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    מיון -פנים, לילה  .101
איזי יושב ללא חולצה על מסדרון בשולי המיון. נוכחות דלילה של אנשים בשעת לילה. 

המיטות ורופאה בדיוק מסיימת אחת המיטות במיון. וילון מוסט מבודד אותה משאר 
   לבדוק אותו. 

 רופאה (אוף) 
תנשום עמוק... שוב, עמוק... בסדר. אני רוצה  

 לבדוק לך שוב לחץ דם.  

 הרופאה מהדקת את רצועת המדידה על זרועו. 

 איזי 
 כבר בדקו לי.  

 רופאה (אוף) 
 אני יודעת. ליתר ביטחון.  

תוך כדי הבדיקה, דרך חרך בווילון איזי רואה שמכניסים מיטה עם נער מחוסר הכרה,  
  –. קצת מאחוריו הוא רואה שני שוטרים (שוטר+קצין טניהחבול. ולידו אמו המודאגת, 

עצמון). איזי מבחין שידו של הנער אזוקה למיטה. הוא מקשיב לשיחה בין האמא  
 לאחות.  

 אחות (לטניה) 
התוצאות של הסיטי.  עד שיגיעו  ...עכשיו מחכים

בינתיים את יכולה לחכות כאן לידו. מה קרה 
 לו? 

 טניה
 הם אומרים שהוא נפל. 

 אחות 
  כמו נראה לא זהמה שהם אמרו לך?  זה

 .נפילה

 מחזיר אותו לענייניו.  הבדיקה סיום של צפצוף

 רופאה (לאיזי) 
 אתה יכול להתלבש.  

 הוא לובש את החולצה ומרים אליה מבט. 

 איזי
 אז הכל בסדר? 

 רופאה 
בינתיים כן. (פאוזה, מביטה בו). תפסיק לעשן.  

אחרת בפעם הבאה זה לא יהיה  אתה לא ילד.
 סתם כאבים בחזה.

 איזי לא עונה. לא אוהב לשמוע את זה. מבטו נמשך לעבר האמא והנער.  
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 רופאה 
  אגיע לשחרר אותך.תכף אני  ?בסדר פה חכה

 י יושב עוד רגע. איזי מהנהן. היא יוצאת. איז

 טניה
 דניאל?  ?אותי שומע אתה?  דניאל(ברוסית) 

 טניה פונה לשוטרים. 

 טניה
 סליחה, אפשר אולי להוריד לו את האזיקים?  

 עצמון 
 גברת,  הוא עצור. 

 טניה
 מה נראה לך שהוא יברח? תראה אותו! 

 עצמון 
  אל תלמדי אותי את העבודה שלי בסדר?

טניה חוזרת לכיוון מיטת בנה. איזי קם מהמיטה שלו. חולף על פני המיטה של דניאל  
 עם טניה שסביבו וניגש לשוטרים שמסתודדים ליד תחנת האחיות.  

 איזי
 תגידו, מה הסיפור של הילד הזה?

 עצמון
 מה אתה מתערב?

 איזי
 אני ממח"ש. 

האחות והרופאה  הוא מוציא תעודה. עצמון מחוויר. גם שני השוטרים האחרים.
 שבעמדה מרימות מבט.  

 איזי
 מאיזו תחנה אתם? 

 עצמון
 (משתהה רגע) לב תל אביב. 

 איזי
 מה קרה? 

 עצמון
(מהסס שניה) תפסנו אותו גונב אופניים  

חשמליים. הוא ברח. רדפנו אחריו. הוא טיפס  
 על איזה קיר. ונפל.

קולט את המבט שלו.  איזי מביט בידו של עצמון. פרקי היד חבולים. זה טרי. עצמון 
מכניס את היד לכיס. איזי מביט בשוטר השני. הוא נועץ בו מבט מתריס. מגבה את  
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הקצין בשקר הגלוי שלו. איזי מבין מה קורה פה. הוא מסובב מבט לעבר טניה שניצבת 
 מעל מיטת בנה. 

 עצמון 
 (מתריס) יש איזו בעיה?  

 איזי לא עונה לו. מביט בטניה ודניאל.    

  
  

  
. 

    ***פתיח***
    רכב של אתי בכביש -פנים/חוץ, לילה  .102

 תוך כדי נהיגה היאנוהגת.  לבושה מדי סנ"צ) ,, נאה50(אתי מצית של רכב קופץ.  
  איזי יושב שם,קאט למושב שלצידה: . ה מקופסהשולפת בציפורניה המטופחות סיגרי

שכטה ופולטת החוצה את  מביט במעשיה בריכוז. היא מדליקה את הסיגריה. לוקחת 
  :. פתאום היא מסתובבת לאיזימהחלון הפתוח העשן

 אתי 
 אוי! סליחה מאמי! אני אכבה...

 איזי 
   זה בסדר. 

את העשן   עם היד ומנופפת  מהר סוגרת את הסיגריה במאפרה העמוסה בדליםהיא 
 מהחלון.   שנשאר בחלל הרכב החוצה

 אתי 
על הדלקתי . שהפסקת  שכחתיאיזה גנובה אני,  

 אוטומט.  

 איזי 
 זה באמת לא מפריע לי.

אתי מלכסנת לעברו  אחרי כמה שניות   נראה מבואס.  מסתכל החוצה מהחלון. הוא
 מבט.  

 אתי 
 מה? 

 איזי 
   כלום.

 אתי 
 קריוקי.  ש יהיה כיף. הבנתי שי 

 איזי 
 (סרקסטי) אה. קריוקי. 
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 אתי 
 די נו. לפחות תעשה מאמץ בשביל דודו.  

 איזי 
  אני עושה מאמץ. אני פה לא?

. שולחת יד ומסדרת לו קצת את  מחוייך היא מלכסנת אליו שוב מבטשתיקה קצרה. 
 החולצה. 

 אתי 
  יפה החולצה הזאת אתה יודע?

 איזי 
 את בחרת אותה. מה.  (מחייך) נו 

    כניסה לאולם אירועים -חוץ, לילה  .103
  מעשנים. הרבהמעט אנשים על אזרחי.  קצינים.בעיקר המקום מלא בשוטרים במדים, 

מובל, צעד  איזי . כולה חיוכים חולפת דרך הקהלאתי   .מוזיקה בוקעת מתוך האולם
חלק מהשוטרים שהוא חולף מביטים בו בעין עקומה.  מאחוריה, נראה נבוך ולא נינוח.
 . בניגוד לאתי הוא לא אורח רצוי

 אתי 
 (מנופפת למישהו) הי בנצי!  

אתי מחליפה שלומים חמים עם עוד איזה שני קצינים ומישהו על   בנצי מנופף חזרה.
 . אתי שמנמנה ניגשת אל קצינהאזרחי. איזי פסע מאחוריה. 

 קצינה אחרת
 ... ראית את המייל שלי?  כפרהאתי 

 אתי 
 בטח. מחר על הבוקר. מבטיחה.

אתי מוציאה שוב את קופסת הסיגריות.  ון השני.  וממשיכה בכיו הקצינה מחייכת אליה
,  אלפא מייל ,55( שאול כץ ניצבלפני שהיא מוציאה את המצית  - ומוציאה סיגריה

 עט עליה עם מצית ומדליק לה. איזי מביט בסיטואציה במורת רוח ניכרת.    )נראה טוב

 אתי 
 ....נשמהתודה 

אתי זורקת מבט לעבר איזי באי נוחות. שאול  על הלחי.  הוא ואתי מחליפים נשיקות
    -עוקב אחרי המבט שלה 

 שאול 
  !איזי !הופה

 הוא פונה לכמה קצינים שמלווים אותו.  

 שאול 
מה  שימו לב למח"ש פה.  – זהירותחבר'ה, 

    ..שאתם אומרים.
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אבל  כדי לצאת ידי חובה  מחייכת  אתי. איזי לא משועשע.  השוטרים מסביב צוחקים
 .  כר שהיא מוטרדת מהמתח בין השנייםבעיניה ני

 אתי 
 שאול אל תתחיל. 

 אתי קולטת במבט את המצוקה שלו אבל לא אומרת כלום.     יד.  איזי שאול שם על

 שאול 
  אחלה גבר שבעולם!אחלה גבר. יזי סתם, נו. א 

 אז מה חדש אצלכם?  

 מתחמק מהיד של שאול.    איזי

 איזי 
,  שאול הייתי מת להישאר פה ולקשקש איתך

 אבל אני חייב ללכת להשתין.  

 והוא הולך משם. שאול זורק אחריו מבט.  

    שירותים באולם אירועים -פנים, לילה  .104
איזי נכנס לשירותים, חולף על פני שני קציני משטרה שבדיוק יוצאים ומביטים בו  
וא  בשנאה גלויה. הוא מתעלם. ניגש לאזור הכיורים. חדר השירותים ריק מאדם. ה

פותח את המים בברז, שוטף קצת פנים ואז מתרומם ומביט בעצמו במראה. דלת  
 השירותים נפתחת ופנימה נכנס שאול כץ. איזי זורק לעברו מבט.  

 שאול 
 מה ברחת ככה. רציתי להגיד לך תודה. 

 איזי 
 תודה על מה? 

 שאול ניגש למשתנות ומתחיל להשתין.  

 שאול 
אתה טיפלת לפני כמה חודשים בתיק של החתן  

שלי, נכון? ניר עצמון? לב תל אביב? נתת שם  
 המלצה לכתב אישום.  

 תולש ניירות ומנגב לעצמו את הפנים. איזי מתעלם ממנו.

 איזי 
. לבת  15טוב, הוא כמעט הרג במכות ילד בן 

 שלך יש טעם מוזר בגברים, אתה יודע?   

 שאול נעקץ, אבל מחייך. איזי מסתובב ללכת.  

 שאול 
 מחר הדיון שלו.  

 איזי נעצר ומביט בשאול. שאול מסיים להשתין, מנער. 
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 איזי 
 איזה דיון?  

שאול רוכס את חנות מכנסיו, המים במשתנה יורדים אוטומטית. שאול ניגש אל הכיורים  
 ועומד מול איזי.  

 שאול 
 תיק. בסוף החליטו אצלכם לסגור לו את ה

 איזי קופא. שאול יודע היטב מה ההשפעה של מה שהוא אומר. מביט בו במבט מרושע.

 שאול 
העבירו אותו לטיפול משמעתי. מה, אתי לא  

 סיפרה לך?  

 איזי מאוד לא אוהב לשמוע את החדשות הללו.  

 שאול 
 מזל שנפגשנו ככה אחרת לא היית יודע! 

(בלי לשטוף ידיים) איזי נשאר לעמוד    שאול טופח על שכמו של איזי בשמחה לאיד ויוצא
 מול המראה. מביט בהשתקפות שלו במבט קודר. 

   אזור תעשייה ישן, ראשל"צ -המגרש של ג'וני  -חוץ, לילה  .105
, לוק של  25( אלירן חןשער ברזל גדול נפתח הצידה ברעש של חריקת מתכת. 

. כשהוא פתוח  שערהמצל על הפנים) עומד מול  , כובע מצחיהכדורגלן, ביגוד כהה
  מספיק הוא צועד פנימה לתוך חצר המוסך החשוכה. בפנים חונה מונית ועליה נשענים

 ., מוזנח, עיניים אדומות) 32( ג'וניו.  , צנום)19( סמי

 ג'וני 
 הכל בסדר?  (מבטא ערבי)

 אלירן 
 כן. 

מסמן בניד ראש לסמי שמביא איזה סחבה מגולגלת ומושיט    ג'וניאלירן נעמד מולם. 
, בוחן אותו.  אקדח ומחסנית. אלירן לוקח מג'וני את האקדח לאלירן. בתוך הסחבה

  מכניס אותו למכנסיים, מכסה עם החולצה. ו טוען, דורך

 אלירן 
 איך אני מגיע לשם?  

 ג'וני מוציא מהכיס צרור מפתחות וזורק לו. אלירן תופס. 

 י ג'ונ
ואחר כך  אתה נכנס מאחורה  יש בחוץ קטנוע.

 סמי יחכה לך עם המונית בצד השני של הרחוב.  

 , מביט אחרי אלירן ופולט עשן.  ואז מסתובב ללכת. ג'וני מדליק סיגריה  מהנהןאלירן 
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    אולם אירועים -פנים, לילה  .106
ה אותה עומדת  מזה  –איזי יוצא מדלת השירותים. הוא זועם. הוא מחפש בעין את אתי 

.  הימחייכים אחד לשני  אתי והוא  אליהם.עם כמה קצינים, שאול כץ בדיוק מצטרף 
. סוקר את הקישים והבורקסים  הולך לעבר הבופה מביט בהם, זועף.איזי מדברים. 

  -הקטנים. לוקח משהו. טועם. זה מגעיל. הוא מחפש מפית ויורק אליה כשלפתע 

 ברק (אוף) 
 איזי!  

עתליה  עומד עם  )מדוגםחתיך ו, 45( ברק הראל נצ"מאיזי מסתובב ורואה מולו את 
 לברק יש ביד צלחת קטנה עם איזה נשנוש.  .), אימהית55( בן משה 

 ברק
    ה אחי...מה קור

 ברק מביט בחולצה שלו.  השניים מתחבקים בחום. 

 ברק
  רואים שאתי הלבישה אותך.אחלה חולצה. 

 איזי מהנהן בחיוך ופונה לעתליה.

 איזי 
 לעתליה) מה נשמע עתליה. , אליו פונה(מחייך 

 עתליה 
בסדר. אתה לעומת זאת ממש  אני (לוחצת יד) 

 . פה בעורף האויב

 איזי 
 מה לא עושים בשביל חברים.  

 ברק
 איזי יוצא לפנסיה.   (לעתליה) את יודעת שגם

 עתליה 
  מה פנסיה? בן כמה אתה?

 איזי 
יש יעד של פרקליט  רק בן חמישים. אבל 

מאה אחוז אזרחית עד סוף   "ש מח .המדינה
כל מי שהגיע מהמשטרה יוצא  שנה הבאה. 

 לפרישה מוקדמת.  

 עתליה 
 אה. נחמד. 

 איזי 
  קצת בתור פרקליטת מחוז הייתי מצפה שתהיי

 את לא קוראת את הניוזלטר?  יותר בעניינים.
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 עתליה 
 . אין לי זמן לאכול צהרים כמו בן אדם? ניוזלטר

 ברק
  פנסיה בגיל חמישים בתנאים מלאים.יא אללה. 

   חלום. 

   בנימוס ניכר שזה לא כזה חלום. איזי מחייך 

 ברק
 איפה אתי?  

 איזי 
 מסתובבת.

שאול   .עם החברים שלהם בצד השני של האולם יםשעומד  ושאול  אתי מביט לעבר  איזי
שד. זורקת מבט לעבר איזי ומנופפת  ככפאה בדיוק מספר משהו מצחיק, אתי צוחקת

 את המצוקה שלו.   זההמביט אחרי איזי, מברק  .לו בקטנה כאילו כדי להניח את דעתו
 פתאום הדי ג'יי עוצר את המוזיקה.  

 די ג'יי 
גבירותיי ורבותי, קבלו את מפקד מחוז מרכז, 

 ניצב דודו עיני!  

,  57( ניצב דודו עיניבמה עולה ה  אל  .איזי וברק שורקים מתלהביםמחיאות כפיים, 
.  עם מיקרופון, מטופחת מדי, על אזרחי) דודו 55( לימורואיתו ) , קצת מיוזעשמנמן

 .  תשומת הלב עוברת אליו

 דודו 
די ג'יי,   ... תודה שבאתםערב טוב לכולם. 

 תגביר אותי קצת. בחיאת...  

    , יש קצת פידבק. תעסק עם הקונסולההדיג'יי מ

 איזי 
 וכל הזה.    את הנ תראה(בחיבה) 

 ברק
 . כפרה עליו. הוא מתרגש 

 איזי 
 מעיין.  רק שלא יתעלף כמו בברית של  

 ברק נזכר. מצחקק. 

 ברק
עוד שניה היה מפיל לי את הילד לרצפה. 

 ק הכי גרוע בעולם. הסנד

 דודו 
  - יםיודעכבר  אתםש   כפיטוב. לנאום)  חוזר(

 השר ,ידידיהייתי בפגישה אצל   לפני שבוע
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ציני של איזי   ריאקשן( כרמלפנים יהודה  ן חולבט
  שבה הובהר לי שאני לא אמונה למפכ"ל. וברק)

אני מקבל את   (מלמול של אכזבה בקהל)
ההחלטה הזאת באהבה ואני מאמין שמי שזה  

לא יהיה שייבחר לתפקיד יהיה ראוי להוביל את 
 משטרת ישראל קדימה.  

כולל  . מחיאות כפיים. שאול כץ בקהל מרוצה מעצמו. מקבל קצת טפיחות על השכם
 .. על הבמה דודו ממשיךאיזי זורק לעברם מבטמאתי שעומדת בדבוקה שלו. 

 דודו 
אירועי  של  רשמית  פתיחה זו הערבאז 

מהמשטרה אחרי שלושים   הפרישה שלי
כן, אני  (אנחת אכזבה בקהל)  ושתיים שנה.

   יוצא לפנסיה. זה מפחיד אבל אני עוד לא מת.

   צחוק קל בקהל. ריאקשן קודר של איזי משהו בדברים האלה נוגע לו.

 דודו 
ויש לי  אני עוד אעבור בכל היחידות להיפרד 

זמן עד   עוד קצת יש לכם ..חפיפה לעשות.
צפויה  -  ככהאז שאתם נפטרים ממני סופית.  

לנו תכנית אמנותית, הבנתי שהימ"ר הכינו  
איזה קליפ... אבל בינתיים בואו נרים כוסית.  

יש לכולם   -שכל אחד יקח לעצמו איזה משהו 
טוב. יופי. לחייכם, לחיי  יין? וודקה רדבול גם 

המשפחות שלכם, לחיי מחוז מרכז ולחיי  
 משטרת ישראל!  

 כולם (ברק, אתי שאול) מרימים כוסית חוץ מאיזי שאין לו.  

   כביש בין עירוני -פנים/חוץ, לילה  .107
 אלירן עם קסדה על הקטנוע, נוסע בכביש בין עירוני.

   בית קפה בטיילת בת ים -חוץ, לילה  .108
+, אלגנטי). ניכר שהוא מחכה למישהו, מעשן  30( טארק בבית קפה על הטיילת יושב 

  - בשולחן סמוך יושב זוגמסביב יושבים אנשים.   סיגריה מביט בשעון, משחק בטלפון.
נוגעים,  מדברים בשקט, , , נראים בעיצומו של דייט רומנטי)35-40( בחורו  )35( בחורה

צד השני של הרחוב, רואים את המונית של סמי  מרחוק, ב  .יהימחייכים אחד לשנ
 נעצרת בצד הכביש.  

   מטבח של בית קפה בטיילת בת ים  -פנים, לילה  .109
,  חוצה את המטבחו קסדת אופנוע על ראשו, למטבח מהדלת האחורית.  אלירן חן נכנס

  ללעבר חלל הסועדים, ידו נשלחת א הולךכשהוא  עובדים מרימים לעברו מבטה
 האקדח שבמכנסיו.  
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   בית קפה בטיילת בת ים -חוץ, לילה  .110
   מונית של סמי בטיילת בת ים -פנים/חוץ, לילה  .111

ולפני שמישהו מספיק לעשות   פנים בית הקפהמגיח מתוך  חבוש הקסדה אלירן חן
ר טארק. מהומה, צרחות,  משהו הוא שולף את האקדח ומשחרר כמה כדורים לעב

קופצים על   ) מהדייטאיתן דויטש) והבחור ( טל בן הרושהבחורה (אנשים רצים. 
      -ונעים במהירות לעבר אלירן  (הם בלשים!) שולפים נשקים, הרגליים

 טל
 משטרה! עצור! 

כמו מטורף קופץ ץ ר-מופתע מנוכחות הבלשים, קופא לרגע, אבל מיד מתעשת אלירן 
אין לטל ואיתן קו ירי    ., בין אנשיםהעציצים שגובלים בין שטח בית הקפה לטיילתמעל 

אחד רץ לעברו של טארק ומתחיל   -בלשים נוספים צצים רצים אחריו.   נקי אז הם
 .  ברקע בעזרה ראשונה

  . סמיאלירן רץ לכיוונו קאט לסמי שיושב במונית במרחק מה ומתצפת על המתרחש,
   נבהל למראה הבלשים.

 י סמ
 פאק...

ממשיך לרוץ טל ואיתן אחריו, עוד בלש   הנואש  אלירןמרים הנדברקס ונוסע משם. הוא 
 מצטרף אליהם.  

 איתן (לקשר) 
 הוא רץ לכביש!  הוא רץ לכביש!

   . מאחור טל כבר קרובה אליו של אלירן  חוסם את דרכומגיח ורכב בילוש 

 טל
 ! יורהתוריד ת'נשק! אני  

זורק את  נעצר לשמע היריה, אלירןהוא ממשיך לרוץ, היא משחררת יריה לאוויר. 
אלירן   בלשים יוצאים מהרכב, עוד בלשים מגיעים מכל הכיוונים.מרים ידיים. , האקדח

  היא מוציאה אזיקים ואוזקת אותואליו. טל ניגשת  יורד על הברכיים עם ידיים למעלה. 
 איתן מאחורה עם הקשר, מתנשם.  מורידה לו את הקסדה. .באגרסיביות

 איתן 
  בוצע בוצע בוצע. (לקשר) 

    אולם אירועים -פנים, לילה  .112
ברק, מתחבק עם   לימור לצדו. הוא דודו ירד מהבמה,המוזיקה חזרה, האירוע ממשיך. 

 טה באיזי. איזי ואתי עומדים במרחק מה. אתי מבי.  קצינים , עוד כל מניזיגדוןעתליה, 

 אתי 
 ?  אתה בסדר

 איזי 
 .  כן. הכל בסדר
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 אתי 
   נדבק אלי ככה. שאולאני מצטערת ש 

 לעבר איזי ואתי.   מגיעים ולימור דודו ואיתו ברק  שאיזי מספיק לענותלפני 

 דודו 
 ! איזי

 . מתחבקים חיבוק אמיץאיזי ודודו  רגע מהעצבים,   ואתי שוכחיםאיזי 

 דודו 
 שבאת.   מעריך את זה ממש אני  

 דודו עובר לאתי.  

 דודו . 
 אתי, פרח שלי... 

 מחבק אותה בחום. בינתיים איזי ולימור מתחבקים. 

 אתי 
 דיברת יפה דודו. מרגש.  

 איזי 
לא ידעתי שאתה והשר  מאוד מרגש. (סרקסטי)

 יהודה כרמל כל כך מיודדים 

 דודו 
 בן זונה.  ימח שמו ושם זכרו.

דודו מבחין בשאול כץ  . זה דודו שהם מכירים. לנוכח צביעותו מחייכים איזי וברק 
 פונה לאתי. שמתקרב אליהם עם פמלייתו הקטנה. 

 דודו 
 הנה החבר שלך בא לרקוד לי על הקבר. 

 איזי מזעיף פנים. כולם מסתובבים לעבר שאול שניגש לחבק את דודו.  

 דודו 
 אהלן שאול. תודה שבאת.  (צבוע שוב) 

 מתנתק מהחיבוק ומביט בדודו, ברק ואיזי.   אחרי כמה שניות שאול מתחבקים.הם 

 שאול 
שלושת המוסקיטרים  תראו אתכם:  יא אללה, 

הטוב (ברק) הרע (דודו)   של ימ"ר תל אביב.
    (איזי). כוהמנאיי

 דודו לא מת על הבדיחה אבל בולע. כולם מחייכים במבוכה, זעים באי נוחות.  
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 שאול 
תעשה  ? התוכניות לפנסיהמה  אז מה דודו?

 ? קורס סקיפרים כמו איזי

 איזי מאוד לא אוהב לשמוע את שאול מדבר עליו.  

 לימור 
כולו  הוא נהיה סירה רק שם רגל על הוא איזה. 
 זוכרים את טבריה?   ירוק.

 אתי 
 איך אפשר לשכוח. הוא הרס לי זוג נעליים. 

 כולם מחייכים. נזכרים במשהו מצחיק. שאול נועץ מבט קנטרני באיזי.  

 שאול 
עכשיו צריך לקרוא לך קפטן  בעצם (לאיזי) רגע, 

   איזי? 

 איזי 
 מצחיק אתה...

 

. כולם מסביב (במיוחד אתי) חשים במתח.  , מתקרב מאייםאיזי נועץ בו עיניים זועמות
 ברק מגיב מיד.  שאול לא מורתע.

 ברק
 שאול, אתה לא נוהג, בוא תעשה איתי צ'ייסר 

 שאול ממשיך
 שאול 

 אולי אתה צריך איזה כובע קטן כמו פופאיי.  

 

 
 איזי 

 אה, שאול... 

 שמה עליו יד מרגיעה. אתי קולטת שאיזי על סף פיצוץ.  

 אתי 
דודו מאמי אני מצטערת אבל אנחנו חייבים  

 ללכת...

 דודו 
 קריוקי! יש רק התחלנו. ? ללכת מה

 שאול 
מה    .איתך איזי  אני סתם מסתלבטבגללי? זה 

 נהיית כזה רגיש. 
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 אתי 
אנחנו פשוט צריכים לעבור הערב הכל בסדר. 
 בעוד אירוע. 

 דודו 
  איזה עוד אירוע?

 אתי 
 ביי לימור... 

 תופסת את איזי.  מחליפה נשיקות עם לימור. 

 איזי 
 , דודו. נדבר. ביי ברק.  בשעה טובהשיהיה 

 ברק
 אחי.  ביי  

המצלמה מתמקדת בברק, שמביט   חולפים את שאול. היציאה.איזי ואתי הולכים לעבר 
פתאום מתחילים ביפרים וצלצולי טלפון. כולם (גם חלק  .אחריהם במבט מוטרד

 מהקצינים שמסביב) מתחברים למכשירים. משהו קרה. 

   כניסה לאולם אירועים+חניון -חוץ, לילה  .113
חולפים בדרכם את השוטרים שמעשנים בחוץ, חלקם   יוצאים מהאולם. איזי ואתי 

   אתי עצבנית.  בטלפון, מתמודדים עם איזה אירוע משטרתי שמתרחש ברקע.

 אתי 
? בקושי  קצתלא יכולת להחזיק מעמד עוד 

   הספקתי להגיד שלום. 

 איזי 
 את אמרת להם שאנחנו צריכים ללכת.  

 אתי 
אגרוף כי קלטתי שעוד שניה אתה דופק לשאול  

שוכח   לפעמים אתה  (איזי לא עונה)לפנים. 
 .. .שאני עובדת עם האנשים האלה

 איזי 
 למה לא סיפרת לי על ניר עצמון?  

 אתי מסתובבת אליו. 

 אתי 
  מה? מאיפה הבאת לי את זה עכשיו? 

 איזי 
  עם שאולהולכת שאת  דפוק לא נראה לך

 מאחורי הגב שלי? מסתירה ממני דברים? 
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 אתי 
תגיד    אתה לא נורמלי... "מאחורי הגב שלך"?

מה אתה רוצה ממני בכלל? אצלכם החליטו   –
לסגור את התיק הפלילי. תבוא בטענות לרונית 

 מיינצר לא אלי.  

 איזי 
 באיזהו(פאוזה) אני לא נשוי לרונית מיינצר. 

כאילו   אתסיפרת לו על הקורס סקיפרים? ע קט
 מעדכנת אותו באופן שוטף על מה שאני עושה?

 אתי 
 עזוב אותי. בחייך.   -טוב, איזי 

 היא מסתובבת ממנו והולכת לאוטו.  

 איזי 
 יש ביניכם שוב משהו?  

   מרימה אליו מבט זועם. אתי 

 אתי 
 ?מה זה

 איזי 
   יש ביניכם שוב משהו? את ושאול.  

היא מביטה בו עוד שניה בכעס ואז נכנסת לאוטו, מניעה. איזי מביט בה. לא מבין מה  
 היא עושה.  

 איזי 
 אתי...? 

 הוא מנסה לפתוח את הדלת, היא נועלת דלתות. הוא דופק על החלון.  

 איזי 
 ... אתי

 ויוצאת ממקום החניה, הוא בשוק. צועק אחריה. היא דופקת רוורס

 איזי 
 אתי! 

אבל היא נוסעת משם בחריקת צמיגים, משאירה אותו עומד, מביט אחריה בחוסר 
   .אונים

    המגרש של ג'וני -חוץ, לילה  .114
, רכב יוקרתי נכנס פנימה ונעצר ליד המונית של סמי. סמי וג'וני  פתוח השער למוסך

 , נראה בלחץ. שמעיה גיליד המונית, מעשנים. מתוך הרכב יוצא עומדים מתוחים לי 

 גילי
 מה קרה? (לסמי)  
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 ג'וני 
 עצרו אותו.  . בלשיםשם    חיכו

 גילי
 ? בלשיםאיזה (לסמי)  

 סמי 
     ... בלשים...אני לא יודע

 גילי תופס את הראש. 

 גילי
 שיט! 

 ג'וני 
, גילי. הוא  מוחמד ירצח אותיזה הסוף שלי. 

    ... ירצח אותי

 גילי
 תירגע...טוב, 

 ג'וני 
 מה תירגע? מה אני אעשה?  

 כמה שניות של שתיקה, גילי חושב.  

 גילי
אני   .פסחהיינו בלאילת. למקום ש  סעתקשיב. 

     ותצא לעקבה. אדאג לך לדרכון

 ג'וני מביט בו מבין שהוא צודק. גילי פונה לסמי.  

 גילי
קח אותו עכשיו כמו שהוא. אף מילה לאף  סמי, 
 תזרקו את הטלפונים שלכם.  אחד. 

מניע  מתחבקים חיבוק אמיץ. ואז ג'וני ממהר לעבר המונית, סמי גילי וג'וניסמי מהנהן. 
 נוסע משם. גילי מביט אחריהם בפנים קודרות.  ו

 גילי
 שיט. 

    רכב של ברק -פנים/חוץ, לילה  .115
 ברק נוהג, איזי לידו. ברק עם הסלולרי באוזן בניגוד לחוק.  

 ברק
 אוקיי. הבנתי. תעדכני אותי. ביי.   (לטלפון) 

  ברק מנתק את הטלפון. 

 איזי 
    מה קרה?
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 ברק
 איזה ָּכַּפר. (ערבי)הורידו  אירוע ירי בבת ים. 

 שתיקה.מביט החוצה במבט זועף. איזי מהנהן. 

 איזי 
 תודה על הטרמפ.  

 ברק
 היא אשכרה נטשה אותך שם, מה אמרת לה?

 איזי 
אני לא מסוגל לראות   .שאול הבן אלף הזה

 אותו... 

 ברק
 .איזי בחייך, זה היה מזמן תשכח מזה כבר

 איזי 
 כזה קטן מולו היא הוציאה אותי 

 עוד שתיקה קצרה. ברק מלכסן מבט אל איזי.  

 ברק
שאול  תעשה בדיוק?   היאמה רצית ש תגיד לי, 

נתן לה הוראה. הוא  הוא המפקד שלה. הוא  
עוד מעט,  מינוי הולך להיות מפכ"ל. יש לה  

 קריירה.  , יש לה דרגה

 איזי ממשיך לשתוק. הסבטקסט של ברק זה "לך כבר אין קריירה".  

 ברק
שזו הפעם הראשונה שמח"ש  אפשר לחשוב  גם 

המערכת . בגלל פוליטיקה ככה תיק טייחיםמ
אתה דבר ראשון שומרת על עצמה. תמיד  

   לימדת אותי את זה.

 שתיקה קצרה. ברק זורק עוד מבט לעבר איזי.  

 ברק
אם לא היה מה שהיה בינה לבין שאול זה לא  

 היה מציק לך כל כך. 

 איזי 
  כן היה. 

 ברק
תעשה לי טובה. אני זוכר איך חגגת כשגילית  

שהשוטר הזה נשוי לבת שלו. אתה לא כזה 
   תמים. 

 שתיקה. ברק צודק ואיזי יודע את זה. הוא מהורהר. 
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 איזי 
 לפחות אני לא בגדתי בה.   

 ב מבט.  ברק מלכסן אליו שו
 

 ברק
 . נכון? על זה החלטת לסלוח לה

 איזי שותק כמה שניות.  

 ברק
 נכון או לא? 

 איזי 
 נכון.  

 ברק
   אז תפסיק לזיין את השכל.  

 איזי שותק. ברק צודק קצת.   

 איזי 
תאמין לי, אם הייתי יודע שזה מה שאני אקבל  

 הייתי כבר לוקח מונית.  ממך על הראש 

 גם איזי מחייך. ברק זורק לו מבט.  ברק מחייך בתגובה. 

 ברק
 מצחיק תכלס.    "פופאי",  .אם כבר, אז סירה..

 ממשיכים לנסוע.  . איזי נרגע.הם מפליטים צחוק קצר

   דירת איזי -פנים, לילה  .116
   סרטון אבטחה מפיצוציה -חוץ, לילה  .117

כלב זקן ומגודל מקבל את פניו. איזי נותן לו   ארצ'י החשוכה והריקה. לדירה נכנסאיזי 
   הולך לדלת חדר השינה. היא נעולה. דופק עליה. שניה של תשומת לב בליטוף ו

 איזי 
 אתי.  

 כלום. ארצ'י מביט בנעשה. 

 איזי 
 תפתחי את הדלת.   נו, אתי אני מצטער, בסדר?

בתגובה הוא שומע שאתי מגבירה את הטלוויזיה מהצד השני. הוא נאנח ואז חוזר 
מביט רגע בסיגריות עם המצית של אתי שמונחים ליד   .קורס על הספה. הסלוןלעבר 

ארצ'י    . כאילו שוקל לקחת סיגריה. אבל אז תופס את עצמו.מאפרה עמוסת בדלים
 פותח את הלפטופ ואז ו. איזי מלטף אותו כמה שניותמתקרב, מניח את ראשו על ברכי

 מקליק על איזה אייקון. צצה תיבת טקסט:    , שם משקפי קריאה.שמונח שם
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 מתחבר לשרת מח"ש ת"א 
 ניר עצמוןאחרי כמה שניות נפתחת חלון חיפוש. איזי מקליד: 

סיכומים,  נפתחת תיקייה: בתוכה כל מני קבצים ותיקיות נוספות (חומרי חקירה, 
תמונה של דניאל   מקבל דרגה משאול כץ, ניר עצמוןתמונה של בהן תמונות  דו"חות)

וגם סרטון. איזי   -דניאל פציעות וחבורות על גופו של   תיעוד וטניה (לפני הפציעה),
 מקליק עליו. הוא נפתח. זהו סרטון אבטחה שתופס את ההתרחשות בפינת הפריים.  

על  מנסים להשתלט  )101(מסצינה  ר במדים שחוריםבסרטון נראים שני שוטרי סיו
  רכבמשעינים אותו על  ,ליד אופניים חשמליים שמשתולל  מבית החולים נערה דניאל,

הוא ניגש  ע הקצין, ניר עצמון. מחוץ לפריים מגי  , אוזקים אותו.שחונה ברחוב תל אביבי
עליו. ניר עצמון   לילד, תופס אותו בחולצה ואומר לו משהו (לא רואים מה) הנער יורק

, עד שהנער צונח מחוץ לפריים על באגרופו מאבד את זה ומתחיל לחבוט בו בעוצמה
, המומים ומביטים  מנגדממשיך לבעוט בו. שני השוטרים שלידו עומדים   . עצמוןהרצפה

בו. איזי צופה בסרטון, האור הכחלחל שלו משתקף על עדשות משקפי הקריאה שלו.  
 ט בו. ארצ'י מייבב. איזי מבי

 איזי 
    אמא לא ירדה איתך?מה יש?  

 ארצ'י מכשכש בזנב. איזי מלטף אותו בחיבה.  

 איזי 
 בוא.  

 איזי טורק את הלפטופ מניח אותו בצד וקם החוצה מהפריים עם הכלב.  

 )אופציה, דשה ח סצינה(חצר בית איזי   –א. חוץ, לילה 117
 איזי מסתובב בחצר הבניין עם הכלב.  

 יום חדש
    כניסה -משרדי מח"ש ת"א  -פנים, יום  .118

איזי נכנס   משרדים מודרניים, הרבה זכוכית ועץ.אסטבליש של משרדי מח"ש ת"א. 
עליו   משרד עם קיר זכוכית למשרד, חולף את דלפק הקבלה, למסדרון שבתחילתו

 שלוחת מח"ש מרכז  מנהלעו"ד גלעד פדובה,  שלט:

    משרד פדובה -פנים, יום  .119
, ממושקף) כשהוא באמצע שיחת  40( פדובה(המשך ישיר) איזי מתפרץ למשרד של  

 טלפון. 

 איזי 
  איך זה שסגרתם לניר עצמון את התיק?

 פדובה מביט בו, מבין שזה לא הולך למקום טוב.   

 איזי 
ר  בכלל ניסית לעמוד על שלך מול רונית או שיש 

 התקפלת?  

 פדובה 
 (לטלפון) טל, נכון? אני אשלח מישהו. ביי.  
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 פדובה מנתק ומביט באיזי.  

 פדובה
מה אתה רוצה? (פאוזה) אתה יודע יפה מאוד  

שלא אתה ולא אני מקבלים את ההחלטות  
 יש שיקולים מערכתיים...  האלה.

 איזי 
גם אז יהיו   בפעם הבאה הוא יהרוג מישהו!

 ...? "שיקולים מערכתיים"

 פדובה
 , רד ממני. איזי

 איזי 
אתה ראית מה הוא עשה לילד הזה. אנחנו   
משחררים פסיכופט עם נשק ותעודת שוטר 

 בחזרה לרחוב. 

 פדובה לא עונה. רק נושף החוצה אוויר בתסכול.  

 איזי 
שיהיה  אני לא מתכוון לעבור על זה בשתיקה.

 ברור.

 פדובה
אבל  אל תעבור על זה בשתיקה. בסדר. 

בינתיים קח את עצמך וסע ללוד. יחב"ל עצרו 
אני צריך שתבדוק   אתמול בלילה איזה שוטר.

  הסיפור.  מה 

 איזי 
 שלח את אחד הילדים. מה? למה אני? 

 פדובה
 אתה מתנהג כמו ילד אז אני שולח אותך.  

   , לוד433מסדרון בלהב  -פנים, יום  .120
דרגות   מדים כחולים,  עכשיו לבושה  בבת ים וש השוטרת מאירועי הלילהטל בן הר

. מביטה לעברו של איזי שמתקרב אסור לעשןעומדת ומעשנת סיגריה ליד שלט   .פקד
 . אליה במורד המסדרון

 איזי 
 מח"ש.  איזי.  אני  טל בן הרוש?  

זורק מבט לעבר  של בוז ששמור לחוקרי מח"ש. איזי   טל מזכה אותו בהנהון+מבט 
   .השלט אסור לעשן. היא קולטת אותו

 איזי 
  ?מה
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 טל
לא עצרנו את היורה. בת ים. ב אירוע ירי 

. בדקנו לו טביעות . לא היו עליו תעודותזדההה
 אצבע וזה מה שיצא. 

ציא משקפי  מוהיא מושיטה לאיזי דף פלט מחשב עליו תמונה של אלירן חן וטקסט. איזי 
 .  קריאה ומעיין 

 איזי 
 אלירן חן. סיור ראשון לציון.  שני סמל 

 תפסתם את הנשק שלו?  (מרים מבט) 

 טל
סי זד תשע מילימטר. לא משטרתי, מספר 

    זה שלו. .הבמעבדהוא כבר מחוק. 

,  נוקיה ישן סלולרישקית ניילון של ראיות. בתוכה כמה שטרות כסף,   היא מושיטה לאיזי
 איזי מביט בשקית, מתמקד בטלפון.  . מפתחות

 איזי 
  בדקתם את הטלפון הזה?

 טל מנידה בראשה לשלילה.  

 טל
ברגע שקלטנו שהוא שוטר הקפאנו מצב  

 והתקשרנו אליכם.   

 מהרהר במשהו ואז מביט בטל.  איזי  

 איזי 
 שם?    הייתם מה פתאוםתגידי, 

 טל מביטה בו שניה. שאלה ערמומית.  

 טל
  היתה לנו התראה עליו .הקורבן הוא יעד שלנו

 אז נערכנו.

 איזי 
 ככה זה נגמר כשאתם נערכים?

בחלון  מציץ  טל מביטה בו במבט עוין. איזי קולט שהוא מיצה את הפוטנציאל לשיחה. 
     זעיר, על הספסל יושב אלירן חן.  בפנים יש תא מעצר – הקטן של דלת המתכת

    443תא מעצר בלהב  -פנים, יום  .121
 נכנס פנימה. אלירן מביט לעברו במבט קשוח.  איזי

 איזי 
 קוראים לי איזי ואני ממח"ש.   טוב. בוקראלירן, 

 אלירן לא עונה. 
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 איזי 
כששוטר חשוד בעבירה   – שלא ידעתבמקרה 

פלילית שהעונש עליה הוא מעל שנת מאסר 
 החקירה שלו עוברת מיידית מהמשטרה אלינו. 

 כלום. 

 איזי 
סיון רצח. כל דבר שתאמר  יאתה עצור בחשד לנ

לשאלות  ענה יכול לשמש כראיה נגדך ואם לא ת
 שלי זה יכול לחזק את החשדות נגדך.  

 כלום.  

 איזי 
עורך משפחה?  להתקשר למישהו? אתה רוצה

 דין?  

 אלירן מביט באיזי.  

 אלירן 
 תראה לי תעודה. 

איזי מביט בו לשניה, תוהה לאן זה הולך בדיוק, אבל אז מוציא לו תעודה ומראה לו.  
   מביט בו בחשד.מחזיר לו. מביט בה בעיון ואלירן 

 איזי 
 אתה רוצה לספר לי מה קרה אתמול?  עכשיו 

 אלירן שותק עוד חצי שניה ואז רוכן לעבר איזי ועובר לטון חרישי.   

 אלירן 
החיים שלי   תקשיב טוב למה שאני אומר לך:

 . במיידי אותי מפה הוציא אתה חייב לבסכנה. 

 איזי 
זה המקום הכי בטוח בשבילך    -אל תדאג 

    במדינה כרגע.

 אלירן 
 לא בשבילי. 

 איזי 
 מה זאת אומרת? 

 פניו של אלירן נחושים. הוא חיכה לרגע הזה. חשב עליו הרבה.  

 אלירן 
  שמעורביש לי מידע על קצין בכיר במשטרה 

לשתף  עונייןאני מ. חמורה פליליתבפעילות 
לפני שהוא   רק תיקח אותי מפהפעולה. אתכם 

 יגלה שאני עצור.  
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 ר אמון.  איזי נאנח מביט בו בחוס

 איזי 
 שאתה עצור. להודיע לתחנה שלך   אני מחויב

 אלירן 
אתה  אל תדבר עם אף אחד אצלי בתחנה. לא! 

אם הוא ידע מה  לא מבין מה אני אומר לך? 
   הוא ידאג שיורידו אותי!קרה אתמול בלילה 

 איזי מביט בו כמה שניות. מנסה להבין אם הוא אמיתי או לא.  

 איזי 
 אותך?    דאג שיורידועל מה אתה מדבר? מי י 

 אלירן 
 המפקד תחנה שלי. ברק הראל. 

   מביט באלירן בשתיקה כמה שניות. איזי  

 איזי 
 ברק הראל ינסה לחסל אותך?  

 אלירן 
 כן.

 איזי 
 נראה לי שאני צריך לקחת אותך לאברבאנל. 

 ירן אל
 לאן שאתה רוצה רק תוציא אותי מפה. קח אותי 

 איזי מבין שהוא רציני. איזי מביט באלירן. נראה שהפחד שלו אותנטי.  

    משרד ברק הראל -פנים, יום  .122
    סרטון אבטחה מטיילת בת ים -חוץ, לילה  .123

יש   מוגזם.מלא בדגלים תמונות ותעודות הצטיינות ומזכרות בקטע המשרד של ברק 
שנראית   בובת דובי בין הממורביליה הגברית בולטת  שם גם אקווריום גדול של דגים.

, על  (בלשים , ממושקף)30( שם טובו) חסון, פרצוף מאיים ,35( לייבו. לא במקום
לייבו   ), מדים שחורים+, יפה, אתיופית30( מלכה טסיגאו מפקחתעומדים מול ) אזרחי

: רואים את אלירן  סרטון אבטחה שמתעד את ההתנקשות בטארק בטלפון םהמראה ל
  )איתן(טל בן הרוש ו  , בלשיםטארקלעבר , אי אפשר לזהות אותו) יורה פוצ'וןקה(עם 

     , הוא רץ לכביש.קופצים לעברו

 לייבו 
במצב  הבחור  .זה מהאירוע אתמול בבת ים

(פאוזה)  היורה עצור. נתין זר.  אנוש בוולפסון.
ליחב"ל יש מידע שג'וני סלימאן קשור הבנתי ש 

 לזה. 

   מוטרד.  מרים אליו מבטברק 
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 ברק 
 ג'וני סלימאן.  

 לייבו 
 כן. אתה שמעת על זה משהו? 

 ברק
 כלום.  

 מלכה
על  מלחמת חמולות .עכשיו זה חסר לנורק 

   הראש שלנו. 

 פונה ללייבו.  הדגים ומניח בצד את מיכל האוכל של ברק  

 ברק
.  ג'וניוסעו לחפש את  שלך קח את החבר'ה

 לא יודע.  . בבית, אצל החברה שלו. במוסך

 האינטרקום של ברק מתעורר לחיים  לפתע

 (אוף) אמילי
 ברק, יש לך טלפון ממח"ש.  

 . הוא מחליף מבטים עם לייבו.  ברק מופתע

 לייבו 
 מה הם רוצים?  מח"ש?  

 ברק
 (לאינטרקום) תעבירי אותם.  אין לי מושג. 

    משרדי מח"ש -פנים, יום  .124
מאחוריו שני בלשי מח"ש מכניסים את אלירן האזוק    ,בידיו טפסים  איזי נכנס למשרדים,

    טלפון באוזן. למשרדים ולוקחים אותו לכיוון חדרי החקירה. איזי ממשיך בכיוון השני, 

 אתי (אוף, הודעה)
. נא להשאיר בכר לטלפון של אתיהגעתם 
 הודעה. 

 איזי 
  -אמרתי כבר שאני מצטער  ?אתי מה הסיפור,

מחוץ לדלתות הזכוכית של המשרד של פדובה כשהוא רואה  נעצר בפתאומיותהוא 
+, יפה וצוננת), יושבים עם פדובה. 40( רונית מיינצר, קשוח) ו 45( ברנס בפנים את

 סמן לו בידו "כנס!"הם מרימים אליו עיניים. פדובה מ

 איזי 
 אני לא רוצה שנריב. דברי איתי.  טוב.  (לטלפון) 

 איזי מנתק ונכנס למשרד.  



   001מנאייּכ פרק 
   

25 
 

    משרד פדובה -פנים, יום  .125
 (המשך ישיר)

 איזי 
 באתם לראות קצת ים?  מה אתם עושים פה?

 מיינצר 
מצחיק מאוד איזי. עכשיו בוא תעדכן אותנו לגבי  

 הבחור.

 איזי זורק מבט הססני לעבר פדובה.  

 מיינצר 
הוא אולי הבוס שלך   מה אתה מסתכל עליו?

 אבל אני הבוסית שלו. יאללה. דבר.  

 איזי 
אוקיי... אלירן חן. חמש שנים במשטרה. חוות  
דעת חיוביות. שירת בגבעתי. לומד משפטים.  

גר עם ההורים בראשון. הוגשה נגדו תלונה  
ה באיומים. אבל היא  אצלנו לפני שנה, על סחיט

  -נמשכה על ידי המתלונן לפני שנפתחה חקירה 

 מיינצר 
(קוטעת) אני מבינה שיש לו מידע בנוגע לברק 

 הראל. 

 איזי 
שיש לו מידע. ברק חבר שלי ואני   טועןהוא 

בניגוד עניינים, בגלל זה מיד ניתקתי ממנו מגע 
 ועדכנתי את פדובה.  

 ברנס
 אמרת משהו לברק?   

 איזי 
 מה, נראה לך שאני מטומטם? 

 עליו.  יםלא מת ם. ברור שהברנס מחליף מבט עם מיינצר

 מיינצר 
טוב. ברנס ואני נטפל בתיק הזה אישית.  

שאלירן נעצר על ידי משטרת  הסיפור כיסוי הוא  
התנועה על נהיגה בשכרות ותקף את השוטרים  
שעצרו אותו. זה מתואם עם יחב"ל ועם התנועה  
וככה זה דווח למפקדים שלו. אוקיי? אם מישהו  

 ישאל אותך משהו זה מה שתספר. 

איזי מאוד מופתע לשמוע את כל הפעולות האלה שנעשו בזמן כה קצר. סוקר במבטו  
 הפרצופים. את שלושת 
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 איזי 
 זה כבר דווח לברק כאילו? 

 מיינצר 
 כן.

 איזי 
 מה הולך פה? אני מפספס משהו?  

 מיינצר 
 שום דבר.  

 איזי 
אתם אשכרה לוקחים ברצינות את השטויות 

האלה? בשביל זה נסעתם כל הדרך 
 מירושלים?  

 מיינצר 
מה רצית שיקרה? שלא נבדוק את הטענות 

 שלו? 

 איזי 
שוטר עבריין שהבין  יש פה  מה יש לבדוק?

שהוא הולך לכלא ומנסה לשפר עמדות עם כל  
 מני סיפורי סבתא. 

 מיינצר 
איזי, אמרת שאתה בניגוד עניינים ואתה מנתק 

 מגע, נכון? אז בוא. תן לנו לעבוד. 

 איזי מביט בהם שוב. משהו קורה פה שהוא לא לגמרי מבין.  מביט בפדובה בשאלה.  

 פדובה
     תודה, איזי.  

 איזי יוצא. הם מחליפים מבטים.   
   

   חדר חקירות מח"ש -פנים, יום  .126
 ברנס ומיינצר נכנסים לחדר החקירות שם אלירן יושב אזוק. מתיישבים מולו.  

 מיינצר 
כת דין רונית מיינצר, סגנית ראש  אלירן אני עור

מח"ש. זה אבנר ברנס, ראש היחידה הארצית 
 של מח"ש.   

 אלירן שותק.  
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 מיינצר 
רק רוצה לעדכן אותך שטארק איסמעיל הבחור 
שירית בו אתמול? מת לפני חצי שעה בוולפסון.  

 אז אתה חשוד ברצח עכשיו. זה לא צחוק.  

 אלירן עדיין שותק.  

 מיינצר 
 להוריד אותו אותך  ברק הראל שלח

 אלירן 
 לא. שלח אותי בן אדם בשם ג'וני סלימאן.   

 מיינצר 
  הוא שוטר? סלימאןג'וני 

 אלירן 
 מה פתאום.  

 מיינצר 
 אז מה אכפת לי ממנו?   

 אלירן קצת מופתע מהקשיחות.  

 מיינצר 
מחלקת חקירות   ראית את השלט בחוץ?

 -. אמרת שיש לך מידע על ברק הראל שוטרים
 אז דבר אחרת אני מחזירה אותך ליחב"ל.  

 אלירן מביט בהם במבט חודר, שוקל מילים לכמה שניות.  

 אלירן 
הרצח של גבי גנשווילי באסף הרופא לפני  

 שנתיים וחצי.  

 ניכר מיד שברנס ומיינצר מתעניינים. 

 אלירן 
האחים שמעיה הזמינו את הרצח הזה. ברק 

ל תיווך בינם לבין היורים. נתן ליורים  הרא
 דולר וגם סיפק את הנשקים.   10,000

 דממה. ברנס ומיינצר מביטים בו.  

 ברנס
 מאיפה אתה יודע?  

 אלירן 
 אני יודע.  

 ברנס
 ה"יורים" זה אתה?  
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 אלירן    
 תביאו הסכם עד מדינה נדבר הלאה. 

 . מרוצה מעצמו.  ברנס ומיינצר מביטים שוב אחד בשנייה. אלירן נשען אחורה
 

    רכב איזי -פנים, יום  .127
    משרד ברק הראל -פנים, יום  .128

 איזי נוסע בדרך לירושלים. ברקע מתנגן פודקאסט להפסקת עישון:

 פודקאסט (אוף)
לא מעשנים   אנחנו...חשוב לזכור שכל יום שבו 

 כלהופך את היום הבא ללא עישון לקל יותר. 
"לא" שלנו לסיגריה יהפוך את ה"לא" הבא שלנו  

ליותר קל ויותר החלטי. ככה יום אחרי יום, לא  
לחיים בריאים יותר ללא עישון   נגיע –אחרי לא 

-  

תוך כדי הוא מוציא מסטיק אחרון מחפיסה ושם בפה. לפתע הטלפון שלו מצלצל.  
 . הוא משתהה שניה, אוכל סרט, ואז עונה.ברק: מזוהה

 איזי 
 מה קורה. 

 ברק יושב במשרדו. מדבר עם איזי על ספיקר. 

 ברק
 נרגעה?  בסדר. מה עם אתי?

 איזי 
 איזה נרגעה. משחקת איתי בברוגז. 

 ברק
   -בסדר. יעבור לה אל תדאג. תגיד 

 פה מתגלה שמלכה טסיגאו עומדת ליד ברק במשרד ומקשיב לשיחה. 

 ברק
התקשרו אלי ממח"ש. שוטר שלי עצור אצלכם.  

 אלירן חן. אתה יודע מה הסיפור? 

 האם לשקר לחבר?   –איזי משתהה רגע. מאבק פנימי 

 איזי 
אה... לפי מה שהבנתי הוא תקף שוטרי תנועה  

 שעצרו אותו לבדיקה או משהו. נהג שיכור. 

 ברק
 זהו? אין לך עוד פרטים?   
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 איזי 
 שלי. (פאוזה) הכל בסדר? לא. זה לא תיק 

 ברק
כן, כן... זה פשוט... סתם. נשמע לי הזוי. הוא  
שוטר למופת. (ריאקשן איזי) בגלל זה אני לא  

 מבין. לא משנה. טוב אחי. תודה. נדבר. 

ברק מנתק. מביט במלכה. איזי ממשיך בנסיעה. השיחה הזו השאירה אותו עם טעם  
   למופת" מוגשת תלונה על סחיטה באיומים.לא טוב בפה. מוזר שנגד "שוטר 

   אולם בית הדין המשמעתי של המשטרה בירושלים -פנים, יום  .129
קציני משטרה במדים.   – אתי עם גלימה שחורה על המדים על כס המשפטאולם קטן. 

בספסל הקדמי   לוין. טניה יש באולם קצת קהל, באחד הספסלים האחוריים יושבת 
  , בהריון) ושאול כץ, עוד כמה קצינים26( ליטלולידו אשתו  מון במדיםפקד ניר עציושב 

 אתי באמצע נאום. .  ואזרחים

 אתי 
כדין, ועל אחת כמה וכמה  שימוש בכוח שלא ...

כשהקורבן הוא קטין שנמצא בחזקת המשטרה 
א עבירה חמורה ביותר. עם זאת, שמענו את  וה

 דברי מפקדיו של הנאשם... 

בעוד היא מדברת הדלת לאולם נפתחת ואיזי מתגנב פנימה ומתיישב בשורה  
האחורית. אתי קולטת אותו מייד ומזעיפה מבט. שאול כץ מסובב קלות את ראשו  

   אתי ממשיכה.בעקבות מבטה וקולט את איזי, שנועץ בו מבט עוין ביותר בחזרה. 

 אתי 
הכמות הגדולה של ציונים  מ התרשמנו גם...

ות הצטיינות שצבר במהלך  לשבח ותעוד 
שירותו. שמענו גם את עדות האופי של ניצב  

שאול כץ ממנה עולה פרופיל של הנאשם כקצין  
 מצטיין... 

  לוין טניהשאול כץ מניח יד תומכת על כתפו של עצמון. איזי מביט בפנים קודרים. 
 זורקת לעבר איזי מבט זועף אבל הוא לא שם לב.  

 אתי 
כי ביום פקודה יעמדו  ראוי ...אנו חושבים כי 

לנאשם טיב שירותו האיכותי יוצא הדופן  
 נים... ותרומתו הרבה לארגון ולציבור לאורך ש 

 איזי כבר מבין לאיפה זה הולך, מניד בראשו ביאוש. 

 אתי 
אנו גוזרים על הנאשם נזיפה  אשר על כן   ...

חמורה ובנוסף הורדה בדרגה על תנאי למשך 
 שנתיים. 

 לת שמחה. איזי ואתי נועצים אחד בשניה מבטים כועסים. היא דופקת בפטיש. המו
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    מסדרון מחוץ לבית הדין המשמעתי -פנים, יום  .130
עצמון מחייך, מתחבק עם אשתו. מקבל חיבוקים וכיפכופים מהקצינים שסביבו.  איזי  

 ניגש אל החבורה. 

 איזי 
 חבר'ה! מזל טוב! כל הכבוד. שיחקתם אותה.

 שאול 
 (לעצמון) אל תגיד לו מילה.   

 איזי 
גם בבית הוא מאבד ככה  תגידי,(לליטל) 

 שליטה? חטפת ממנו פעם איזו כאפה?  

 היא המומה. עצמון מחוויר, גופו מקשיח כלפני קטטה. שאול שם עליו יד.   

 שאול 
 איזי תעשה לעצמך טובה ותעוף מפה.  

 איזי 
גברת עצמון, אל תהפכי לחלק מהסטטיסטיקה. 

   15תמונות של מה שבעלך עשה לילד בן תראי 

מושיט לאישה ההמומה פרינטים של הפציעות של הילד (שראינו בתחילת הפרק 
במחשב שלו), ליטל נעצרת ואיתה שאר הפמליה, מביטה בו בהלם, דמעות חונקות את  

 קשה להתאפק.  גרונה והתמונות נופלות לה מהיד. עצמון מת

 עצמון 
 יש לך מזל שיש פה אנשים...   –בן זונה 

 איזי 
 חשבתי שאתה רק גיבור על ילדים קטנים.  

 עצמון 
 אני אקרע לך ת'צורה...

 איזי 
שיציל  לאבא של אשתך ואז שוב תרוץ לבכות 
 אותך? הא יא אפס? 

 עצמון מתחיל להתקדם לעבר איזי באיום, שאול מפריד ביניהם בגופו.   

 שאול 
 (לליטל) קחי אותו מפה.  . מספיק. רני

  עוד נועץ באיזישאול ליטל מושכת משם את ניר הזועם. יחד איתה שאר הפמלייה. 
איזי מביט אחריהם במבט רושף.  ואז מסתובב והולך משם בעקבות השאר.  מבט זועם

  טניהמתגלה ש אחרי שהם מתרחקים הוא מתכופף ומרים את התמונות שליטל הפילה. 
 תה עדה לאירוע. היא ניגשת אליו.  יבצד והילוין עמדה 

 טניה
       ככה זה נגמר?  ?מה
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 , מתרומם במבוכה. איזי זורק לעברה מבט

 איזי  
 ... גברת לויןהי 

 טניה
הוא יוצא בלי   נזיפה? זה מה שהוא מקבל?

 כלום? 

 היא מביטה בו בכעס.  

 טניה
 אתה הבטחת לי שיהיה בסדר. זה לא בסדר.

 העיקר בלבלת לנו את המוח... 

 איזי 
 אני מצטער.  את צודקת. 

 שתיקה של כמה שניות. איזי מנסה.  

 איזי 
 את יכולה לתבוע אותו אזרחית...  

 היא מביטה בו. תערובת של כעס ואכזבה.  

 טניה
חופש בשביל לבוא  יום לקחתי  לא מאמינה ש 

    תתביישו לכם.  .זהה ה ה...כלוםבשביל לפה

  . בצער מסתובבת והולכת משם. איזי מביט אחריהוהיא פשוט  

    המגרש של ג'וני -חוץ, יום  .131
רכב הבילוש של לייבו נעצר אחרי איזה צפצוף משטרה קטן. סמי ועוד שני פועלים  

שמנקים שם בסוף היום קופאים ומביטים לעבר לייבו ושם טוב שיוצאים מהרכב ואיתם  
 השלושה הולכים לעבר סמי.  , שרירי, על אזרחי) 25( חנן סלמה

 לייבו 
 אתה סמי אח של ג'וני נכון?  

 סמי 
 כן. 

 לייבו 
 אנחנו מהבילוש. מחפשים את אחיך. הוא פה? 

 סמי 
 וואלה, לא. אני חושב הוא בבית. 

 לייבו 
 הוא לא שם.   
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מסמן לשם טוב וחנן עם הראש והם הולכים לסיבוב במוסך. הפועלים עוקבים   לייבו 
 אחרי כל צעד שלהם. לייבו מביט בסמי במבט מאיים.

 לייבו 
 אם נמצא אותו פה עכשיו זה לא יהיה טוב. 

 סמי 
תחפשו כמה  נשבע באמא שלי.. הוא לא פה

 שאתם רוצים.  

 לייבו 
 מתי ראית אותו פעם אחרונה?

 סמי 
 ל. בצהרים.  וואלה אתמו

 לייבו עוקב אחרי שם טוב וחנן שחוזרים. שם טוב מניד בראשו לשלילה.     

 לייבו 
 (לסמי) תבוא איתנו לתחנה?  

 סמי 
 למה? 

 לייבו 
 רוצים לשאול אותך כמה שאלות. לא נעים פה.  

 סמי בולע רוק ומביט בהם.  

    פוטג' מכתבת חדשות על רצח גנשווילי -פנים, לילה  .132
   לשכת ראש מח"ש, מטה מח"ש בירושלים -ים, יום פנ .133

על המסך נראה קטע מכתבת חדשות: צילום אבטחה של שני שוטרים אופנוענים  
הולכים במורד המסדרון, אחד שולפים על הזקיף ששומר על דלת ואז נכנסים לחדר. 

 ואחריהם הם נראים נמלטים.   –הבזקי ירי 

 כתבת (אוף)  
...בסרטוני האבטחה ניתן לראות את שני  
ים אל  המתנקשים, לבושים במדי משטרה מגיע

החדר בו מאושפז גבי גנשווילי זכרונו לברכה, 
ויורים   המשטרתי משתלטים על הזקיף

   - כדורים 5בגנשווילי 

, עייף),  55( רוזנטל גרי עו"דברנס עוצר את הסרט. מתגלה שהוא ומיינצר יושבים מול 
 ראש מח"ש.   

 ברנס
אתה מכיר את הסיפור. זה כבר שנתיים וחצי  
תיק רצח פתוח של ימ"ר מרכז. אגב כבר אז  

במחלקת מדעי ההתנהגות של המשטרה טענו 
שהיורים הם שוטרים ולא סתם אזרחים  
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מחופשים. בגלל איך שהם דורכים פה את  
 הנשק. אתה רואה?

 גרי. ופייניתא בצורה  הנשק את דורכים שהשוטרים הקטע את שוב בסרטון  מראה הוא
 . מהנהן

 גרי
ומה (מסתכל בניירת כדי להיזכר בשם)  , בסדר

   אדון אלירן חן מחדש לנו? 

 מיינצר 
 הכסף את  לו נתן שברק  להעיד מוכןהוא 

של    המזמינים לבין בינו תיווך שהוא.  והנשקים
פרוטקשן,  וגילי שמעיה.  תמירהאחים הרצח: 

 סמים, הימורים, הלבנת הון.  

 על המסך.  תמירו  גילי של  תמונות מעלה ברנס

 ברנס
  ומקורות מודיעיניים רשומים של ברק הראל. 

 גרי
אז הוא בעצם מאמת לנו את המידע שכבר היה 

 לנו אז.  

 מיינצר 
בדיוק. ואני מזכירה לך שרק בגלל ההתערבות  

 .  של דודו עיני לא המשכנו בחקירה בזמנו

 גרי מהנהן. הוא זוכר. 
 גרי

  דודוטוב. גם אלירן חן הופיע פתאום בחיינו. גם 
זה עיני הולך הביתה. מה אני תמיד אומר? 

 הכול עניין של תזמון.  

 מיינצר 
  איתושפרקליט המדינה יאשר לנו להתחיל   צריך

 תהליך של עד מדינה.  

 שותק שניה, חוכך בדעתו.   גרי

 גרי
זה לא יהיה קל. הוא לא אוהב לתת הסכמי   .כן

לבוא   צריך(פאוזה) אני  עד מדינה לרוצחים.
. שיהיה ברור  ראייהאליו עם משהו בטון. 

 הזה לא סתם מבלבל את המוח.    שהאלירן

 מיינצר 
 . נשיג.  אינאף פייר
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 גרי
 גמור. זהו?   בסדר

 וברנס מחליפים מבטים.    מיינצר

 מיינצר 
נחשף במקרה לכל   עוד משהו. איזי בכר יש 

הסיפור הזה. גם הוא חבר טוב של ברק הראל.  
 עוד מהימים שלו במשטרה. 

 גרי
אותו מפה   ותמדריבסדר. תעשי בקרת נזקים  נו

 והלאה.

 מיינצר 
כבר נעשה. אבל עכשיו אני חושבת דווקא   זה

להכניס אותו פנימה לתיק ולשים עליו האזנות.   
מנף  הוא ישבש חקירה עם ברק ואנחנו נוכל ל

 את זה. 

 מביט בה ובברנס. מבין מה הם זוממים.   גרי

 גרי
  ?חקירה ישבש  שאיזי חושבים באמת אתם

 ברנס
 בפעם הקודמת. חשף את המקור שלי  מישהו

 גרי
 חושב שזה איזי?   ואתה

 ברנס
 מי זה עוד יכול להיות?  

 מרים גבה. הוא חושב שאיזי ישר כמו פלס.  גרי

 מיינצר 
שלו לעשות   DNAשוטר. זה ב   הואאיזי  בסוף

הכול כדי לשמור על התחת של החברים  
 השוטרים שלו. אז מה אתה אומר? 

   .מתלבט שהוא ניכר. בדעתו חוכך גרי
 

    רכב בילוש ברחובות -פנים/חוץ, יום  .134
 . נוסעים. סמי מביט סביב. לידו  לייבו נוהגשם טוב .  חנןסמי יושב מאחורה עם 

 סמי 
 שאנחנו נוסעים לתחנה?   מה זה? לא אמרתם

 לייבו 
 צריך לעצור קודם איפה שהוא.  
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 סמי מבין שמשהו מאוד לא בסדר. הוא מושיט יד לידית, היא לא עובדת.  

 סמי 
 הלו! תעצור ת'אוטו! אני רוצה לרדת! 

 ולפני שסמי מספיק לעשות משהו הוא מחשמל אותו בעוצמה.  מוציא טייזר חנן

    חצר בית משפחת חן  -חוץ, ערב  א. 134
עם ידיים עטויות כפפות, ליד איזו גדר.   לאור פנסים פוגל ואדיר חופרים בחצר הבית

אמא של   חן עדנהברנס עומד לידם ומסתכל, מיטל (בלשית מח"ש) ברקע, מדברת עם 
פוגעים במשהו קשה ומתכתי. פוגל מניח את האת ומתחיל לחפור אתי החפירה  אלירן.

 קצת ביד. 

 פוגל
 יש פה משהו.   

ברנס מוציא את הטלפון שלו ומצלם. פוגל מוציא מהאדמה שקית ניילות מלאה בעפר. 
הוא פותח את השקית ומאיר פנימה עם פנס קטן. מכניס יד עם כפפה ומוציא בזהירות  

 עיניה נפערות בבהלה והיא שמה יד על הפה.  אקדח. עדנה חן קולטת את זה,

 ברנס
 (מצלם) בינגו.  

    כניסה למשרדי מח"ש -פנים, ערב  .135
, בא ללכת הביתה. מגיע לכניסה למשרדים.  איזי יוצא מהמשרד שלו עם התיק והג'קט

מופתע למצוא שם   –כבוי ועייף, כאילו רק בא להחתים כרטיס וללכת הביתה 
אתמיינצר, ברנס ופדובה עומדים ומסתודדים ליד דלפק הקבלה. מבחינים בו ומיינצר  

 פונה אליו מיד.  

 מיינצר 
 איזי אפשר לדבר איתך כמה דקות?  

 איזי 
 אני בדיוק בדרך החוצה. 

 מיינצר 
 בסדר. זה לא ייקח הרבה זמן. 

 איזי מאוד לא מתלהב מזה. 

    חדר דיונים -פנים, לילה  .136
   סרטון מצלמת ריגול מדירת שרון צור -פנים, לילה  .137

 ומיינצר.   , ברנסאיזי יושב מול פדובה

 מיינצר 
 שאול התקשר אלי. סיפר לי מה היה בבית דין. 

 דובהפ
 ?  , איזילמה זה היה טוב
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 איזי 
 אמרתי לך שאני לא הולך לשבת בשקט.  

 מיינצר 
ואתה חושב שההפגנת יחיד הזו הזיזה למישהו  

 אני מבינה.  

 איזי שותק ומביט בה במבט מתריס. 

 מיינצר 
עוד לא   של הלוחם צדקהזאת פוזה שהמדהים 

עברה לך. יש בזה משהו סקסי בגיל עשרים  
 פתטי.  כבר סתם שלושים. בגיל שלך זה- וחמש 

 איזי 
ממש מעניין לי את התחת מה את חושבת על  

רצית עוד   הפוזה שלי רונית. עם כל הכבוד. 
 משהו?  

 מיינצר נאנחת ומחליפה נושא.  

 מיינצר 
  ?כזה דבר רצח גבי גנשווילי, זוכר

 נוי הנושא. זה קצת מבלבל אותו לרגע.  איזי מופתע משי 

 איזי 
רוצחים מחופשים   .כן. באסף הרופאאה... 

 זה היה בחדשות.   לשוטרים.

 מיינצר 
 תיק של ברק הראל. יצא לכם לדבר עליו?  

 איזי מביט בה. קצת מופתע מהשאלה. 

 איזי 
 אולי, בקטנה. מה הסיפור? לי ולברק? 

 מיינצר 
הרצח  שברק הראל שילח את   טועןאלירן חן 

   . שהוא סיפק את הנשקים. את הכסף.הזה

    בה שניה ואז נוחר בבוז.איזי מביט  

 איזי 
אלירן חן במצבו הנוכחי יספר לכם גם שאמא  

 שלו רצחה את ארלוזרוב.  

אקדחים  המוציא מהתיק שלו שתי שקיות ראיות ובתוכן  ברנסממש לא משועשעים.  הם
 על השולחן מול איזי.   עם משתיקים. מטיח אותן
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 ברנס
ההורים של  קבורים אצל  הנשקים האלה היו

  בחצר.  אלירן

 איזי מביט בנשקים ושותק. מתחיל להבין שזה רציני לגמרי.  

 ברנס
אני לוקח אותם מפה לבליסטיקה להשוות אותם  

אני מעריך   . של גנשווילי לקליעים מהזירה
 שהם יתאימו.  

 איזי מתחיל לקלוט שזה רציני לגמרי.  

 מיינצר 
זו לא הפעם הראשונה שברק עולה אצלנו על 

 הרדאר בקשר לרצח הזה.  

 איזי 
 מה זאת אומרת? 

 מיינצר 
אנחנו ניהלנו נגדו חקירה סמויה לפני שנתיים  

 וחצי.   

איזי מופתע לשמוע. ולא רוצה לשמוע. ברנס מביט בו. ניכר שהוא בוחן אם איזי יודע 
 ה שמספרים לו או לא. אחרי כמה שניות ברנס פונה אל הלפטופ.  מ
איזי. על המסך עולה סרטון מצולם ממצלמת ריגול. מגורען.  פותח לפטופ בפניא וה

דירת שיכון צנועה. איזי מוציא משקפי קריאה. מביט במסך: ברק (צעיר בשנתיים וחצי,  
 איכות הקול לא טובה.  מזוקן, במדי סנ"צ) ותמיר שמעיה משוחחים בקול נמוך.

 ברנס
צולם לפני רצח גנשווילי. ברק יושב פה עם  זה

 תמיר שמעיה.  

 בשוק שכיסו כך מודיעינית את ברק בלי שהוא ידע. איזי מביט בפנים קודרות.

 ברק (שבסרטון)  
 הזריקת רימון תמיר.עשיתם טעות עם ...

 .  לדבר הגרוזיני הולך אמרתי לך.

 תמיר (בסרטון) 
אין סיכוי. הוא לא יפתח ת'פה. וגם אם כן. זה 

   שלא יתקרבו אליו.תיק שלך. תדאג 

 ברק (בסרטון)  
את הבעיה  יש גבול למה שאני יכול לעשות. 

 הזאת צריך לפתור אחרת.    

 שתיקה על המסך. שתיקה גם במשרד. כולם מבינים על מה מדובר.  
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   תמיר (בסרטון)
נשים  אם זה יקרה זה יכול לקרות רק עם א

 אתה מבין?  שלך.

 איזי שותק. ברנס מביט בו.  מקליק על המחשב, הסרטון נעצר. ברנס 

 איזי 
 מה?

 ברנס
 קשר עם תמיר שמעיה?  רק בידעת שב

 איזי 
 .   כבר שנים והוא מקור מודיעיני של

 ברנס
 הם מדברים פה על הרצח.  

 איזי 
לא יודע על מה הם מדברים. זה לגיטימי לשחק  
כל מני משחקים עם מקור מודיעיני אני לא צריך 

 לספר לך.  

 שתיקה קצרה. הוא מביט בהם.  

 איזי 
   ?מה אתם רוצים ממני ?מה הסיפור

 מיינצר 
בבוקר. אני דווקא רוצה שאתה   עשיתי טעות

 תעבוד איתנו על התיק הזה. 

 איזי 
    את רצינית? 

 מיינצר 
 אתה מכיר את ברק הכי טוב. אתה נכס.  כן.

 איזי 
לא  קצין משטרה לדבר ראשון ברק הוא רונית, 

שעמד לצידי ברגעים  דבר שני הוא חבר . רבב
הכי קשים שהיו לי בחיים, אוקיי? אני לא הולך 

 לחקור אותו.   

 מיינצר 
חבר שלך פתאום אתה לא רוצה   אז בגלל שזה

 לוחם צדק? כזה פתאום אתה לא להתעסק? 

 איזי נאנח וקם ממקומו.  

 איזי 
 יש לי כלב להוציא.  אני חייב לזוז. חברים, טוב. 
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 הוא קם ויוצא. הם מביטים אחריו. מיינצר זורקת מבט לפדובה.  איזי מתעלם. 

    חניון תת קרקעי מח"ש -פנים, לילה  .138
שולף את חפיסת המסטיקים מהכיס, אבל  איזי הולך לכיוון האוטו שלו בחניון השומם. 

   ים צעדים. מאחוריו נשמעהיא ריקה. הוא זורק אותה בפח הקרוב 

 פדובה (אוף) 
     איזי!

 מתעלם. פדובה מתקרב.  איזי מסתובב, רואה את פדובה ממהר לעברו עם תיקיה ביד.

 פדובה
תיקח את התיק  אם אתה לא - לי רגעתקשיב 

אכפת לו  הזה, חוקר אחר ייקח אותו. מישהו ש 
אכפת לו  מהקריירה שלו הרבה יותר ממה ש

  ..מברק.

 איזי נעצר. מסתובב אליו, עצבני.  

 איזי 
   מה, אתה מאיים עלי שתתפרו לו תיק? 

 פדובה
   אני רק מסביר לך את המצב. 

 פדובה
הוא עזר לך  אתה אומר ש  ,חבר שלך ברק

לעזור זאת ההזדמנות שלך אז הנה.   –בחיים 
 אולי אפילו להציל אותו.  . תמורהלו ב

 איזי עדיין שותק. מעכל את התובנה הזאת. 

 איזי 
 יכול לעשות את זה פדובה.   חושב שאני אני לא

 פדובה
  אם אתה כל כך בטוח שהוא נקי מה הבעיה? 

 ובה מושיט לו את התיקיה. הוא נועץ באיזי מבט. ניכר שאיזי מתרכך. פד

 פדובה
.  ותישן על זה ברק. תקרא שיש על חומרהזה 

   מחר בבוקר תחליט מה אתה רוצה לעשות. 

 פדובה נשאר עוד רגע ואז מסתובב חזרה ומתרחק. . ומביט בו איזי לוקח את האוגדן

    לול האחים שמעיה -פנים, לילה  .139
גילי שמעיה הולך במורד הלול, בידו מעטפת מנילה נפוחה. מכלאות של תרנגולי הודו  

הוא נדרך כשהוא מזהה התגודדות בצד השני של   משני צדיו רעש מחריש אזניים.
  ועזרא, מאיים) 35( תמירהסככה הענקית, הישר לפניו. הוא הולך בזהירות ומגיע ל

שעומדים ומשוחחים. עזרא מנקה כתמי    , גבוה ושרירי)25( שלומי, שמן מפחיד) 60(
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  -דם מחולצתו. גילי מופתע (לרעה) לראות על הרצפה לרגליהם את סמי אחיו של ג'וני 
פניו חבולים ומדממים ידו האחת אזוקה לגדר המכלאה. כשהוא רואה את גילי עיניו  

 נפתחות מעט. גילי מחוויר. תמיר מביט לעברו.   

 גילי
 זה מהחניונים 

חבילות של שטרות. גילי באי נוחות    את המנילה. תמיר מציץ פנימה: מושיט לתמיר
 ניכרת. 

 גילי
 מה הוא עושה פה?

 
 גילי מלכסן מבטים לעבר סמי. תמיר מרים מבט לגילי.  

 תמיר
 יצא לך לדבר היום עם ג'וני?   

 גילי
 לא. למה?  

 תמיר
 סתם. אתה חבר שלו.  

 גילי
 בקטנה. 

 תמיר
כל העולם מחפש אותו בגלל מה שהיה אתמול  

 בבת ים. זה הוא. ידעת?  

 גילי
 לא ידעתי. מה פתאום. 

 גילי מביט בסמי בחשש. סמי מחזיר לו מבט של תחינה. תמיר מביט בגילי.  

 תמיר
 לייבו הביא לנו אותו. אבל הוא לא מדבר. 

 סמי 
(ממלמל) אני לא יודע איפה הוא... באמא  

 שלי... אני לא יודע.   

 תמיר מתכופף לידו.  

 תמיר
אתה כן יודע. ועד שאתה תספר לי אתה נשאר  

 כאן איתנו.   

תמיר מתרומם ואז הוא עזרא ושלומי מסתובבים והולכים לעבר משרד קטן שנמצא  
 בקצה הסככה. גילי נשאר לעמוד שם. מביט בסמי. 
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 גילי
 קט) אל תגיד להם כלום. אני שומר עליך. (בש 

 סמי מהנהן בקושי. מייבב חרישית. 

 סמי 
 (בשקט) אני צמא... 

 תמיר מביט אחורה אל גילי. 

 תמיר
 גילי! אתה בא או מה?  

 גילי
 הוא צמא. 

 תמיר
 שיגיד איפה ג'וני יקבל כמה מים שהוא רוצה. 

 תמיר מסתובב וממשיך לעבר המשרד. גילי מביט בסמי.  

 גילי
 בשקט) אני אביא לך עוד מעט מים. אל תדאג.  (

סמי מהנהן בחולשה. גילי מסתובב והולך אחרי האחרים משאיר אחריו את סמי. נשען  
 .  על גדר המכלאה מטונף בדם

    בית איזי -פנים, לילה  .140
  . הוא יושב ומעיין באוגדן שקיבל מפדובה.החשוכהליד שולחן האוכל בדירה איזי יושב 

איזי מביט בתמונה שצולמה   , דו"חות וכו'.מעקב זה החומר המודיעיני על ברק: תמונות
  מסתודד עם תמיר וגילי שמעיה בכניסה לאיזה מועדון.  (מזוקן) בעדשת טלפוטו. ברק

ארצ'י   .פר, עם שקיות מהסו, על מדיםאתי מולו נכנסתדלת הכניסה לבית איזי נפתחת ו
היא מניחה את  , מסתיר מאתי. איזי מהר סוגר את האוגדן שמולו מכשכש לקראתה.

 , ומוציאה מאחת מהן חפיסת מסטיקים וזורקת לו.  טבחמהשקיות ב

 אתי 
 ... קח, הבאתי לך, ראיתי שנגמר

 היא נשענת על השיש בתסכול עם שתי ידיים. מסובבת אליו את הראש.   

 אתי 
 ך, איזי? תגיד לי, מה יהיה אית

 
 איזי 
   ...פתאום את מדברת איתי

 אתי 
הזה היום היה כי לא עניתי   פסטיבלאה, כל ה

 לך לכמה שיחות?  

    שותק עוד כמה שניות. איזי   
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 איזי 
 היית צריכה לספר לי. 

 אתי 
לא. לא הייתי צריכה. למה, אתה מספר לי כל  

 מה שקורה אצלכם?  

 אתי מביטה בו.  איזי שותק. היא צודקת כמובן.  

 אתי 
אתה  אני מבינה שזה קשה, אבל איזי, שמע 

צריך להתחיל להשאיר מאחוריך את החרא  
    של מח"ש. הזה

 איזי שותק.  

 אתי 
אתה עשית את שלך. אין עוד הרבה אנשים  

עם כל   50בגיל  פורש שעשו כמוך. אתה 
 הפסקת לעשן! ..בריא, טפו טפו. אתה תנאים.ה

 .  .. הלוואי עלי

 איזי שותק עוד כמה שניות.  

 אתי 
אתה צריך להבין שהפרק הזה בחיים שלך  

 נגמר. 
ובמקום להתעצבן להתעסק בשטויות. תחשוב  

 בקיץ לקורפו.   על איך אתה משיט אותנו
 

 עוד שתיקה קצרה. ניכר שאיזי מתרכך.

 איזי 
 קפטן איזי.  

 אתי 
 (מחייכת בחזרה) קפטן איזי.  

 ניגשת אליו ומחבקת אותו בחום.  אתי 
 ברור שזה לא בדיוק החלום שלו.  של איזי מהבעת פניו  איזי עדיין מחייך אבל 

 אתי 
 בסדר?  

 איזי 
 (חיוך קטן) בסדר.  

 אתי 
את  סדר יאללה. אני הולכת להתקלח. יופי. 

  קניות. ה
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  –היא נותנת לו נשיקה קטנה על המצח ומסתלקת. ברגע שהיא לא מסתכלת עליו 
  מביט בארצ'י. . איזי מביט אחריה עד שהיא נעלמת במסדרון, מהורהר.החיוך נמחק.

חיוג   . נשמע צלילרונית מיינצרל:  מושיט אליו יד ומחייגואז מביט לעבר הטלפון שלו. 
   -ואז 

 מיינצר (אוף)
 איזי. כן, (עונה) 

 איזי 
 אני בפנים.  
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