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   לילה -מסדרונות  -פנים. תחנת משטרת ראשון  .501
, שם טוב וחנן עומדים  וברנס פוסעים במרץ במורד המסדרון. לייבו מיינצראיזי, טל, 

מחוץ למשרד של ברק ומסתודדים עם ברק. הנעליים של שם טוב ולייבו מלוכלכות 
 בבוץ (מהשדה בו רצחו את רוסלן) איזי ישר ניגש ללייבו מתעלם במופגן מברק. 

 איזי 
 איפה רוסלן מנחמוב?  

 ברק 
 אמרתי לך בטלפון שהוא שוחרר איזי. 

 לייבו 
 שעתיים בערך...?  לפני אותו ליד הביתהורידו 

 מבט לברנס והוא הולך הצידה מתרחק ומוציא את הקשר שלו.  תזורק  מיינצר

 ברנס (ברקע)
 בבית...רוסלן  מכלוף. תבדקו אם

 מיינצר 
 אתכם.  טוב. אנחנו צריכים לתשאל 

 לייבו 
 למה? 

 מיינצר 
כי אנחנו מחפשים את רוסלן ואתם האנשים  

 האחרונים שראו אותו.  

לאורך כל הדו שיח טל שמה לב לנעליים המבוצבצות של לייבו ושם טוב. איזי קולט את  
 המבט שלה. הם נועלים מבטים לשניה של הבנה. 

 ברק 
  אין לנו מה להסתיר. איתם בבקשה.תלכו 

 שם טוב חנן ולייבו לא מרוצים, אבל מקבלים את הדין. איזי מביט בברק. 

 איזי 
 נרצה אחר כך לדבר גם איתך.  

 ברק 
 אין בעיה. אני פה.  

ברנס והשוטרים מסתלקים במורד המסדרון.  מיינצרברק מסתובב וחוזר למשרד. איזי 
 -טל מתמהמהת מאחור. מסתכלת ימינה ושמאלה רואה שאף אחד לא מסתכל עליה 

מוציאה סכין מתקפל קטן מהכיס, מרימה קצת מהבוץ שלייבו ושם טוב השאירו  
 טנה שהיא מוציאה מהכיס.  אחריהם ושמה בשקית ראיות ק

 : , קאטים מהירים ביניהם מפה סיקוונס של החקירות בעריכה מקבילה
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   לילה -פנים. משרד בילוש תחנת ראשון  .502
   מעשן. לייבו יושב מול איזי וטל. 

 איזי 
כדי  עפולה נסעת עד  טעבאיזה ק תגיד לי,

 לטפל ברכב גנוב?  

 לייבו 
 עשינו טובה לגילי שמעיה. 

 שניהם מביטים בו קצת בשוק. הוא מביט בהם בחזרה.  

 לייבו 
 מה? הוא מקור מודיעיני.   

 טל
 אז אתם מספקים לו שירותי שיטור פרטיים?  

 לייבו 
אנחנו עושים בשבילו, הוא עושה בשבילנו.  

אצלכם ביחב"ל זה  שככה זה עובד?  ךחדש ל
 אחרת?  

  טל ואיזי שותקים, זה לא.

 לייבו 
מיליון שקל. הדבר הכי חשוב לבן   2של   רכבזה 

   אדם הזה בעולם זה הרכבים שלו. 

 טל
למה לקחתם את חנן סלמה איתכם? הוא שוטר 

 סיור לא בלש. 

   לילה -פנים. חדר לוקרים תחנת ראשון  .503
 חנן יושב מול היבא ויואל.  

 חנן 
אני מצטרף לפעמים לפעילויות של הבילוש. יש  

 עם זה בעיה? 

 היבא 
 שום בעיה.  

 חנן 
אני אמור לצאת לקורס בילוש במחזור הבא ואז  

 לחזור לצוות של לייבו.  

   לילה -פנים. חדר אוכל תחנת ראשון  .504
  . הוא ממשיך את הסיפור:מיינצרשם טוב יושב בחדר האוכל הריק, מולו ברנס ו
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 טוב שם 
של גילי   קיבלנו דיווח ממשטרת עפולה שהרכב 

 -נמצא והגענו למקום. התחלנו לעשות סריקות 
 פתאום אנחנו קולטים ברחוב את רוסלן. 

 מיינצר 
 מה רוסלן קשור?  

 שם טוב 
 שהוא מעורב.   מודיעיני היה לנו מידע

  מרימה גבה. מיינצר 

 מיינצר 
 איזה מידע מודיעיני. 

 שם טוב 
 אין לי מושג. 

 ברנס 
אתה יוצא לפעילות מבצעית על סמך מידע 

 מודיעיני שאין לך מושג לגביו?  

 שם טוב 
 אומרים לי אני עושה.  

 מיינצר 
 אוקיי. ומה הלאה? 

 שם טוב 
הורדנו את חנן מהאוטו כי רוסלן לא מכיר אותו.  
הוא עקב אחרי רוסלן עד לדירה של החבר שלו. 

 שמה עיכבנו אותו. 

   לילה -. חדר לוקרים תחנת ראשון פנים א.503
  –חנן ממשיך מול היבא ויואל 

 היבא 
העד שלנו טוען שהמעצר של רוסלן היה אלים. 

 שרוסלן שלף נשק, שנורה טייזר.  

 חנן 
 לא נורה שום טייזר ולא נשלף שום נשק.

 יואל 
 אז העד דמיין את זה.   

 חנן 
שלי הזדכיתי בסוף המשמרת  אני על הטייזר

 בצהריים. אתם יכולים לבדוק ביומן נשק.  
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   לילה -חוץ. חדר אוכל תחנת ראשון  א.504
 . מיינצרשם טוב יושב מול ברנס ו

 שם טוב 
 שום אלימות. רוסלן הלך איתנו כמו טטלה. 

 ברנס 
 היינו בדירה. היא הפוכה. 

 שם טוב מושך בכתפיו. 

 ברנס 
 מה קרה לך בראש?  

 טוב  שם
 חטפתי פה מכה מאיזה דלת.  

 מיינצר 
 אתה טוען שהעד שלנו ממציא הכל?  

 שם טוב 
מהעדים   99%העד שלכם נרקומן ושקרן כמו 
 שאתם מביאים נגד שוטרים. 

 שתיקה קצרה. מיינצר נאנחת. 

 מיינצר 
אז הכנסתם את רוסלן בשקט לרכב  טוב. 

 ונסעתם חזרה לראשון?  

 שם טוב 
 כן. הכל רשום בדו"ח פעולה. 

 מיינצר 
 ואז פשוט שחררתם אותו?  

   לילה -פנים. משרד בילוש תחנת ראשון  א.502
 לייבו מביט באיזי וטל. 

 לייבו 
דיברתי עם ברק והוא אמר שחבל סתם לעצור  

אז שחררנו אותו והלכנו למלא דו"ח  את רוסלן.
פעולה בתחנה. במקום לבזבז את הזמן של 

 לתם פשוט לקרוא את הדו"ח.כולנו יכו

 איזי 
 מורידים אותו ליד הבית?  שמישהו ראה   -תגיד 

 לייבו 
 עוד משהו?  לא יודע. 

 איזי מביט בו. הבולשיט לגמרי בחוץ, אבל אין מה לעשות כולם משחקים את המשחק.
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 טל
 אני רוצה לצלם את הנעליים שלך. כן. 

   לילה -פנים. משרד ברק הראל  .505
  י אצל ברק במשרד. ואיז מיינצר

 ברק 
תראו. הרכב אותר. הבעלים לא רוצה להגיש  

תלונה. לא חבל על רוסלן? הוא היה מעוכב לא  
אז אישרתי ללייבו לשחרר אותו. הכל  -עצור 

  מתועד בדו"חות.

ברור לו שברור להם שהוא  הם מביטים בו בשתיקה. ברור להם שהוא מבלשט אותם, 
 את המשחק.מבלשט אותם. אבל כולם משחקים 

 מיינצר 
מזיין לנו את פשוט ברק. תסלח לי אבל אתה 

השכל. אתה הסתרת מאיתנו את כל הסיפור 
עם הרכב של גילי שמעיה למרות שידעת 

 ושאנחנו מחפשים אותו.    בזה  שרוסלן מעורב

 ברק 
 שהוא מעורב.   לא היה לי מושג

 מיינצר 
שהיה מידע מודיעיני    השוטרים שלך אומרים

מכיר   לא רכב. אתהה קשור לגניבת  רוסלןש
 ? זה כ מידע

 ברק 
נו באמת. אני מנהל פה את תחנת המשטרה  

שראל. אני לא נכנס ותר במדינת יביהגדולה 
  לרזולוציות האלה. 

 איזי 
 ולמה לא הודעת לנו שרוסלן עצור? 

 ברק 
הוא לא היה עצור הוא היה מעוכב. דבר ראשון  

צודק. טעות שלי. שכחתי שאתם ודבר שני 
 מחפשים אותו.

 איזי 
 שכחת. 

 ברק 
 כן, שכחתי. קורה. 

 איזי מניד בראשו בחוסר שביעות רצון. ברק מתנהל כעבריין מהסוג הגרוע ביותר. 
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 מיינצר 
אני אגיד לך מה הקטע, ברק. יש לנו צוות של 

כבר   בילוש שיושב מתחת לבית של רוסלן 
יומיים. הם לא ראו אף אחד מוריד אותו ולא ראו 

 אותו מגיע הביתה.  

 ברק 
 בסדר כולם יודעים מה שווה הבילוש שלכם.  

 מיינצר 
כדי לראות אותך מגיע   מקצועיים הם היו מספיק 

 . לבקר שם מוקדם יותר

 ברק 
אם  בדוקהלכתי לראות מה שלום אוקסנה. ל

 היא צריכה משהו.  

 איזי  
כששאלתי אותך על רוסלן אמרת לי "מה לי 

  ולו". פתאום אתה מבקר את אשתו? 

 ברק 
להציע עזרה למישהו   אני לא מבין, זו עבירה

    במצוקה? אנחנו שוטרים. זאת העבודה שלנו.

  בו בתסכול. איזי גם דופק בו מבט זועף. הם יודעים שהוא משקר להם מיינצר מביטה
 בפנים. הוא יודע שהם יודעים. אבל כאמור כולם משחקים את המשחק. 

 ברק 
אם אתם רוצים אני שולח לכם עכשיו ניידת  

 שתביא לכם אותו מהבית.  

 הוא נועץ מבט מתריס באיזי. שתיקה של כמה שניות.   

 מיינצר 
 נצטרך עותקים של כל הדו"חות.  

 ברק 
 תקבלו מה שאתם צריכים. רק תבקשו.  

 איזי 
   ירי בעזרא פאלח.לם כל מה שקשור ג

 לראשונה פניו של ברק מעידים על מצוקה קלה.  

 ברק 
 אה... עד כמה שהבנתי זו תאונת ירי. 

 איזי 
מה שזה לא יהיה אנחנו צריכים לבדוק את זה. 

 תפסתם נשק אני מניח? 
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 ברק 
 .. כן. בטח.

 איזי 
 אז אנחנו רוצים אותו.  

 ברק 
   איזי?(קצת מתעצבן) עוד משהו 

 איזי 
 לא. נראה לי שסיימנו.  

 ברק 
 גם לי.  

  מה, קתנאנח ת המתוסכל מיינצרהסבטקסט הוא שהם סיימו את החברות שלהם.  
  לצאת.  איזי נשאר לעמוד במקומו, נועץ מבט בברק. הבטן שלו מתהפכת. הומתחיל

 אחרי כמה שניות איזי מסתובב ויוצא.  קשה.  מבטברק מחזיר לו 

   ון תחנת ראשון, לילה פנים, מסדר .506
   לילה -חוץ, מחוץ לתחנת ראשון  .507

מכלוף ופוגל בלשי מח"ש עושים חיפוש ברכב הבילוש של בלשיי ראשון לאור פנסים. 
 שם טוב עומד ליד ומשגיח. 

 שם טוב 
רק שיהיה ברור שאתם מחזירים אחר כך הכול  

שאר פה עוד שעה לסדר  י למקום. לא בא לי לה
 אחריכם.  

 פוגל
 (תו"כ חיפוש) בסדר. תרגיע.  

טל מדליקה . מיינצר בדיוק מגיעה מבפנים, במרחק מה עומדים טל, היבא, יואל, ברנס
נשאר לעמוד שם רגע לעכל לפני שהוא   איזי יוצא מפתח התחנה, נסער.  סיגריה. הל

   באמצע עדכון. ברנס  . דבוקת אנשי מח"שמצטרף ל

 ברנס 
מוכנה  לא בבית. והאישה לא  כמובן רוסלן...

הביקור של ברק  לדבר אתנו מילה. נראה לי 
 הלחיץ אותה. 

 טל
 כנעדר.  רוסלן צריך להכריז על

  כולם שותקים רגע, מעכלים. 

 מיינצר 
 מה אתה אומר איזי?  

 מרחף. . על ברק איזי מהורהר, לא ממש איתם בשיחה. שקוע במחשבות
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 יינצר מ
 איזי? 

 איזי 
 מה?   (מתנער) 

 מיינצר 
    יש לך מה לתרום לשיחה?

 איזי 
 לא.  

 מיינצר נועצת בו עוד מבט ואז ממשיכה. 

 מיינצר 
שהם עצרו איפה שהוא   אני מוכנה להתערב

  בדרך מעפולה לפה וחיסלו אותו.

 רגע של ריאקשן לתובנה הזאת. 

 מיינצר 
בדיוק איפה  אני רוצה מחקר סלולרי. שיאכנו לי  

    הם היו בחתך של דקות.

 היבא 
 אני אטפל בזה. 

 טל זורקת לעברה מבט. 

 מיינצר 
 יום חדש.טוב. לכו לישון קצת. מחר 

 כולם מתפזרים. איזי חולף ליד ברנס בדרך לאוטו, ברנס לא מתאפק.  

 ברנס 
 חבר יש לך איזי.   אחלה

 מיינצר פונה לברנס. מיינצר וברנס נשארים לעמוד. איזי לא מגיב להתגרות הברורה. 

 מיינצר 
תביא את הבחור שהיה הסוכן שלך  ש   אני רוצה

   סיבוב הקודם שלנו מול ברק.בימ"ר מרכז ב

 ברנס 
   לא בקטע של לדבר איתנו. ממש  הוא סנדור?

 מיינצר 
  תביא  . אני בקטע של לדבר אתו.לא מעניין אותי

 אותו בכוח מצדי. 

 ברנס 
 אני חושף אותו לאיזי?  
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 מיינצר 
שהוא זה ששרף חשבתי שאיזי כבר יודע עליו. 

 אותו.  

 ברנס 
 ו רק תיאוריה...ז

 מיינצר 
 נעמיד אותה למבחן.  אז בוא  

   לילה -פנים/חוץ. רכב איזי בנסיעה  .508
  איזי נוהג בשתיקה, טל לידו, מלכסנת אליו מבט.

 טל
 קח פה ימינה. 

 טל מביטה בו. איזי לוקח. עוד קצת שתיקה. 

   לילה -חוץ בית טל  -פנים/חוץ. רכב איזי  .509
 איזי עוצר את הרכב בצד הרחוב. טל מביטה בו.  

 טל
     יהיה בסדר, איזי.

הוא מהנהן עם חיוך קטן ויבש. היא נותנת חיוך קטן משלה יוצאת וטורקת את הדלת. 
 איזי יושב רגע ואז מדליק את הפודקאסט שלו. נכנסת לבניין.

 פודקאסט: 
עם   פסקת העישון שלךחגוג את ה אל תשכח ל

 . זה טוב להשוויץ...  חברים ובני משפחה

 הוא משלב להילוך ונוסע. 

   לילה -חדר מדרגות  -פנים. דירת טל  .510
, במדים, יושב מחוץ לדלת שלה מופתעת לראות את איתן דויטש –טל עולה במדרגות 

  –על המדרגות. היא עומדת שם רגע ומביטה בו במבט עצוב, הוא מביט בה בחזרה 
ואז היא פותחת את הדלת, נכנסת ומשאירה אותה פתוחה. הוא קם ונכנס אחריה.  

   את הדלת.אחריו  טורק 

   לילה -סלון  -פנים. בית איזי  .511
ובוהה  . הוא מתיישב על הספה ישנה. אתי כמובן איזי נכנס לדירה החשוכה והדוממת

 -אחרי כמה שניות עיניו של איזי מתמלאות דמעות ארצ'י מגיע ומלקק אותו.  .בחושך
 הוא בוכה. 

 
 יום חדש 
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   מטבח איזי -פנים, יום  .512
אתי, במדים. עם סיגריה ביד, מפעילה את מכונת האספרסו ברעש. איזי זרוק על  

הספה לבוש בבגדי האתמול. מתעורר פתאום. לוקח לו שניה להבין איפה הוא. ואז הוא 
 מתרומם לישיבה. אתי קולטת אותו מהמטבח.  

  

 אתי
 בוקר טוב. 

 איזי 
 (בקושי) בוקר טוב. 

 אתי
 מתי חזרת? 

 איזי 
 מאוחר.  

  

 אתי
 מה קרה?  

 איזי 
ברק והאנשים שלו העלימו לנו אתמול עד 

 מתחת לאף. 

 אתי
 חשבתי שהעד שלכם ברח לחו"ל.  

 איזי 
 זה לא אותו אחד. 

 אתי
  ומה זה העלימו אותו?

 איזי 
 החשד זה שהם רצחו אותו, אתי. 

 הוא מסתובב אליה ומביט בה. אתי מביטה בו בשוק. לא יודעת איך לאכול את זה. 

 אתי
  אתה רציני? 

 איזי 
   מה נראה לך? שאני צוחק?

 אתי מביטה בו בדממה. 

  אתי
  דודו יודע מזה?
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 איזי 
 אין לי מושג מה הוא יודע ומה לא. 

 שתיקה. אתי מעכלת את גודל הצרה. 

 איזי 
 קרה זו. מתי זה קרה.  אני מנסה להבין איך זה 

 אתי מביטה בו בשתיקה. נסערת.  

 איזי 
תמיד היה לו... אני לא יודע. אולי בגלל הילדות 
שלו. תמיד הוא הסתדר עם עבריינים. בגלל זה  
הוא איש מודיעין כל כך טוב. אבל אף פעם לא  

 חשבתי...

 הוא עוצר רגע, מהרהר. 

 איזי 
צריכים הם היו  אולי כשענת היתה חולה?

 כסף... אני לא יודע. 

 אתי שותקת. 

 איזי 
שמת פעם לב שמשהו לא בסדר איתו? ענת 

 אולי אמרה לך משהו?  

 אתי מביטה בו: אתה רציני? עכשיו אתה חוקר אותי?  

 אתי
לא איזי. לא שמתי לב שמשהו לא בסדר אצל  

 ברק. וענת לא אמרה לי שום דבר.  

 שתיקה קצרה. 

 אתי
אל תערב אותי בסיפור הזה,    –תעשה לי טובה 

 אוקיי?  לא מתאים לי.  

 .  איזי שותק. הוא מבין.

   יום - מח"ש ת"א –חדר דיונים פנים.  .513
 ר שיושבת מולו ומנסה לשמור על קול. דודו עיני במלוא הדרו צועק על רונית מיינצ

 דודו 
בפעם הבאה אם אתם פושטים ככה על תחנת 
משטרה אצלי במחוז אני אשמח לאיזה טלפון.  

 רק ככה בשביל הנימוס, רונית.  
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 מיינצר 
לא פשטנו על התחנה. רק שאלנו כמה שאלות.  

נעלם לנו עד והאנשים האחרונים שראו אותו  
 היו החבר'ה של ברק.  

 דודו 
בה עדים נעלמים לכם בזמן האחרון. עצרת  הר 

 במקרה לחשוב אם אולי הבעיה אצלכם?  

   קולט אותו.איזי מגיע מהבית, מבחין במתרחש מבעד לזכוכית ונכנס למשרד. דודו 

 איזי 
 מה קורה?  

 דודו 
עזוב, איתך בכלל אין לי כוח לדבר. אתה 

 התחרפנת לגמרי. 

 דודו סוקר את השניים במבט זועם. 

 דודו 
ברק יודע שאתם חוקרים אותו. הוא לא  

מטומטם. אולי הגיע הזמן שתודיעו לו את זה 
שהוא יוכל להיערך? לקחת יעוץ  רשמית? 

 משפטי אולי? 

 מיינצר 
יש לנו את השיקולים שלנו מתי להודיע כאלה 
דברים לחשודים. עם כל הכבוד. ואני מבקשת 

 ממך לכבד את ההחלטה שלנו. 

 דודו 
טוב, אז נמשיך כולנו לשחק את המשחק 

 הזה אני מבין. אין בעיה.   המטומטם

 מיינצר 
תגיד דודו, בכל השנים שאתה המפקד שלו לא 

   נורה אדומה לגביו?איזו נדלקה אצלך 

 דודו 
רונית מיינצר היקרה. ניצב משנה ברק הראל 

הוא קצין משטרה מעולה, נושא צל"ש המפכ"ל, 
לא  כבד (מביט אל איזי)אדם שאפילו אסון אישי 

. הוא נכס  מנע ממנו להמשיך להצליח ולהתקדם
. זה מה שיש  למשטרת ישראל ולמדינת ישראל

 .  לי להגיד על ברק

 איזי. הוא נועץ בהם מבט זועף, מתמקד ב
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 מיינצר 
מנסיוני? אין עשן בלי אש. זה נראה לי קצת 

  מוזר שאתה לא שמת לב לשום דבר.

 דודו 
מה, אתם חושבים שאני מעורב במשהו? הא  

 אתה גםגם אותי?  לחקור איזי? אתה רוצה 
  לב שמת ולא שנה ומשהו  עשרים שלו חבר

 תקן אותי אם אני טועה.   .לכלום

   מבואס. דודו צודק. איזי 

 איזי 
 . טועהלא  אתה

 דודו 
אני רוצה שיהיה ברור שאני משתף פעולה עם  
החקירה הזאת באופן מלא. אפילו שאני חושב  

 חרטא ברטא.  הכלשזה  

 דודו מביט באיזי במבט זועף. איזי שותק. 

 דודו 
אני חייב להגיד שאני מאוכזב רונית. אני  

 חשבתי שעם אלירן חן מחוץ לתמונה אתם
תרדו מהעץ הזה שטיפסתם עליו. אני מבין  

 שזה לא הולך לקרות.  

 מיינצר 
 אנחנו רק בודקים את מה שצריך לבדוק. 

 דודו 
 הבנתי. שיהיה לכם המשך יום נעים.

 איזי 
 ...דודו

 דודו 
 עזוב אותי איזי.  

 מסתכלים אחד בשני במשרד.  הוא מסתובב ויוצא. עצבני. משאיר את איזי ומיינצר
   יום -פנים. חדר צח"מ  .514

.  424איזי נכנס לחדר הצח"מ. זורק מבט לעבר בקבוק הוויסקי שעוד עומד בפינה מאז 
סביב שולחן העבודה יושבים טל, היבא ויואל. מכלוף בפינה מול אחת מעמדות 

 המחשב. 

 היבא 
 ראיתי שדודו עיני היה פה. 

 איזי 
 כן. 
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 היבא 
 מה הוא רצה? 

 איזי 
 יאללה. עדכונים.  כלום.

 היבא משתהה ומביטה בו שניה לפני שהיא מתחילה.  
 היבא 

קיבלנו את המחקר סלולר על המכשירים של  
לייבו, חנן ושם טוב מאתמול. נסעו דוך מעפולה  

 לראשון.   

 איזי 
 בלי עצירה בדרך? 

 היבא 
 לא לפי האיכונים הסלולריים שלהם.  

 איזי 
בסדר זה לא אומר כלום. אחד מהם יכול היה  

לנסוע בנפרד עם הטלפונים לראשון כדי 
 להטעות אותנו.  

 טל
 לחנן סלמה לא היה בוץ על הנעליים. 

 איזי מעקם את פרצופו. או שהם טועים או שבאמת עשו להם תרגיל.  

 היבא 
 לא פעיל. המנוי  -לגבי הטוקמן של ברק 

 איזי 
 טוב. הם כבר לא מחפשים את רוסלן.   

 לכולם ברורה המשמעות. זו עדות לכך שרוסלן מת.  

 איזי 
 מהמעבדה יש משהו?   

 טל
הדם מהזירה בשדרות מרילנד תואם לעזרא  
פאלח. על התרמיל יש טביעת אצבע חלקית 

 שמתאימה לרוסלן מנחמוב. 

 איזי 
 הקליע? 

 טל
עדיין בבדיקה בליסטית. גם הדגימת קרקע 

 שאספתי מהנעליים של לייבו עדיין במעבדה. 
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 איזי 
(ליואל) קיבלנו כבר ממשטרת ראשון את  

 החומר בנוגע לירי בעזרא פאלח?  

 יואל 
 עוד לא. אני אתקשר לשם לבדוק מה עם זה.  

 איזי 
שלא יערבבו אותך. תגיד להם שיש להם עד  

 ים עם צו. הצהריים אחרת אנחנו מגיע 

 היבא 
 יש עוד משהו איזי. 

 טל זורקת לה מבט. היבא לא מפספסת אותו.  

 היבא 
הרכב של גילי שמעיה רשום על שם קבוצת  

מ.ש. נכסים. חברת אחזקות בתחום הנדל"ן,  
לוגיסטיקה. זו החברה שבה רוסלן עובד. ומי  

 עוד מושך שם תלוש? אלירן חן.  

 איזי  
 מעניין מאוד. 

 היבא 
חכה, זה נהיה עוד יותר מעניין. בעל השליטה  

בחברה הזאת הוא איש בשם מאיר שמר. השם  
מאיר שמעיה. דוד של תמיר   - המקורי שלו

 וגילי.  

 איזי 
 השם מוכר לי. מאיר שמר.

 טל
 קשור לנעמי שמר? 

 היבא מתעלמת, ממשיכה לתת מידע. שמה תמונה של מאיר על המסך. 

 היבא 
שמר הוא לשעבר בכיר בנמל אשדוד. כיום איש  
עסקים, מעורבב בפוליטיקה. קבלן קולות גדול  

ראש עיר    באזור השפלה. הוא אפילו היה סגן
 בראשון כמה שנים. 

 יואל 
והוא גם אחד מהאנשים שראינו בסרטוני  

 אבטחה מבית החולים. הגיע לבקר את עזרא. 

היא מקלידה על הלפטופ. מעלה פריים מסרטון אבטחה ממסדרון בית החולים. רואים  
את מאיר עומד במסדרון מחוץ לחדרו של עזרא ומדבר עם תמיר שמעיה (עם הפרחים 

 ביד) 
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 טל
 כן. זה הוא.  

 איזי 
 וואלה. יפה. (לטל) ניסע לדבר איתו. 

 איזי וטל קמים ללכת. היבא מביטה בטל. 

 היבא 
 תגידי, טל, יש לך איזו בעיה איתי?  

 כולם קופאים לרגע. איזי מרים מבט. טל מביטה בהיבא בעוינות.  

 טל
 מה פתאום. (לא אמין)

 היבא 
  בטוחה?

 איזי 
 מה הסיפור? 

 טל
 אין לי מושג תשאל אותה. זזנו? 

 הוא זורק עוד מבט מהיר בינה לבין היבא. לא אוהב את זה..  
 
  

    יום -חוץ. משרדי מ.ש. אחזקות  .515
   .איזי וטל נכנסים

 טל
 שלום. משטרה. (מראה תעודה) מאיר נמצא?  

 מזכירה 
 אה, לא. הוא יצא...

 טל
של  משלוחהתקשרתי אליך בתור  דקהלפני 

פרחים ואמרת לי שהוא במשרד. רוצה להתחיל  
 ברגל שמאל? 

 מזכירה 
(נבהלת קצת) אה... סליחה. התבלבלתי. רק  

רגע. (מרימה את הטלפון). מאיר? יש פה 
 שוטרים. 

תעודות הוקרה  –מסתכל על הקיר  בינתיים מחכים כמה שניות, איזי  טל ואיזי
במשטרה, תעודות הוקרה ממפלגת מהאגודה למען החייל, תעודת הוקרה למתנדב 

וכו'. מאיר יוצא מהמשרד שלו לקראתם כולו חיוכים וזחיחות.  , עיריית ראשל"צהליכוד
(אנחנו   כרמל יהודהאחת מהן היא של מאיר עם   –תמונות של מאיר עם ביבי וכאלה 
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 , רק רואים תמונה שלהם ושאיזי מתמקד בה)זה יהודהלא יודעים בשלב זה מי אלה 
 בתמונה הזו ופניו מקדירים.   בריכוז. איזי מביט  יני (בדרגת תנ"צ)ודודו ע

 ) אוףמאיר ( 
 שלום. איך אפשר לעזור? 

   מושיט יד ללחיצה. מבחין במאיר שמתקרב וניגש לטל,  -איזי מסתובב לשמע הקול 

 טל
 טל בן הרוש מיחב"ל. זה איזי בכר, מח"ש.   אני

 מאיר נועץ בו מבט.לוחצים ידיים. איזי עוזב את קיר התמונות. מתקרב. הם 

 טל
 אחד העובדים שלך נעדר. רוסלן מנחמוב. 

 מאיר 
 הוא נעדר? לא ידעתי. 

 טל
 . , אלירן חןנעדר עובד שלך ועוד כבר יומיים.

 מאיר 
.  נעצר. נהג בשכרות או משהו כזהשהוא  הבנתי

 לא ידעתי שהוא נעדר.  

 טל
 פה בדיוק?   עושיםואלירן   מה רוסלן

 מאיר 
אלירן נהג   עובד במחסן שלנו בבת ים.רוסלן 

    .משלוחים וסדרן

 איזי 
 עובדים פה הרבה שוטרים?  

 מאיר 
יש לנו קשרים טובים עם המשטרה. כשיש  

שוטרים שצריכים השלמת הכנסה הם יודעים  
 שאנחנו נשמח לקבל אותם לעבודה.  

 טל
 מה טיב היחסים שלך עם תמיר וגילי שמעיה?  ו

 מאיר 
בטח יודעים תמיר וגילי   כבר כמו שאתם(נאנח) 

 .אבל אין להם קשר לעסק -הם אחיינים שלי 

 איזי 
על  ם שרשו תמש ברכבגילי שמעיה מש אבל

   .שם העסק
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 מאיר 
  יש לנו דיל טוב עם החברת ליסינג. 

 איזי 
לפני  על ידי רוסלן מנחמוב נגנב  הרכב הזה

 יומיים. ידעת? 

 מאיר 
 זה חמור מאוד.   ידעתי. לא

 טל
 ?  ת תמיר וגילימתי פעם אחרונה ראית א

 מאיר 
 וואלה... לא זוכר. 

 טל
 הרופא.אני אזכיר לך. אתמול באסף 

 
 מאיר 

חשוד במשהו? זו  אני טוב. בואו רגע נעצור. 
עורך  עם ה להתייעץ אני רוצה חקירה? כי אם כן 

 . שלי דין

 איזי 
שאלות. אם אתה  קצתאנחנו רק שואלים  כרגע 

 . אצלנו באזהרה רוצה נוכל לזמן אותך לחקירה

 . דבראוויר ומתחיל ל מוציא, לוקח נשימה ארוכה כמובן לא רוצה. אז הוא מאיר

 מאיר 
בבית חבר שמאושפז הלכתי לבקר אתמול 

 חולים. תמיר וגילי היו שם. 

 איזי 
 אתה חבר של עזרא פאלח? 

 מאיר 
אנחנו גדלנו ביחד. בנסיבות אחרות אני יכולתי  

ללכת בדרך שהוא הלך בה בחיים. למזלי זה  
 קרה. מה שלא 

 איזי 
 אתה יודע מה קרה לעזרא? 

 מאיר 
   או משהו כזה, לא? הבנתי שזו תאונת ירי

 הוא מציץ בשעון. הם מביטים בו בספקנות. 

 מאיר 
  ..יש לי שיחת טלפון חשובה לעשות.  טוב.
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תעזרי להם עם מה שהם  (למזכירה) רחל, 
 אני חייב לזוז.  בסדר?(חוזר אליהם)  צריכים

  הוא מסתובב והולך משם. הם מביטים אחריו. 

   יום -פנים/חוץ. רכב איזי בנסיעה  .516
 איזי 

  ראית את התמונות שתלויות לו על הקיר? 
האחיינים שלו מנהלים את הארגון פשיעה הכי  

 . יקיר משטרת ישראלהוא גדול באזור השפלה ו 

 שתיקה קצרה. 

 טל
פרצוף כמוהו. מישהו  כל ארגון צריך  טוב, 

לא נוסעים  רגע, למה אתה פונה פה? לגיטימי. 
 למשרד?  

 איזי 
 חמש דקות.יש לי רגע איזה סידור.  

הוא מושיט יד למושב האחורי שם נמצא   בית ספר.אחרי כמה שניות איזי עוצר ליד 
בית  מהון כשהוא יוצא מהאוטו והולך לעבר  יטל מביטה בו בתבקבוק הוויסקי העטוף 

 .  הספר

    שער בית הספר -חוץ, יום  .517
   חוץ בית ספר –חוץ, יום  .518

 וטניה יוצאת.   -איזי עם הבקבוק מחכה מחוץ לדלת בית הספר. היא נפתחת 

 טניה 
  הי איזי. קרה משהו?

 איזי 
 . לא התכוונתי להבהיל אותך...הכל בסדר

 היא קולטת שהוא מחזיק את הבקבוק.  הוא מחייך כדי להרגיע אותה. 

 טניה 
 משהו לא בסדר עם הבקבוק?  

 איזי 
  .הבקבוק נהדר. אבל אסור לנו לקבל מתנות

 מושיט לה את הבקבוק.  הוא 

 איזי 
 עובדי מדינה. את יודעת. אנחנו מקפידים. 

 טניה 
זה רק בשביל  לא חשבתי על זה... נכון... אוי.

 להגיד תודה.
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 איזי 
זה בסדר. אני באמת עזרתי לך מכל הלב. לא 

   בתמורה. שום דבר  צריך  

 היא מחייכת חיוך קטן.  

 איזי 
  ? חיבור טוב?ינון את מרוצה מ

 טניה 
 מאוד נחמד.הוא כן. 

 איזי 
 שיגיע הכסף. עכשיו הוא נחמד. חכי 

 פתאום יש לה רעיון.  היא מחייכת שוב. 

 טניה 
דניאל מגיע מהפנימייה אני מכינה היום    -תגיד 

  ארוחת ערב. אולי תבוא? 

 משקיפה מרחוק על המפגש הזה. ומעשנת סיגריה,  ליד האוטו עומדתשקאט אל טל  

 איזי 
 (מופתע ונבוך) לארוחת ערב?  

 טניה 
. דניאל כל הזמן אומר   טובעושה אני  .כדאי לך

 . לפתוח מסעדהשאני צריכה  

 איזי 
 נה? את מכימה 

 (נבוכה מעט) טניה
 אוכל שלנו...רוסי.... 

 איזי 
 ...מה פלמיני וכאלה

 טניה 
 מה, אתה מכיר? 

 איזי 
בטח, אני אוהב פלמיני, בורשט, ז'ניה 

 קרטושקה... 

 נבוך.  הואטניה קולטת ש 

 טניה 
זה במקום הוויסקי.  תבוא אני אכין את זה, אז 

(קולטת את אי הנוחות שלו)  זה לא מתנה.
 תבוא עם אשתך...!
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 איזי 
 אני לא יודע...

 טניה 
    אתם מוזמנים. . בכל מקרה אני מכינהטוב.  

מביטה אחריו רגע   . טניהנפרד במבוכה מטניהשאיזי   היא משקיפה על -  טלקאט אל 
 ואז חוזרת עם הבקבוק אל בית הספר. איזי מתקרב אל טל. 

 טל
  ?זאתמי 

 איזי 
 עדה באיזה תיק. אני עוזר למשפחה.   אהיאה...

  מביטה בו. לא מאמינה לו בשיט. היא 

 איזי 
 מה? 

 טל
 .  לא..בסדר

   יום - נסיעה לתל אביב  -פנים/חוץ. רכב ברק הראל  .519
 ל נוסע באוטו שלו לכיוון תל אביב. קלוז אפ ברק הרא

 ) אוףרדיו (
...משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור  

  28בחיפושיה אחרי הנעדר רוסלן מנחמוב, בן  
  -מראשון לציון 

פתאום שם לב לאיזה רכב מאחוריו. מישהו  ברק מעביר מהר תחנה, עולה איזה שיר.
 עוקב אחריו. 

   יום -כניסה לחניון תת קרקעי  -נסיעה -פנים. רכב ברק הראל .520
ברק מגיע עם הרכב לכניסה לחניון. מאחוריו יש עוד רכב. מתגלה שמאחורי הרכב הזה  

   ברק.  . הם עוקבים אחריופוגל בלשי מח"ש יש רכב שבתוכו יושבים אדיר 

    יום -פנים. לובי מעליות בחניון  .521
לוחץ על הכפתור. מאחוריו ברקע אדיר נע. ברק לא  בחניון ברק נכנס ללובי מעליות 

מגיב לזה בצורה נראית לעין. המעלית מגיעה. ברק נכנס, הדלת נסגרת אחריו. אחרי 
  . 4הוא רואה את המעלית מגיעה לקומה  –  ללובי  כמה שניות אדיר נכנס

   יום -פנים. מסדרון בבניין משרדים בבורסה  .522
. מביט ימינה ושמאלה. יש כל מני משרדים קטנים. הוא  4אדיר יוצא מהמעלית בקומה 

מצלם עם הטלפון ואז מסתכל ימינה ושמאלה  –עובר על השמות של החברות בקומה 
משרד,  אין זכר לברק. הוא הולך במורד המסדרון, מציץ לתוך דלת שקופה של איזה –

ממשיך הלאה. אחרי כמה שניות מתגלה שברק מתחבא בתוך המשרד הראשון אליו  
  הציץ אדיר.  
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   יום -פנים. גרם מדרגות  .523
ברק נכנס לחדר המדרגות ומתחיל לרדת. מביט אחורה בעצבנות. מגיע לדלת שלידה 

גות. " נכנס דרכה. בדיוק כשקומה מעליו אדיר נכנס לתוך גרם המדר3שלט "קומה  
   כלום. הכל שקט.   –מביט למעלה ולמטה כמה שניות 

 אדיר 
איבדתי  שומע?  (לעצמו) כוס אמכ... (לקשר)

 אותו.  

   יום -פנים/חוץ. יציאת שירות מבניין משרדים  .524
ברק מתגנב החוצה מיציאה אחורית של בניין משרדים. הוא רואה קפוצ'ון מונח על  

מאולתרת של עובדים ליד הפחים. מושיט יד ולוקח את כיסא באיזו פינת עישון  
 הקפוצ'ון. 

   יום -חוץ. יציאת שירות מבניין משרדים  .525
יוצא מבניין בבורסה, מביט ימינה   המדים שלוברק, עם סווטשרט קפוצ'ון שמכסה את 

 ואז חוצה בריצה את הכביש לצד השני.  –ושמאלה  

   יום -ביטוח)  בבורסה חוץ. מחוץ לבניין משרדים (חברת   .526
   –עם כוס קפה טו גו   ברק מתקרב לעבר לייבו שעומד ומעשן סיגריה

 לייבו 
 מה זה הקפוצ'ון הזה?  איפה אתה תגיד לי? 

 ברק 
 (חרישי) עקבו אחריי לפה. 

 לייבו 
אתה נותן למח"ש לשחק   אתה חי בסרט אחי...

 לך עם הראש יותר מדי. 

 ברק 
שום סרט עקבו אחרי שני חבר'ה שלהם 

  לא טובזה  בוודאות. זיהיתי אותם. (פאוזה) 
   . עכשיו שאני פה

 לייבו 
מה אני אעשה. הבן אדם לא מוכן להתקדם בלי 

 לדבר איתך. הוא ראש קשה.  

 הם נכנסים לבניין.מביט שניה בלייבו בכעס ואז   ברק

 מבוטלת  -   יום -פנים. מסדרון בחברת ביטוח  .527
   יום -פנים. משרד של אלדד חברת ביטוח  .528

 חי שבסאחים.  סא ,מן אלדד עו"ד ברק ולייבו נכנסים למשרדו הנאה של

 אלדד 
 אהלן חבר'ה. בואו כנסו.  
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 לייבו 
ניצב משנה ברק הראל מפקד    -תכיר  אלדד

 תחנת ראשון לציון.  

 ניכר שאלדד מתלהב מנוכחות הקצין הבכיר ובכלל מהסיטואציה.  

 אלדד 
. היועץ המשפטי של מן אלדד נעים מאוד.

 שבו. החברה. 

 פונה לברק.הם מתיישבים, הוא מתיישב מולם. לוחץ לברק יד. 

 אלדד 
אתה יכול לתאר לך שאנחנו לא עושים   אז ככה.

אנחנו לא כמוכם. בדרך דברים כאלה כל יום. 
אני רק צריך כלל הדברים פה די... משעממים. 

 לוודא שהכול תקין. 

 ברק 
בתור המפקד של לייבו אני יכול  ברור לחלוטין. 

שה בצורה הכי הזה נע  דברלהבטיח לך שה
  מסודרת שיש. 

 אלדד 
  איך זה עובד בדיוק?

 לייבו 
אתה מעביר את הכסף אלי, אני   פשוט מאוד: 

נפגש עם המקור שלי, הוא מביא את הפריטים. 
הכסף עובר ממני אליו רק אחרי שאני רואה  

בעיניים שלי שכל הפריטים נמצאים. אתה 
והחברה שלכם לא מעורבים בתהליך עצמו  

 מובן. בשום צורה כ

 אלדד 
 אישור מהפרקליטות יש לעסקה הזאת? 

 ברק 
מלווה משפטית על  "החזרת ציוד" מבצעכמובן. 

עתליה בן  עו"ד  פלילי ידי פרקליטת מחוז מרכז
 באופן אישי.  משה

 אלדד 
 "החזרת ציוד". יש לזה ממש שם והכול...

 ברק 
כן. בטח. מבחינתנו זה מבצע לכל דבר ואתה  

 חלק ממנו.
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 אלדד 
  אני אצטרך לראותאבל אה...  .מגניב אוקיי. 
 מהפרקליטות. אישור.  בכתב   משהו

 ברק ולייבו מחליפים מבטים בינהם 

 ברק 
 אין שום בעיה. תקבל.

 אלדד מוציא מתיקו דף נייר ועליו רשימה מודפסת.  לייבו שולח מבט לברק.  

 אלדד 
לפי   של כל מה שנגנב מהימ"ח   זה פירוט

 הרישומים של הצבא.  

רשומים שם כמויות של אמל"ח: כדורי  –מושיט את הרשימה ללייבו. לייבו מביט בה  
 לייבו מרים גבה. , רימונים, לבנות חבלה וכו'. 5.56

 אלדד 
לדעת שכל  נצטרך שאנחנו מתחיליםלפני 

 נמצאים.   אכן הפריטים

 לייבו 
 אני אבדוק את זה מול הבן אדם שלי.    

 אלדד 
אתם עושים לנו שירות גדול. חוסכים לנו הרבה  

מאוד כאב ראש בזה שאתם מחזירים לנו את 
 הפריטים. 

 ברק 
אין שום בעיה, זה התפקיד של משטרת 

 ישראל. בשביל זה אתה משלם מסים. 

 אלדד 
 לגמרי. 

 ברק 
סודיות. יש פה עניינים   –רק אם יורשה לי 

אם   אתה בטח מבין.צעיים. סיכון למקורות. מב
 אפשר שמינימום אנשים יהיו שותפי סוד.  

 אלדד 
היחידים שיודעים זה   ברור. שירתתי במודיעין. 

המנכ"ל ויושב ראש הדירקטוריון. והם אנשים  
 מאוד דיסקרטיים. 

 ברק מתרומם. מושיט יד ללחיצה.  

 ברק 
 יופי. טוב, אלדד, היה נעים מאוד להכיר.  
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 אלדד לוחץ את ידו של ברק בהתלהבות. 

 אלדד 
 גם לי. כל הכבוד לכם. באמת. תודה!

   יום -פנים. חדר חקירות מח"ש  .529
מולם   יושבש) , לובש מדים כחולים35( יגאל סנדוררס"מ   מיינצר ואיזי יושבים מול

 . ברנס נכנס לחדר החקירות עם כוס קפה, מניח אותה לפני סנדור ומתיישב ושותק.

 ברנס 
 תודה שהסכמת לבוא, סנדור. 

 סנדור 
הדבר האחרון   ממש השארת לי ברירה. לא

שאני צריך בחיים שלי כרגע זה שאתם תופיעו 
   אצלי ביחידה. 

 ברנס 
 אנחנו חוקרים שוב את ברק הראל.  

 . סנדור מביט בו בפנים קפואות

 סנדור 
כבר אמרתי לכם  אוקיי. ומה אתם רוצים ממני? 

הוא  כל מה שיש לי להגיד לפני שנתיים. ברק 
 האחים שמעיה.  חלק מהארגון של 

 איזי 
 הם מקורות מודיעיניים שלו. 

 סנדור 
 זה הוא עובד אצלם, לא ההפך.  . הצחקת אותי

 איזי 
 מה זאת אומרת. 

 סנדור 
הם נותנים לברק מודיעין על המתחרים שלהם, 

ברק מפיל את המתחרים. הם משתלטים על  
ראשון ומי מקבל את הפיקוד על תחנת 
המשטרה? ברק. עכשיו הבנת מה זאת 

 אומרת?  

 איזי שותק. נבוך. ברנס מביט בסנדור. 
 ברנס 

 שתשתף איתנו שוב פעולה. אנחנו רוצים 

 סנדור 
 אין סיכוי.  
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 ברנס 
ם המאה: אנחנו לא שרפנו אותך  סנדור בפע

 ואת שרון. המידע הזה לא יצא מפה.

 סנדור 
אז מאיפה זה יצא? לאף אחד במשטרה לא  

היה מושג שאני מדבר איתכם. מה אתה חושב  
 שאני לא יודע שהוא חבר של ברק?  

 מצביע פתאום על איזי. ברנס מלכסן לעברו מבט, ניכר שהוא קצת מאמין בזה.  סנדור

 סנדור 
  אתה איזי בכר לא?

 איזי 
 כן... 

 סנדור 
 אז אתה הבן זונה. 

 איזי 
  על מה אתה מדבר?

 סנדור 
אתה חשפת את המקור שלי. הדם שלה על 

 הידיים שלך. 

 איזי קצת נרתע מההאשמה החמורה. זה מערער אותו. 

 איזי 
שום דבר. אני בכלל לא   חשפתיחבר, אני לא 

 אז תירגע.  ידעתי שחוקרים אותו בזמנו. 

 סנדור לא נראה משוכנע. ברנס לוקח את המושכות.  

 ברנס 
יש זה בכלל לא משנה. מה שחשוב זה שעכשיו 

 . לנו הזדמנות לעשות תיקון

 שתיקה. סנדור מביט בהם. 

 סנדור 
תגיד ברנס, אתה יודע מה התפקיד שלי עכשיו  
בימ"ר? אחראי מבנה. אני מתעסק עם החברת 

ניקיון, עם החניות. כאלה דברים. זה הפרס  
  שקיבלתי על זה שעשיתי את הדבר הנכון

גם אם הייתי רוצה לעזור לך אין . ובאתי אליכם
 לי איך.  

 ברנס מביט בסנדור בשתיקה. 
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 סנדור 
כל יום בשלוש לילדים.  לפחות אני הולך הביתה

אני יצאתי מהסיפור הזה בזול. יכולתי לגמור 
 כמו שרון. 

 ברנס 
 היא עדיין נעדרת. 

 סנדור 
עאלק נעדרת. מכיר הרבה אימהות שעוזבות 
ילד בן שנה וחצי בלי ליצור קשר אפילו פעם  

אחת? טלפון לשאול אם הוא בסדר?  (פאוזה) 
צח הוא רברנס. תכניס את זה כבר לראש שלך. 

(לאיזי) החבר שלך. הוא רוצח, ידעת את אותה. 
  זה?

 ברנס נועץ בו מבט חודר. הוא חושד באיזי. איזי נסער לשמוע את הדברים. 

 מיינצר 
 שהוא רצח אותה?  למה אתה חושב

 סנדור 
הוא ניהל איתה מערכת יחסים חמש שנים. הוא  
שילם לה שכר דירה. טלפון. ביום שהיא נעלמה  

ניין. שלושה ימים אחרי שכנה ראתה אותו בב
ששרון נעלמה הוא כבר התקשר לבעל הבית 

 לבטל את החוזה של הדירה. 

 שרון.  מברק על איזי מופתע הוא מעולם לא שמע על 

 מיינצר 
  זה לא אומר שהוא רצח אותה.

 סנדור 
זה לא אומר שהוא חשוד לפחות? נראה לך  
שמישהו בדק אותו במסגרת ה"חקירה" של  
 ההיעדרות שלה? מישהו גבה ממנו עדות?   

 שתיקה קצרה. הוא סוקר את הנוכחים במבט. 

 סנדור 
זה הכל עבודה בעיניים. הם סוגרים אחד לשני  

תיקים. מכסתחים אחד בשביל השני. כמו שהם  
י, כמו שהם עושים  עשו ברצח של גבי גנשוויל

 . אין לי כוח לטחון מים. בחיאתתמיד. אבל 

 ברנס 
יש לך עדיין גישה לחומרים? אתה יכול להיכנס  

  לארכיון של הימ"ר? למחשב?

 סנדור מביט בו בחיוך מריר.  
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 סנדור 
 אני לא הולך להסתבך אתכם שוב. לא לא לא.  

 ברנס 
 זה אחרת הפעם סנדור.  

 סנדור 
 לא. זה אף פעם לא אחרת. אני יכול ללכת?  

 ברנס נאנח ובסוף מסמן לו לצאת. סנדור קם והולך לעבר הדלת. מסתובב לברנס. 

 סנדור 
בפעם הבאה שאתה יוצר איתי קשר אני ישר 

 . שתדע.  ולדודו עיני   מדווח לזיגדון

 הוא יוצא מהחדר.  ברנס מסתכל לעברו של איזי.  

 ברנס 
פעם לא אמר לך שום  אני לא מבין, ברק אף 

   שרון צור?  דבר על

 איזי 
 לא שמעתי את השם הזה בחיים שלי 

 . 

 ברנס 
עשרים שנה אתה חבר של הבן אדם הזה  

שאתה משקר   אוואתה לא יודע עליו שום דבר? 
 או שאתה מטומטם.  

 מיינצר 
 חבר'ה, תרגיעו. בואו נישאר מפוקסים. 

 . ברנס מביט בו במבט עוין. משתתקאיזי 

 מיינצר 
  התיקי אנחנו חייבים לשים את הידיים שלנו על

האלה: רצח גנשווילי, תיק ההיעדרות   חקירה
   של שרון צור. 

 ברנס 
הימ"ר. זה פרוצדורה  של   אלה תיקים פתוחים

, צריך לעבור דרך פרקליט המדינה שלמה
שיורה להם להעביר לנו את התיקים. וכמובן  

 זה.  חשפו ליי לם ואשתו  העו שכול

 מיינצר 
  יפול בטעות למגרסה. י ואז החומר  

 איזי 
   אני יכול לנסות לדבר על זה עם דודו. 
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 ברנס 
 . הוא שומר על ברק כמו בולדוג.  אין סיכוי

 איזי 
(למיינצר) הוא אמר לנו בבוקר שהוא משתף 

   פעולה באופן מלא עם החקירה, לא? 

 מהנהנת. ברנס סקפטי.  מיינצר

 ברנס 
 אני אומר לך. זה לא יעבוד. 

 רק רוצה לפוצץ את המורסה מול דודו. איזי  

 איזי 
לדבר אתו. אין   רוצה ללכתאני  . תיבסדר. הבנ 

 לנו מה להפסיד. 

   יום  -פנים. מסדרון במטה מחוז מרכז  .530
  איזי הולך במורד המסדרון בפנים קודרות. 

   יום -פנים. לשכת דודו עיני   .531
 דודו מסיים דיון, קצינים יוצאים, דודו מבחין באיזי בפתח. מסמן לו להיכנס.

 דודו 
 (צונן) כן, איזי. 

 איזי נכנס. מחכה שכולם יתרחקו וסוגר אחריו את הדלת. 

 איזי 
אתה ידעת שלברק היה קשר עם בחורה   -תגיד 

 בשם שרון צור? שהוא החזיק לה דירה?   

 דודו מביט בו ונאנח. מטיח את העט שבידו על השולחן. 

 דודו 
שוב אתם מדברים עם יגאל סנדור המטומטם?  

הרבה  אל תשקיעו בו יותר מדי מאמץ. הכי 
שתוציאו ממנו עכשיו זה כמה נייר טואלט יש  

 בשירותים של הימ"ר. 

 איזי 
כשאנחנו עשינו מגבית לעזור להם עם הניתוח  
של ענת בפאריז הוא החזיק דירה לאיזו נערת 

 ליווי? מאיזה כסף?  

 דודו 
   -איזי 

 הוא מתרתח ומתפרץ.  דודו ידע! -איזי קולט פתאום 
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 איזי 
אתה ידעת מזה! שני שקרנים... איך הסתרתם  

   ממני כזה דבר?!

 דודו 
ראה מה  מה אתה רוצה, שלא נסתיר ממך?! ת

 תראה איך אתה מתנהג! אתה עושה!

 איזי 
 איך אני מתנהג?!

 דודו 
עבריין מהרחוב   כאילו ברק זה איזה בן אדם זר!

 שאתה צריך לזיין ולא משנה מה! 

 עוד שתיקה מתוחה. דודו נועץ מבט זועם באיזי, שפשוט מלא בזעם עצור.  

 דודו 
 היה לו חיבור עם הבחורה הזאת.  

 איזי 
 לא סתם בחורה. נערת ליווי. מכורה לסמים.  

 דודו 
, איזי נוהוא הוציא אותה מזה. שיקם אותה. 

אתה מכיר את הסיפור שלו. אתה באמת לא  
  מבין את זה?

 איזי כמובן מבין. הוא מניד בראשו לא מאמין למה שהוא שומע. 

 דודו 
טים בשבילו. הוא  איזי, אלה היו ימים לא פשו

 היה צריך אוויר. 

 איזי 
 וזה נראה לך נורמלי?  

 דודו 
שום דבר באיך שברק חי בתקופה של המחלה  

של ענת לא היה נראה לי נורמלי! אבל אני  
 חבר!  (בניגוד אליך) 

 זה חץ ישר ללב של איזי. דודו חבר אמת. שותף סוד. איזי הוא בכלל גלגל שלישי. 

 איזי 
 אתה יודע שהבחורה הזאת נעדרת? 

 דודו 
אז מה אם היא נעדרת? הא? מה נראה לך  

 קרה בדיוק? 

 איזי בוחר לא להכנס לזה. 
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 איזי 
 טוב אני לא באתי לפה כדי לריב איתך.

 דודו 
 אז למה באת.  

 איזי 
יכים גישה לכמה תיקים פתוחים של  אנחנו צר 

 הימ"ר. רצח גנשווילי. אולי עוד איזה שניים.

 דודו 
 שכח מזה.  

 איזי 
 חשבתי שאתה משתף פעולה עם החקירה. 

 דודו 
 אתה אשכרה הולך על הראש שלו. הא? 

 איזי 
עושה את   אני. ראש  שוםלא הולך על  אני

  העבודה שלי.

 דודו 
אז אל תערב אותי. תעשה לינצ' לחבר שלך  

 לבד. 

 איזי 
דודו אני לא מבין, אם הכל שטויות ואין בעיה  

  עם ברק מה אכפת לך לאשר לנו?

 דודו עצבני, נשען אחורה מדליק סיגריה.  

 דודו 
 אני לא מאשר לכם שום דבר.   

 איזי 
אנחנו נלך לעתליה בן משה ולפרקליט המדינה  

 וזה יגיע אליך בתור הנחיה.  

 דודו 
 אז שיגיע בתור הנחיה. אין שום בעיה. 

 איזי 
 אתה בוחר את הצד הלא נכון דודו.  

 דודו 
 אני בוחר את הצד הלא נכון?! אני?! 

ת דודו מביט בו בתוכחה. איזי שותק. ואז מסתובב והולך, מובס. יוצא מהדלת. כשהדל
   נטרקת דודו הנסער דוחף בעצבים משהו מהשולחן.
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   חניון מחוז מרכז -חוץ, יום  .532
    . בנייןוברנס מחכים לאיזי שיוצא מה מיינצר

 מיינצר 
 נו מה היה?  

 ברנס 
 תן לי לנחש. הוא שם עליך זין.  

איזה  לעבר  ברנס עף   -מסתובב אל ברנס ודופק לו אגרוף בפנים ללא התראה איזי 
  -עיניה של מיינצר נפערות  .בעוצמה כזו שאזעקת הרכב מתחילה לפעול  -רכב חונה 

איזי עומד שם, שור זועם. מביט בברנס שכמעט מאבד הכרה, בקושי מצליח לשמור על 
 שיווי משקל.

 ברנס 
 ... חולה נפש בן זונה

  -נראה כאילו הוא עומד לדפוק לו מכות   .נייםעם רצח בעי  איזי

 מיינצר 
    איזי!

את ברנס, פשוט עוזב נס שלו. הוא מתנער, א מעירה את איזי מהטר מיינצרהגערה של  
 מיינצר. באירוע מביטה בהלםליד . שוטרת במדים שבדיוק עוברת משםמסתובב והולך 

 הוא הודף את ידה. -ניגשת לברנס, עוזרת לו לקום 

 ברנס 
 עזבי אותי... 

  משרד -  לול האחים שמעיה - פנים, ערב  .533
 , מאיר וגילי מסתודדים. מאיר נסער.   תמיר

 מאיר 
יושבת כבר שעתיים הקצינה הזאת מיחב"ל 

    !שעתיים .בבת ים  במחסןעובדים  ומתחקרת

 יודע שבאמת יש בעיה. שתיקה. תמיר מביט בו.  

 מאיר 
בגלל החקירה    עבודה איתנו ברק עצר -תמיר 

.  הזאת שרק אללה יודע מתי היא תיגמר
העסק (פאוזה) מדממים כסף. בינתיים אנחנו 

 שלנו בנוי על זה שלא מתעסקים איתנו. 

 תמיר 
 אז מה אתה רוצה לעשות?  

 מאיר 
הופך מנכס   הואאני רוצה שנדבר על מתי 

 לנטל. 



   005פרק  נאייכמ
 

   

34 
 

 תמיר 
 ברק? 

 מאיר 
 כן. 

 תמיר שותק. 

 מאיר 
לא   -זה משרד המשפטים  מח"ש  -תמיר 

אם נבוא   אנחנו לא מעניינים אותם.משטרה. 
נקבל   ברק אליהם ונציע לשתף פעולה נגד

 חסינות. 

 תמיר 
 ומה נעשה בלי ברק?  

 מאיר 
  מישהו במקומו.  נבנה

 גילי 
אתה רוצה שנלך   אני לא מבין,(מאחורה) 
  להשטנקר?

 מאיר 
   ה בן ארבע?מה את מה זה "להשטנקר"?

  נועץ בגילי מבט נוזף. גילי משפיל את עיניו. תמיר מביט במאיר.  תמיר

 תמיר 
 עם מח"ש האופציה הזאת של לשתף פעולה

 זה עוד לא הזמן.  תהיה קיימת גם בהמשך. 

מאיר מביט בו, ניכר שהוא לא מסכים אבל מקבל את מרותו של תמיר. לגילי יש הודעת 
 טקסט. הוא מביט במכשיר שלו.  

 גילי 
 הערבי פה.

 תמיר 
 לך סגור איתו את הפינה. 

 הוא קם ויוצא. מאיר ותמיר מחליפים מבט.  

   לילה -פנים. לול האחים שמעיה  .534
  ניגש.  תרנגולי ההודו. גיליעימאד עומד ומעשן סיגריה, מביט ב 

 גילי 
  אוהבים בשר.הם   אתה יודע?

 עימאד 
 מה זה?  
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 גילי 
מתים על בשר. אוכלים אפילו אחד את  ההודים.

אם אחד מהם נפצע הם מנקרים אותו  השני. 
    קניבלים.עד שהוא מת ואז אוכלים אותו. 

 עימאד מביט בו, לא מחבב אותו.  

 גילי 
 הופכים לשווארמה. אולי מגיע להם שבסוף הם 

 הולך לעברם.   . אחרי כמה שניות לייבו נכנס ללולשתיקה קצרה. 

 גילי  
 (לעימאד) הנה. זה השוטר. 

 לייבו ניגש אליהם.  

 גילי 
 עימאד.  -עימאד תכיר זה לייבו. לייבו 

 לוחצים ידיים. 

 לייבו 
הוא נתן  אצל הבן אדם מהחברת ביטוח.  תיהיי

 . מהימ"ח לנו רשימה של מה שנגנב

  בכובד ראש.מושיט לעימאד את הדף שקיבל מאלדד. עימאד לוקח אותו ליד ומעיין 

 עימאד 
 רשום פה יותר ממה שיש באמת. 

 לייבו 
 פילחתם כבר דברים בשביל החמולה?   ,מה

 עימאד בינתיים מוציא עט ומתקן את הרשימה. 

 עימאד 
יותר הגיוני שהצבא מנסה לעקוץ את החברת 

 מנסה לעקוץ אותנו. ת ביטוח ביטוח. או שהחבר

 לייבו 
 לך תעשה עסקים עם יהודים.  

 עימאד 
 דיברתם על כסף? 

 לייבו 
הם מוכנים לשלם מיליון וחצי. אבל על הכמות 

 שפה ברשימה. 
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 גילי 
מיליון וחצי? אתה יודע כמה הסחורה הזאת 

  ? חוץשווה ב

 לייבו 
לצבא זה שווה הרבה פחות ממה שזה שווה  

  . גילי רבשוק השחו 

  לא מגיב, מושיט ללייבו בחזרה את הדף המתוקן. עימאד  

 עימאד 
זה מה שיש באמת. אתה יכול לנהל איתו משא  

  מיליון שקל. מינימום של ומתן על הכסף עד 

 גילי 
אבל קח בחשבון שהעמלה שלנו באחוזים אז  
 תתמקח כמו גבר לא כמו איזה קוקסינל, לייבו. 

 טוקמן. גילי לייבו מושיט ל

 לייבו 
. רק דרך המכשיר הזה  אתה יוצר אתי קשר

 שם בזיכרון. שמור  המספר שלי 

 עימאד לוקח את המכשיר. מניד בראשו לעבר גילי והולך לעבר היציאה. 

   משרד איזי - פנים, ערב  .535
ברק ודודו. טל  -איזי יושב במשרד ומסתכל על התמונה הישנה שלו ושל החבר'ה 

 .  איזי אפילו לא מסתכל לכיוון שלה.  וונעמדת מולנכנסת 

 טל
   ?לברנס  תגיד אתה הרבצת

 איזי לא עונה.  

 טל 
שמיינצר בקושי הצליחה לשכנע אותו לא הבנתי 

 להגיש תלונה. 

 איזי 
  על הזין שלי. שיגיש תלונה. הוא 

 טל
  אתה בסדר?(קולטת את התמונה) מה איתך? 

 איזי 
סתם. אני כל הזמן משחזר בראש כל מני 
רגעים מהעשרים שנה האחרונות. מנסה 

 לחשוב אם היו סימנים שהתעלמתי מהם. 

 טל
 נו? והיו?  
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 איזי 
 לא יודע. פתאום כל דבר נראה לי כמו סימן.  

 שתיקה  

 איזי 
את יודעת  אני לא מצליח להפסיק לחפור בזה.  

זה לגלות שחלק כל כך גדול מהחיים שלך   מה
 א פשוט שקר.  הו

 טל
 כל החיים שלי זה שקר אצלי זה לא חכמה. 

 איזי מסתכל עליה.  

 איזי 
 מה זאת אומרת?  

 טל
לא משנה. עזוב. אני הולכת הביתה. אתה 

   נשאר פה? 

 איזי 
 כן. 

 טל
 יאללה. ביי.  

  היא יוצאת מהחדר. איזי זורק עוד מבט לתמונה. 

   בית ברק, דלת -פנים, לילה   .536
מביט  איזי . ברק, ענת, שירה, מעיין !הראל משפחת בכיף גרים כאןדלת עליה שלט: 

   -נשמעים צעדים מהצד השני. ואז רגע עצוב בשלט ואז מצלצל בפעמון. 

 )  אוףשירה (
 איזי!!!!!

 פותחת את הדלת ומסתערת עליו בחיבוק גדול.  15שירה בת ה  

 שירה 
 מה קורה?!?!?!!!! הי איזי!!!!!

 איזי 
 מתוקה... בסדר

 שירה 
 ? מה עם ירון

 איזי 
 . 21סוגר בסדר. טוחן. הוא בעזה עכשיו. 

 XBOXיושב בסלון ומשחק משחק ב מעיין  איזי נכנס פנימה. 
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 יותם 
 הי איזי!  

 איזי 
 הי חמוד. 

 ברק מגיע מכיוון החדרים. נעצר כשהוא רואה אותו.  

 ברק 
 איזי. איזו הפתעה...  

 איזי 
 יש מצב לדבר איתך רגע? 

 ברק 
 בוא נצא למרפסת. 

   מרפסת של ברק -חוץ, לילה  .537
 ומביט בו באיום.  ברק ואיזי יוצאים למרפסת. ברק סוגר אחריו את דלת ההזזה

 ברק 
  מה נראה לך שאתה עושה פה?

 איזי 
 אני פה לא בתפקיד. אני פה כחבר. 

 ברק 
 חבר.

 איזי 
 כן. 

 שתיקה קצרה. 

 איזי 
 בדיוק,  מה אתה מסובךב תקשיב. אני לא יודע

אני לא שופט  . זה לא משנה.כמה אתה מסובך
אנחנו תשב איתנו. תדבר.  .בואאני אומר אותך. 

  נהיה איתך הוגנים. אני מבטיח לך אישית. 

 ברק 
  מה אתה רוצה מהחיים שלי איזי. אני לא יודע  

 איזי 
  .ך. הם יותר מדי מושקעים ב הם לא ירדו ממך

זה   הדרך היחידה שלך לצאת מזה איכשהו
 תחשוב על הילדים.  . לשתף פעולה

 איזי מצביע אל עבר הסלון, שם הילדים חיים את חייהם כאילו כלום.  
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 ברק 
איזי, אני יודע שאתה בא ממקום טוב. באמת.  

 אבל אתה עשית טעות שנכנסת לתיק הזה.  

 איזי 
  לעזור לך. כדי אני נכנסתי לתיק הזה 

 ברק 
אבל אתה יכול לעזור   לא צריך עזרה.אני 

 זה גדול עליך. תפוס מרחק. : לעצמך

 איזי 
 מה זה אמור להביע?  

דלת ההזזה נפתחת ושירה ברק נועץ בו מבט. זה איום. רגע של מתח שנשבר כש
 מציצה פנימה. 

 שירה 
 מה אתה שותה איזי? 

 ברק 
   הוא לא שותה כלום. הוא לא נשאר. 

   חניון בחוף גבעת עליה  -חוץ, לילה  .538
    בית איזי -פנים, לילה   .539

יש לו טלפון: מזוהה: אתי. איזי נאנח ואז   מהורהר. ומביט בים. נשען על האוטו  איזי  
 עונה.  

 איזי 
 הי מאמי.  

 אתי בבית. חונקת דמעות.  

 אתי
  איפה אתה? 

 איזי 
 במשרד.  סתם. 

 אתי
כתבה לי עכשיו שהם מבקשים שלא נבוא   לימור

 לחתונה. 

 איזי שותק. בולע רוק. חטף בוקס בבטן. 

 אתי
(פאוזה)  התקשרתי אליה. היא מסננת אותי.  

דוגרי אני לא יכולה להאשים אותם. למה הם  
 צריכים את החרא הזה באירוע של הילדה...  
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 איזי 
 טוב זה פחות אירוע ללכת אליו. חסכנו אלפייה.  

 ניסיון ההתבדחות לא עובד. 

 אתי
  להגיד? שיש לך מה  זהאני לא מבינה. 

 איזי 
 מה את רוצה שאני אגיד?

 שתיקה. 

 אתי
 מתי אתה חוזר? 

 איזי 
 יותר מאוחר. 

 היא מנתקת את הטלפון. איזי מביט בים. החיים שלו רשמית התפרקו.  

   לילה  -פנים. בית טניה  .540
, קשוח),  16(  דניאל. יושבים טניה ושתיה , באוכלדירה צנועה בחולון. השולחן עמוס 

  . דניאל מלכסן אליו מבטים עויינים. מרק+), ואיזי. איזי אוכל  60סבתא (סבא ו

 איזי 
באמת את צריכה  הזה... תענוג. הבורשט  

 . לפתוח מסעדה

 מחייכת. דניאל מביט בו במבט עוין.   טניה

 טניה 
אני רוצה רגע שנרים כוסית. (מרימה כוס יין)  

לכבוד איזי. שכל כך עוזר לנו. ובאמת... יש לנו  
 מזל גדול שהכרנו אותך, איזי. לחיים! 

 איזי 
 (מרים כוס) לחיים.  

. איזי פונה לעבר דניאל שלא משתתף אלא רק מביט בו  יםתא מרימ א וסבגם הסב
ה. גם איזי. כמה שניות של אכילה  בזעף. טניה מביטה לעברו וחוזרת לאכול במבוכ 

   .שקטה

 טניה 
ינון אומר שאנחנו יכולים לקבל בפיצויים מיליון  

 שקל. אולי אפילו יותר. זה נכון איזי? 

 איזי מהנהן תוך כדי אכילה. 

 איזי 
(פאוזה, פונה  אם זה מה שהוא אומר הוא יודע. 

 . פנימייהלדניאל) אז מה, דניאל? איך ב 



   005פרק  נאייכמ
 

   

41 
 

 דניאל 
 חרא.  

 טניה 
 אל. אני מבקשת. דני

  דניאל מסובב את ראשו לעבר איזי במבט זועם. 

 דניאל 
מה אתה חושב, שאני לא מבין שאתה  תגיד, 

 עושה הכול רק כי אתה רוצה לזיין אותה?   

 נשאר ללא מילים.  איזי בשוק. דממה משתררת לרגע סביב השולחן. 

 (ברוסית)   טניה
  איך אתה מדבר?! מה זה?

   דניאל
  מטומטמת שאת לא רואה את זה?!את כזאת 

 מה נראה לך שהוא עושה פה?! הא?!

הוא קם בזעם מהשולחן והולך לעבר החדר שלו. נשמעת טריקת דלת. דממה 
 ואיזי נבוכים ברמות.   סבא משתררת. טניה, סבתא 

 איזי 
 אני... אני חושב שאולי עדיף שאני אלך...

 הוא הולך לעבר הדלת ויוצא ממנה.  

   לילה -ץ לבניין של טניה חוץ. מחו .541
 הולך לעבר הרכב שלו. טניה אחריו.   -איזי, נסער, יוצא מהבניין 

 טניה 
 חכה רגע. איזי! 

 היא מגיעה אליו ותופסת לו את היד.  נעצר. איזי  

 טניה 
 אני לא רוצה שתלך...

הוא המום, מניח עליה ידיים לחיבוק במבוכה. היא   מהוססת. מחבקת אותו.  היא פתאום
מנשקת אותו   ומביטה בו. הוא מביט חזרה. ואז היא בביישנות את הראש שלה  רימהמ

אחרי כמה שניות של הלם הוא  על השפתיים. הוא מביט בה. היא מנשקת אותו שוב.
 מצטרף והם מתחילים להתנשק בתשוקה. איזי תופס את עצמו פתאום ומתנתק. 

 איזי 
 רגע... טניה... רגע. לא. אני מצטער.  

 טניה 
 מה...?
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 איזי 
 זה לא יכול לקרות. סליחה.

כנס לאוטו. היא מביטה בו בשוק. מתגלה שמהצד השני של הרחוב  יהוא ממהר לה
 דמות מסתורית מתצפתת עליהם, בידיה מצלמה עם עדשת טלה.    
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