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 .402פנים .משרד המנהלת .יום\ 402א .פנים .שוקולטרי .יום .ההצעה
המנהלת יושבת ליד שולחן ומחכה ,היא בטלפון .מסך חצוי עם ניתאי בשוקולדיה
מנהלת
מה עוגה ל 30ילדים עכשיו? אמרתי לך לרשום אותנו
לבייגלה...
ניתאי
בסדר ,אבל עד שהגעתי לאסוף אותו נשאר רק
שוקולד או עוגת ספוג.
מנהלת
אז למה לא רשמת שוקולד? יש לך בחנות!
ניתאי
נראה לך? ילדים לא יודעים להעריך את השוקולד
שלי .אבל מה זה עוגת ספוג לשלושים ילדים?
בקטנה ,אני אופה עוגות הרבה יותר מסובכות כל
היום ,זה קל.
מנהלת
אז אתה תעשה את זה?
ניתאי
ממש ...הדבר האחרון שאני רוצה לעשות אחרי יום
עבודה קשה זה לאפות עוד עוגה.
היא מנתקת מהר .האסיר גרגורי )מבטא רוסי כבד( מולך לחדר על ידי עמישי וגולזנוב
כשהוא כבול בכבדות בידים וברגלים  .הוא עם משקפי ראייה ,מסונוור מהתיאורה .בחדר
מחשב לפטופ סגור על שולחן ערום ,מאחוריו עומדת המנהלת .יש בינהם מתח.
גרגורי אברמוב

מנהלת

גרגורי תוקע בה מבט מקפיא .לא מדבר
מנהלת
הידוע גם בכינוי – אלפא) ....כלום מצד גרגורי(
שאחראי לפי המשטרה על פריצה למחשבי משרד
הביטחון ,משרד הרישוי ,ביטוח לאומי ,הפטנגון
וכמובן ,השבס....
סיפורים.

גרגורי

מנהלת
ארבע שנים שלושה חודשים וארבעה ימים ,בבידוד,
איך עובר עליך הזמן?
גרגורי
)ציני( יום אסל ,יום בסל.
המנהלת מלטפת את גב הלפטופ עם אצבע .גרגורי לוטש מבט.
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מנהלת
מתגעגע למקלדת גרגורי? הרבה זמן לא פרצת לאיזה
בנק שוויצרי
גרגורי מחייך במרירות.
מנהלת
עד עכשיו האינטרפול לא מוצא לאן העברת את הכסף
גרגורי
אמרתי להם ,לא העברתי ,רק נכנסתי לבדוק יתרה.
)מחייך(
מנהלת
)צוחקת( ברור) .מרצינה ,פאוזה( גרגורי יש לי הצעה
בשבילך מטעם מדינת ישראל.
גרגורי מישיר אליה מבט ,ויורק על הרצפה.
מדינת ישראל רוצה להטיל עליך משימה שתפורה
לכישורים שלך .אם תצליח למלא אותה בהצלחה
נעביר אותך מהבידוד לתא רגיל ,תוכל לשוחח עם
אסירים אחרים ,טיולים בחצר .קייטנה.
גרגורי
זה לא מעניין אותי .אני רוצה את זה
מוציא מהידיים שלו פתק מקופל וזורק על השולחן
מה זה?
מה שאני רוצה

המנהלת
גרגורי

המנהלת )קוראת ,מעבירה
לגולוזנוב(
אוקיי ,על  1ו 3-עוד יש מה לדבר ,ל 2-אין סיכוי
גרגורי
)לסוהרים( תחזירו אותי לתא.
גולזנוב
המנהלת ,אין לך ממש ברירה
המנהלת
אין בעיה גולזנוב ,תעשה את זה אתה.

מבחינתי אין בעיה.

גרגורי )מסתכל על גולזנוב
ומחייך(

המנהלת )לגרגורי(
טוב גרגורי ,עשינו עסק
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לוחצת את היד שלו שעדיין אזוקה .שמה יד על המחשב.
יש לי פה את המחשב האישי של השר לביטחון פנים
יש פה כמה מסודות המדינה הכי כמוסים ,התכתבויות
סודיות עם בכירים מהמוסד ,מנהיגי העולם החופשי,
ופרטים אישיים שלו.
גרגורי

Been there, done that

לפי שמועות ,לא מבוססות זאת אומרת.

מנהלת
ברור ,בכל מקרה  -מלפני שבוע המחשב הזה
משותק ,אנחנו חושדים שהאקרים מהרשות השתלטו
עליו מרחוק .השר לא הצליח להיכנס אליו עם
הסיסמא האישית שלו ,כל מה שמקלידים עליו יוצא
בג'יבריש .אם תצליח לתקן אותו ולגלות את זהות
ההאקרים ,תקבל מה שרצית.
גרגורי
שחררו לי את הידיים.
הסוהרים משחררים לו את האזיקים ,הוא מתיישב מול המחשב ופותח אותו.
המנהלת
זה בטח ייקח זמן ,אנחנו נשאיר אותך פה לבד ,אם
אתה צריך משהו ,תצעק.
המנהלת מסמנת לסוהרים לצאת איתה ,הם פונים לצאת.
תיקנתי.
מה?

גרגורי
מנהלת

גרוגרי
עובד .עכשיו הכל בסדר.
מנהלת
מה ....מי זה היה? זה היה הפלסטינים באמת ?
גרגורי
לא היו האקרים .רק הקפס לוק היה לחוץ.
המנהלת מציצה במחשב מקלידה..
מנהלת
)לסוהרים( תתקשרו לשר ,אולי הוא ירצה לבטל את
הפשיטה בקלקיליה...
ולשנות סיסמא.

גרגורי
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כן ...גם זה...

מנהלת

גרגורי
ולמחוק את הסרטים שבתיקיה "דו"חות מס
משעממים "2014
אני אמסור לו...

מנהלת

גרגורי
תמסרי לו גם שהן לא באמת סטודנטיות וזאת סתם
תעשייה של ניצול). .פאוזה( ולי אתם קוראים פושע....
 .407חוץ .חצר הכלא .יום .כרוז - 3יום רבין
האסירים מסתובבים בחוץ ,מתעמלים ,משחקים קלפים ,מהלכים .ברמקולים נשמע הסוף
של השיר "לבכות לך" של אביב גפן .השיר נגמר.
כרוז
)בקול גלגלצי מדוכא( זה היה אביב גפן עם "לבכות
לך" .אנחנו ממשיכים עם בקשות השירים שלכם
לכבוד יום השנה לרצח רבין ,את השיר הבא ביקש
האסיר יגאל.
ברמקול מתחיל להתנגן השיר "יום סבבה" של אטרף.
 .403פנים.תא של האסירים הבטחוניים.יום .שביתת מרצים
פייסל והשייח יושבים עם אוזניות ,יוסוף וואליד חולקים זוג אוזניות .על שולחן נמוך
ביניהם יש מיקרופון ענקי שמחובר לטייפ וטרנזיסטור שמשדר מוזיקת מעליות
אוריינטלית .פייסל מנמיך בפייד את הווליום.
פייסל
היי שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלי
"חושבים חיובי עם פייסל" .היום אני שמח לארח
שלושה מרואיינים שהם גם חברים .שלום ואליד...
ואליד
צהריים טובים פייסל.
פייסל
לא צהריים ,זה פודקסט! שומעים בכל שעה!
ושלום ליוסוף ,תציג את עצמך למאזינים.
יוסוף
נמסטה ,אני יוסוף .סטודנט לתואר שני במגדר ,מרצה
בקורס יסודות החשיבה הקווירית ויושב  9שנים על
רצח משת"פ.
פייסל
תודה ושלום לשייח שלנו שייח ,תודה שהגעת.
5

שב"ס – פרק 104

אלחמדוללה.

שייח

פייסל
בהחלט ,בהחלט ,כידוע ,הפודקאסט שלי עוסק
בפסיכולוגיה חיובית ומימוש עצמי ,היום נדבר על
נושא שמטריד את כולנו  -הפחד מהצלחה.
שייח
שו פחד מהצלחה? חשבתי מדברים על המאבק
פייסל
אה בודאי .המאבק היומיומי של כל אחד מאיתנו,
המאבק בהרס העצמי ובדחיינות .שייח ,אתה הרי
אדם עם לו"ז מגה-עמוס ,המון הסחות דעת ...בתוך
כל זה ,איך אתה מוצא את הזמן לעצור רגע ,להתרכז
בכאן ובעכשיו ולהשקיע בגדילה האישית שלך?
יוסוף )עונה במקומו(
שייח תרשה לי ,אני רוצה להגיד כמה מילים על
המאבק שלנו.
תפאדל.

שייח

יוסוף
דור אחרי דור ,עוד מתקופת הסבים והסבים של
הסבים שלנו ,אנחנו נתקלים במדיניות של אפלייה,
קיפוח ,השפלה!
בדיוק!

שייח

יוסוף
ואחרי שנים של התעלמות ,החלטנו להכריז על
החרפת הצעדים שלנו!
שייח
כל הכבוד! ספר לעולם!
יוסוף
שביתה של הסגל הזוטר!
שו סגל זוטר?!

שייח

יוסוף
נמאס לנו ,המורים מן החוץ שמתייחסים אלינו כמו אל
אזרחים סוג ב! כמה שנים אפשר להיות מרצה ללא
תקן או קביעות? אנחנו דורשים השוואת תנאים לסגל
הבכיר!
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שייח
כוס אומו סגל בכיר! כוס אומו מורים מן החוץ! לכולנו
יש אוייב אחד משותף!
המל"ג!
האנמיינדפולנס!
הציונים!

יוסוף
פייסל
שייח

ואליד
השייח צודק! הציונים הם באמת הבעיה.
למי איכפת בכלל מהשביתה שלכם?!
או! תודה רבה!

שייח

ואליד
חשבתם מה עובר עלינו הסטודנטים? איך אני אמור
לקבל ציונים כשאתם בשביתה?
מה זה?!

שייח

ואליד
בגלל השביתה הקודמת שלכם לא קיבלתי עדיין ציון
בקורס "מעמדם של היהודים בימי הביניים באשכנז"!
הלך לי כל הסמסטר!
פייסל
אלק סמסטר ,את כל העבודות העתקת מוויקיפדיה
וישבת וטחנת את עונה  15של האנטומיה של גריי
שייח
תגיד לי ,אתה לא מתבייש? האחים שלנו במלחמת
קיום ואתה יושב ורואה את הדוקטורית האנורקטית
הזאת?
יוסוף
סדרה אוברייטד ,מסכים ,אבל סורי גם אני נתפסתי.
אתה יודע איך זה ,אחרי יום ארוך של דירוג מבחנים
אתה רק רוצה לשחרר את המוח.
פייסל
זמננו הולך ומתקצר ,אז מה אתה אומר שייח -מי
צודק בויכוח?! יוסוף והמרצים השובתים או ואליד
והסטודנטים שנפגעים מהשביתה?
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שייח
ואלאק אתם כולכם השתגעתם .שכחתם למה אתם
בכלל בכלא! רק דבר אחד חשוב -העם שלכם! הוא
שלח אתכם למשימה קדושה ואתם רק מתעסקים לי
בסגל זוטר ,הלך לי סמסטר ובחרא של הדחיינות!
תתביישו לכם!
פייסל ,יוסוף וואליד משפילים מבט ,נזופים ,מבינים שהוא צודק.
שייח
עכשיו קחו את עצמכם בידיים ותכינו את האינתיפאדה
הבאה!
פייסל
חברים ,השייח צודק .צריך לעשות מעשה.
פייסל קם ,מוריד את האוזניות בהפגנתיות והולך משם.
יוסוף
היינו מרוכזים רק בעצמנו שייח ,סליחה )קם( ,מעכשיו
רק מאבק בכיבוש.
ואליד
תודה שפקחת לנו את העיניים .אנחנו יוצאים עכשיו
להכין את האינתיפאדה הבאה! )קם(
נשמע הסאונד של נטפליקס ,אנחנו מגלים ששלושתם על המיטה מול הטלוויזיה.
מה אתם עושים?

שייח

יוסוף
מתחילים את האינתיפאדה הבאה!
וואליד
מייד אחרי פרק של האנטומיה.
מה האנטומיה?

שייח

פייסל
אמרתי לך ,דחיינות ,זאת הבעיה הכי גדולה של הדור
שלנו ...זה והכיבוש זאת אומרת.
כל האסירים עוזבים כל מה שהם עושים ומסתכלים לשמים.
כרוז
כן ,פעם בשנה עוברות מעל שמי ארצנו להקות של
שקנאים בוגרים בדרך לאפריקה ,אחרי שעשו פה
הפסקה מהנדידה הארוכה שלהם ,נהנו מבריכות
הדגים המקומיות ומהנחלים ,ועכשיו הם מוכנים
למקטע האחרון במסע עד שיגיעו ליעד הסופי שלהם
שהוא...
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בזמן שהכרוז מלהג ושהאסירים מסתכלים לשמים ,שני סוהרים מוציאים במהירות
מכתלי הכלא אסיר מת מכוסה בסדין ,כשאחד מחזיק אותו מתחת לידיים והשני ברגליים.
אחרי שהם יוצאים הכרוז משנה נימה:
כרוז
)בלי פאוזה מהמשפט הקודם(  ...זהו .עברו
השקנאים .ביי.
האסירים נראים מבולבלים.
 .401חוץ .חצר הכלא.יום .כרוז  -שי לחג

כרוז
לידיעת האסירים הביטחוניים ,השנה יחולק שי לחג
מהרשות בצורה הבאה :תווי קניה יקבלו רק אסירים
עם דם על הידיים ,כל השאר יקבלו סט סכינים,
רמאדן כרים!

 .405פנים .משרד המנהלת .יום -שחקן מדובב 1
המנהלת מדברת עם אבי ,בלש משטרתי.
אבי
שמעי הוא כבר  8ימים שם ,הוא גמור ,אני אומר לך,
אנחנו מכניסים מדובב ,הוא יידבר צ'יק צ'ק .אפשר
לסגור את זה זריז לפני שיתארגן על הגנה.
מנהלת
בסדר ,אני מוכנה לאשר את זה ,מי המדובב?
אבי מצביע על נאור ,שחקן מובטל ,הוא יושב וממתין
מנהלת
מאיפה הוא? ממעשיהו?
אבי
איזה נגמר לנו החבר'ה ,הבאנו אחד מבית צבי
אבי פונה לנאור לעשות לו בריף .הוא נותן לו ערימת מסמכים עם הפרטים על החשוד.
תמונה מזהה ,פרופיל משטרתי
אבי
טוב ,יאללה בוא נתחיל .זה חיליק אטדגי ,בן ,43
מצאנו את הגופה של אשתו בדירה עם סימני דקירות,
הוא טוען שהיה באילת .זה לא אמור להיות מסובך
כן? הוא עשה את זה ,אנחנו רק צריכים הודאה כדי
שנוכל לסגור את זה.
נאור מחזיק דף ועט וכותב לעצמו את כל הפרטים ,אבי נותן לנאור תיקיית פרטים על
עצמו
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אבי
פה אתה נכנס לכל הסיפור
נאור
)לעצמו( גבר נכנס לתא
אבי
אביעד בנזרף ,בן  , 34יושב על אלימות ורצח בכוונת
תחילה
נאור
אלימות ורצח )כותב לעצמו(  ?34 ,אנחנו סגורים על
?34
אבי
אפשר גם יותר ,מה שנוח לך ,תהיה 40
נאור
לא דוקא התכוונתי שאני בכיף עובר 28-29
אבי
לא קריטי ,רוצה  28תהיה  .28קיצר אנחנו יודעים
שהדלת בזירה הייתה נעולה מבפנים ,מה שאומר...
נאור
רגע שנייה ,אביעד ,אני ,יושב על רצח של מי?
אבי
זה לא משנה כרגע ,רצח ...רצח גם אשתו
נאור
בן  28כבר היה נשוי? כבר ...אולי הוא מגיע מרקע
דתי?
אבי
יכול להיות  ,בוא נתקדם שנייה ,אנחנו חייבים לסגור
את הסיפור איתו זריז .בקיצור דלת הבית הייתה
נעולה מה שאומר שאנחנו יודעים שהרוצח יצא דרך
החלון בחדר השינה .אלה דברים שאנחנו רוצים
שאתה תגרום לו להגיד בעצמו
נאור כותב לעצמו
נאור
)כותב( אביעד מצליח להיות איש סודו של חיליק...
אוקיי עכשיו מה גרם לי להחליט לרצוח גם את אשתי
זה לא מעניין כרגע

אבי

נאור
בחור בן  ,28חי חיים מאושרים ובוקר אחד רוצח את
אשתו זה לא מעניין?
10
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אבי
היא בגדה בו והוא תפס אותה.
נאור
אוקיי יופי ,מזה כבר אפשר להתחיל לעבוד .עכשיו,
למה בגדה? משהו באביעד אולי לא סיפק אותה?
אולי שיהיה הססן כזה ,חסר ביטחון?
מה?!

אבי )נאנח(

נאור
אולי הדמות שלי צריכה להיות אובר קונצ'ס כזאת,
נוירוטית ,מישהו שנותן לפחד להוביל אותו
אבי
סבבה זה טוב ,קיצר חיליק יושב כבר  8ימים במעצר,
לדעתנו הוא קרוב מאוד להשב ...מה אתה עושה?
נאור עומד ועושה צליעה
נאור
זה נחמד לא? אם תהיה לו צליעה כזאת?
אבי
מה?? )בייאוש( מה אתה רוצה?!
נאור
או! הנה הקדמת אותי ,בדיוק באתי להגיד ...מה
אביעד רוצה עכשיו? מה המניע שלו?
אבי
)נאנח( המניע שלו זה לדבר עם חיליק
נאור
אוקיי אז מה המעצור?
מה?!

אבי

נאור
מה מונע ממנו לבוא ולדבר איתו?
כלום ,הוא נכנס
אני
מה?
אני ,אביעד

אבי
נאור
אבי
נאור
11
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אבי
כן ,אתה נכנס ,שלום שלום ,קר פה לא? אתה יודע,
סמול טוק כזה...
נאור
נו אבל אז זה כבר הולך לכיוון אחר לגמרי
מה?!

אבי

נאור
אני עכשיו אביעד כן? אביעד איש לא פשוט .אנחנו
מדברים על בחור שבא מרקע דתי ,התחתן מוקדם,
פחד ללכת נגד הזרם ,עכשיו גם איבד את אשתו .זה
לא בחור שנכנס לחדר ישר מנהל שיחה .בטח לא עם
גברים אחרי האלימות של אבא שלו
אבא שלו אלים?

אבי

נאור
נו מאיפה הוא קיבל את המזג הזה? זה הפצע ...טוב
רוצה נריץ כמה פעמים נראה לאן זה לוקח אותנו?
אבי
מה להריץ?! אתה נכנס לשם ,שלום שלום ,רוצה
סיגריה וסגור לנו את זה ...זה התיק הכי פשוט שהיה
לנו!
נאור
אההה לא יודע לגבי הסיגריה .זה קצת טיפיקל כזה-
כזה "אני עבריין אני רצחתי את אשתי אז אני מעשן".
אתה מבין זה קצת נופל לקלישאה) ...אבי מתעצבן(
אולי מקטרת? אולי נשבור את זה עם נניח מקטרת?
אבי
)בתקיפות( אתה נכנס לשם ,נותן לו סיגריה" ,איך
אתה אחי? שורד פה? לא קל אה "...ומוציא ממנו את
ההודאה הזאת
נאור נראה לא מרוצה
מה?

אבי

נאור
לא יודע ,נורא מהיר לי ...קצת מאכיל בכפית ,דמיינתי
את זה אחרת...
כן ,גם אני...

אבי
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 .111חוץ .חצר הכלא .יום .כרוז  - 5משחק כדורסל
אסטבליש בית כלא ,מצלמה יורדת ,עמוד כריזה בפריים
כרוז VO
הקשיבו הקשיבו בשל התפרעויות בכלא תפוחים לא
ייתקיים גמר ליגת הכלא בכדורסל וידחה למועד אחר,
כל האסירים שהיום אמורים להשתתף במשחק
משובצים לתורנות שטיפת כלים

רואים חמישה אסירים במדי כדורסל הולכים מבואסים לכיוון המטבח מיד אחריהם שני
אסירים לבושים כמעודדות ואחריהם קמע הקבוצה אסיר בתחפושת ענבים

 .307פנים .תא של ראש הממשלה .יום .ראש הממשלה 3
ראש הממשלה עומד כשהוא כפות ועל פניו מסיכה ,שטיינהוף נכנס לחדר .ראש
הממשלה מתחרפן כשהוא רואה אותו ,מנסה להשתחרר ולהתנפל עליו
ראש הממשלה )כועס(
מממממ מממ ממממ מממממ ממממ )יא חתיכת אפס
מסריח אני אשחט אותך ,אתה לא מבין עם מי
הסתכבת .אתה מתהפך עלי? עלי???(
שטיינהוף
חס וחלילה אדוני ראש הממשלה .חס וחלילה .לא
תפסו אותי בשום דבר וגם אם היו ,אין סיכוי שהייתי
אומר להם משהו עליך) .מחייך( הם לא עומדים
בתעריפים שלי .אדוני ראש הממשלה ,הסיבה שאני
פה היא כי ,וזאת מילה שאני בדרך כלל לא נוהג
להשתמש בה ,יש לנו משבר
ראש הממשלה
ממממ )נגמר הקטשופ?(
שטיינהוף
לא .לא ,נגמר הקטשופ ,זה משהו חמור הרבה יותר.
כמו שאתה יודע ,בימים האחרונים המשטרה גילתה
את החדר הסודי בעליית הגג שלך ובו חלקי איברים
ששייכים ליריבים פוליטיים שלך.
ממממ )"יריבים"(

ראש ממשלה

שטיינהוף
אני יודע שהם לא מגיעים לך לקרסוליים
ראש ממשלה )צוחק(
ממממממממ )אני הגעתי לקרסוליים שלהם(
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שטיינהוף
כן ,אני יודע שאתה הגעת לקרסוליים שלהם .טוב,
בוא נתחיל לעבוד .אנחנו צריכים קודם כל להוציא
תגובה למפכ"ל .אני מתחיל רגיל :מדובר במחזור של
אותן האשמות שמטרתן להחליף ראש ממשלה מכהן
לא דרך הקלפי.
ראש הממשלה
ממממ מממ מממ ממממ )זה הכל השמאל אשם
במיוחד האפס הזה נווה(
שטיינהוף
בדיוק .כולנו יודעים מאיפה ההאשמות האלה מגיעות.
וכולנו יודעים שמדובר באדם חמוץ ,מריר
ממממ )סיבי(

ראש הממשלה

שטיינהוף
לא סיבי זאת לא מילה טובה
ממממ )סחוסי(

ראש הממשלה

שטיינהוף
גם לא סחוסי .בוא נמשיך .אנחנו צריכים להבהיר
שהם לא ברמה שלך
ראש הממשלה
מממ מממ מממ )אוקיי .בהתחשב במצב הבטחוני(...
שטיינהוף
מעולה .במצב הבטחוני הנוכחי אנחנו רוצים שלאדם
שעונה לטלפון בשעה שלוש בלילה לפחות יהיו
אוזניים
ראש הממשלה
מממ מממ מממ )בדיוק .תראי לי עוד מישהו עם אוסף
אוזנים כמו שלי(
שטיינהוף
התכוונתי על הראש .אני לא חושב שלהראות את
אוסף האוזניים שלך זה צעד חכם כרגע
מממ )בסדר ,בסדר(

ראש הממשלה

שטיינהוף
הצעד הבא זה לתת לתקשורת משהו אחר להתעסק
בו כדי שיפסיקו לדבר על החקירה
שטיינהוף מצביע על לוח גדול עם תמונות שתלוי על הקיר
14
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שטיינהוף
זה בנק המטרות שלנו
על הפוסטר כתובים שמות עם אייקונים/תמונות לידם .איראן ,עזה ,דעאש ,בג"ץ,
תקשורת ואביב דרוקר בלחמניית המבורגר
שטיינהוף
כמו שאתה רואה יש פה את כל החשודים הרגילים,
איראן ,בג"ץ ו ....אביב דרוקר בלחמניה? אתה שמת
את זה פה?
ממממ

ראש הממשלה

שטיינהוף
אני לא חושב שלהכניס את אביב דרוקר ללחמניה
זאת מטרה
ראש הממשלה
ממממ )זאת לגמרי מטרה(
שטיינהוף
בסדר,בסדר ,לא מטרה מיידית
מממממ )טוב נו(

ראש הממשלה

שטיינהוף
המצב לא פשוט אדוני ,ולכן עשיתי את הדבר היחיד
שיכולתי ,אירגנתי הפגנה
רוה"מ
ממממממ )הפגנת תמיכה?(
....נגדך.

שטיינהוף

ראש הממשלה
מממממ!!!!!!! )אז כן עברת צד יא חתיכת כלומניק
אפס(
ראש הממשלה משתולל ,מתפרע,
שטיינהוף
אדוני ,בוא נירגע ,אני לא עובר צד .תחשוב על זה…
הפגנה ענקית נגדך בכיכר מה שמו ,כמה עשרות
אלפי בני אדם ,כל התל אביבים לחוצים ביחד כמו
סרדינים.
ראש הממשלה
ממממממ )וואי עושה לי חשק(
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שטיינהוף
הייתי צריך לראות את זה בא… עזוב את הדימוי של
הסרדינים תחשוב על זה :הם ביחד ,יש שלטים,
בחורות יפות ,מישהו עולה לשיר .הם סוף סוף
מרגישים שהם יכולים לקבל את המדינה שלהם
בחזרה…
ראש הממשלה ממש משתולל עכשיו… הסוהרים מסתכלים זה על זה בחשש ,האלונקה
תכף נקרעת.
שטיינהוף
רגע! רגע! תחשוב… תחשוב מה קורה אז… איך
שהם כולם מרגישים שוב על הגובה יעלה איזה גרבוז
לבמה ויגיד משהו שיעליב את כל מי שלא איתם
בכיכר ,נכון או לא נכון?
רוה"מ
)סקפטי( ממממממ )איך אתה יודע שהוא יגיד את
זה?(
שטיינהוף
מה זאת אומרת איך אני יודע שזה מה שהוא יגיד? גם
אם הוא לא יגיד ,מישהו אחר יגיד וגם אם מישהו אחר
לא יגיד נזכיר שזה מה שהם אמרו פעם קודמת.
רוה"מ
ממממממ )האמת שנכון(
שטיינהוף
תודה רבה .ואז בום! מחר זה בכל העיתונים,
ובחדשות ,ואף אחד כבר לא מדבר עליך ,חלק
מתנצלים ,חלק מדברים על זה שהם לא צריכים
להתנצל ,ודורשים ממי שהתנצל להתנצל…
והתקשורת מעלה איזה מטבוחה משדרות שנעלבה
מזה… וזהו ,אין פוטרוך קניבל ,אין פוטרוך אכל את
השגריר הבלגי ,פיניש ,הכל נגמר.
רוה"מ
מממממממ )אני מצטער שהרמתי את הקול(
שטיינהוף
אין צורך להתנצל אדוני ,ואני מבטיח לך הנאמנות שלי
מוחלטת כל עוד אתה משלם .וחוץ מזה אין לי שום
חשק לסיים כמו השגריר הבלגי.
רוה"מ
ממממממ) ,כולה רציתי לבדוק אם יש לו טעם של
וופל(
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שטינהוף
אני לא מבין למה חשבת שיהיה לו טעם של וופל…
)מבין( אההה ,וופל בלגי
 .410חוץ .חצר .יום .כרוז - 4שעון חורף
האסירים יושבים ומשחקים קלפים.
כרוז
אסירים יקרים ,להלן לוחות הזמנים לפעילויות של
מחר :חמש בבוקר עד שש – ישיבה בתא .שש עד
שבע – ישיבה בתא .שבע עד שמונה – ישיבה בתא.
שמונה עד ...סליחה ,סליחה ,תיקון :הלילה יוחלף
השעון לשעון חורף ,ועל כן לוחות הזמנים לפעילויות
של מחר הן כדלהלן :חמש עד שש – ישיבה בתא.
שש עד שבע – ישיבה בתא .שבע עד שמונה...
 .412פנים .תא של מאיר ופינקי .ערב .מאיר ופינקי סדר פסח
הרב וינשטיין מגיע טרוט עיניים ורדוף אל תא שסגור בדלת ברזל .בידו האחת הוא
מחזיק הגדה של פסח וחוברת של "זבנג" .הוא דופק על דלת התא הכבדה .הדלת
נפתחת על ידי מאיר ,שמחזיק קומקום ביד .חצי צעד מאחוריו עומד פינקי עם מבט ריק
בעיניים.
מאיר
פסח כשר ,כבוד הרב! טוב שהגעת ,כבוד הרב ,בדיוק
יש לי שאלה הלכתית בנוגע להגעלת כלים.
הרב
אשריך ,מר מאיר .אשמח להרחיב את היריעה שלך
בכל דבר יהודי הלכתי ,שנאמר" :רוּחַ ה' רוּחַ חָ כְ ָמה
בוּרה רוּחַ ַדּﬠַ ת ְוי ְִראַ ת ה'".
וּבינָה רוּחַ ﬠֵ צָ ה וּגְ ָ
ִ
מאיר )שם יד כמו כיפה(
פיקס )מבטא .(feekes :קיצר ,כבוד הרב ,אני קראתי
שצריך להגעיל עם מים רותחים כל מה שנגע בחמץ.
הרב
אכן .מה השאלה ההלכתית?
מאיר
אתה מעדיף להחזיק אותו ושאני אשפוך או ההיפך?
המצלמה מתמקדת בפינקי ,שעומד שם ,אפאתי ,נראה אומלל ,מביט במבט ריק.
הרב
אני מבין שהגעתי בזמן .ובכן ,עם כל הרצון הטוב
להקפיד בכשרות ,בדיוק על זה באתי לדבר איתך,
אדון מאיר .תן לי את הקומקום.
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הרב לוקח ממאיר את הקומקום .פינקי עומד שם ,אפאתי ,מביט בריק אל נקודה ברקע.
הרב
 ....זה בקשר לעשר המכות.
מה איתן?

מאיר

הרב
רק רציתי לוודא שאתה יודע שלא צריך להכות אף
אחד.
מאיר
)מבולבל( בלי מכות...
הרב
בדיוק .עשר המכות זה רק מטאפורה ,לא צריך להכות
אף אחד ,בלי מכות ,לא לאף אחד ,או לפינקי או לאף
אחד.
לא הבנתי...

מאיר

הרב
אדון מאיר ,אתה זוכר שבאת אלי בפורים ושאלת אותי
שאלה על תענית אסתר?
מאיר
אם אני תמיד חייב לקרוא לו "אסתר" כשאני מענה
אותו.
הרב
בדיוק .ואני אמרתי לך אז שלא צריך לקחת הכל ב...
רחל בתך הקטנה!

מאיר

הרב
)מתקן(  ...אופן מילולי )!( .וגם פה :בעשר המכות –
לא צריך להכות אף אחד .אתה יודע מה? גם לא צריך
בכלל לקרוא את החלק הזה בהגדה ,גם ככה הכל
מטאפורות ,זה לא משהו שבאמת קרה ,לא צריך את
זה בכלל.
מאיר
אההההה ...טוב לדעת.
הרב
כן .ועוד משהו .הצלחת של הסדר.
מה איתה?

מאיר
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הרב
כשכתוב "זרוע" זה לא באמת זרוע ,לא צריך לשים
זרוע של אף אחד על צלחת.
לא הבנתי.

מאיר

הרב
אדון מאיר ,אם אתה זוכר ,ביום כיפור באת אלי עם
שאלה על תשליך.
מאיר
להשליך אותו מאיזה גובה.
הרב
בדיוק .וגם אמרתי לך לא לקחת כל מה שכתוב...
בחלב אימו!

מאיר

הרב
)מתקן(  ...באופן מילולי!!!! היינו ,איפה שכתוב
בצלחת "זרוע" ,זה לא זרוע של בן אדם .לא צריך
לקחת זרוע מאף אחד כדי לשים בצלחת .זה סימבולי.
זה לא באמת צריך את זה .אין זרוע ,לא היתה זרוע,
לא להוריד זרוע לאף אחד ,בייחוד לא לפינקי ,אין
זרוע .גם ככה הכל לא באמת היה ,לא היתה יד ,לא
היתה זרוע ,זה הכל בולשיט.
ואללה ,הפתעת או..

מאיר

הרב
)קוטע ,נזכר בבעתה( וגם לא ביצים!!!!! לא צריך
ביצים של אף אחד על הצלחת .בכלל ,אפשר לוותר
על הצלחת של הסדר ,גם ככה זה הכל שטויות ,הכל
זה סימבולי ,זה לא באמת קרה .זה בולשיט ,בולשיט,
בולשיט ,לא צריך את זה.
מאיר
אני לומד ממך כל כך הרבה...
הרב
אפיקומן! אתה יודע שאסור להחביא אותו בתוך שום
חלק בגוף האדם ,כן?
מאיר
אה ,לא ,אנחנו לא עושים את הזה עם האפיקומן מאז
מה שקרה שנה שעברה כשהשותף הקודם של פינקי
גנב ממני את האפיקומן .בבוקר שאחרי מצאו את
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הראש על המיטה למעלה ואת הגוף על המיטה
למטה .שנאמר" :שנהיה לראש ולא לגנב".
הרב
לא ,זה לא נאמר על ידי אף אחד אף פעם...
מאיר
יענו הראש והגוף שלו לא היו מחוברים.
הרב
 ..וזה גם החג הלא נכון...
מאיר
יענו יש גוף בנפרד וראש בנפרד ,אבל שניהם של
אותו איש
כן ,הבנתי.
שמת.

הרב
מאיר

הרב
...כי רצחת אותו .אני יודע.
מאיר
לא ,השותף הקודם שלי רצח אותו.
זה לא משנה.

הרב

מאיר
ואז נעלם באופן מסתורי.
הרב
בסדר ,בוא נתקדם...
כי רצחתי אותו.

מאיר

פינקי עומד שם ,אפאתי ,מביט בריק אל נקודה ברקע .יללה קטנה יוצא מגרונו .הרב
מנסה לנער מעצמו את הרגע.
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