמ ...כדי לשמור על הערך
וה ...המוסר.
מאיר
אההה ,אז כל העם צריך לרצוח את פינקי!
בצד החדר ,פינקי מביט אל האופק במבט ריק ,לא זז .רק טיק קטן בעין מתפרץ לו.
הרב
אמרתי לך כבר בעבר ,פינקי ,לא צריך לקחת
דברים...
מאיר
במדבר ,שמות ויקרא.
הרב
)מתקן(  ....כפשוטם ,למען השם ,מר מאיר!
כבוד הרב.

מאיר

הרב
תבטיח לי שלא תרצח את פינקי!
ברור שלא.
או ,תודה לאל.
אני רק אסקול אותו.

מאיר
הרב
מאיר

הרב
לא! לא ,מר מאיר ,לא לסקול ,לא לרצוח ,לא להרוג,
לא לגעת לרעה בפינקי בשום פנים!
מאיר
איך ,אבל אתה אמרת...
הרב
כי ..כי אלוקים נגלה אלי .בסדר? אלוקים נגלה אלי
ואמר לי "יחיאל"...
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מי זה יחיאל?
אני .אני יחיאל.

מאיר
הרב

מאיר
אה ,אלוהים מכיר אותך על בסיס שם פרטי?
הרב
כן .הוא אמר "יחיאל ,תגיד למאיר שלא ייגע בפינקי,
גם אם הוא מחלל שבת" .בסדר?
מאיר
גם אותי הוא מכיר על בסיס שם פרטי????
הרב
כן .הוא מכיר את כולם על בסיס שם פרטי.
מאיר
ואיך אתה יודע שזה היה אדוניי?
הרב
)לחוץ מאד( הוא אמר לי .אוקיי???? הוא אמר לי
"יחיאל ,זה אני אדוניי מדבר אליך ,תגיד למאיר –
שאותו אני מכיר על בסיס שם פרטי ,שלא ייגע
בפינקי .ונאמר :אחלה".
אתה מתכוון "אמן".

מאיר

הרב
וואטאבר! פשוט לא לסקול את פינקי .בסדר?
מאיר
ברור ,מה ,אם אדוניי אומר ,אני לא מתעסק עם הדת.
)נרגע( ברוך השם.

הרב

מאיר
האמת היא שאני קצת שמח שאני לא צריך לסקול את
פינקי ,תכף מגיעים לפרשת השבוע החביבה עליו.
הרב
)שמח לעבור נושא( או ,או ,יפה מאוד ,איזו פרשה זו?
"כי תזריע".

מאיר

בפינת החדר ,פינקי קורס לכדי תנוחה עוברית ומנדנד את עצמו.
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