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 סצנה חדשה – הראל רקבית ב  –פנים, יום . 400

 ברק לבוש חולצת מדים פתוחה, עסוק בהכנת כריכים. מורח גבינה. ביצה קשה.
מעיין יושב מולו על השולחן, שותה שוקו ומשחק בסלולארי. ברק זורק אליו   ירקות.

 . ברק אורז את הכריכים ושם אותם בתיקים. בחום מבט. מחייכים אחד לשני 

 ברק 
 שירה!  

 שירה (אוף) 
 ? מה

 ברק 
 נו מה קורה איתך? צריך לצאת!  

   יום  -חוץ. מחוץ לבית של ברק הראל  .401
   יום -פנים/חוץ. רכב של איזי מחוץ לבית של ברק הראל  .402

ברק יוצא מהבניין יחד עם הילדים, שירה ומעיין. הם עם ילקוטים. הוא הולך איתם  
 לעבר האוטו. לפתע הטוקמן שלו מצלצל בכיס. הוא מופתע. נעצר. מוציא את המכשיר.

 ברק 
 הלו? 

 חשד. אין אף אחד בצד השני. הוא מסתכל ימינה ושמאלה ב
. טל ומתצפתים על הבית של ברק במרחק מה איזי וטל יושבים ברכב של איזיקאט ל

מנתקת (זו היא שהתקשרה לטוקמן של ברק) איזי   .עם משקפת ועם הטלפון ביד
 ברק סוגר את המכשיר, עומד שם שניה.   בעדשת טלה.מצלמה מצלם את ברק עם 

 שירה 
 מי זה אבא? 

 ברק 
 סתם טעות. בואו. 

הוא זורק עוד מבט סביב וממשיך ללכת לעבר האוטו שלו. איזי מוריד את המצלמה 
 ובודק את התמונות.  

 טל
 ילדים חמודים. ה

 איזי 
 הוא אמר לי אתמול שהילד חולה. עוד שקר. 

 טל
 

 הוא אלמן נכון? 

 איזי 
 כן. אשתו נפטרה מסרטן לפני שלוש שנים.  
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 טל
 ואין לו מישהי?  

 איזי זורק אליה מבט.  

 טל
מה, הוא בול הטיפוס שלי. גבוה, שחרחר 

 ומושחת. 

 מחייך. לא  מביט בה, איזי

 טל
 בצחוק. מה?

 איזי 
 זה לא מצחיק.

 טל
 על שלוש שעות שינה, תן קצת להתבדח. אנינו.

 איזי 
   בואי נעוף מפה.

   משרד איזי -פנים, יום  .403
איזי נכנס למשרד שלו, מתיישב באנחה בכיסא. זורק מבט לתמונה הישנה שלו עם 
ברק ודודו. כמעט מיד מיינצר וברנס נכנסים. לא הפרצופים שהכי בא לאיזי לראות  

 בעולם.  

 מיינצר 
מה עשיתם אתה והשוטרת ליד הבית של 

 ברק? 

 איזי 
 יש לה שם.  

 איזי מרים אליה מבט זועף. ברנס מביט בו.  

 ס ברנ
 אתה יודע שיש לי שם אנשים. ראו אתכם. 

 איזי 
 הלכנו לבדוק משהו.  

 ברנס 
 לבדוק מה? 

 איזי 
רוסלן מנחמוב הוציא אתמול שיחה לטוקמן  

 אנונימי. טלפון מבצעי. 

הוא מושיט להם את פירוט השיחות הממורקר. מיינצר פתאום מתעניינת. מעיינת  
 בנייר. 
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 מיינצר 
  משטרתי?

 איזי 
 לא. (פאוזה) הטלפון הזה אצל ברק. 

 מיינצר מרימה אליו מבט. 

 ברנס 
 אז איך אתה יודע? 

 איזי 
 כי חייגנו למספר הזה וראינו אותו עונה.  

 ברנס 
  חייגתם אליו?

 איזי 
 מחסוי.  

 ברנס 
 ומה?  

 איזי 
 כלום. הוא ענה וישר ניתקנו. 

 ברנס 
ולא נראה לך שעכשיו הוא יבין שהקו הזה 

 שרוף? 

 איזי 
, הוא יודע שאנחנו חוקרים אותו. הוא  ברנס

 בטח הפסיק לדבר בטלפון בכלל. 

 ברנס 
 עובדה שהוא מסתובב עם הטוקמן הזה.  

 איזי 
. זו  זה אומר שגם הם לא יודעים איפה רוסלן

הסיבה היחידה שיש לו לא להיפטר מהמכשיר.  
 למקרה שהוא ינסה ליצור קשר. 

 מיינצר מביטה בו בהערכה. איזי לא מתלהב מזה. 

 מיינצר 
טוב. יפה. צריך לשים על הקו הזה האזנה. אני  

אטפל בזה. (מחליפה נושא) עכשיו תשמע. 
כל המערכת   יצאה הנחיה של פרקליט המדינה:

 ייננו.   מגויסת עכשיו לענ

 איזי 
 ככה? אין משמעויות למה שהיה אתמול? 
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 הוא זורק מבט רב משמעות לברנס. 

 מיינצר 
להפך. מגדילים את הצח"מ. אנחנו ממשיכים  

 קדימה בפול גז.

 איזי מרים גבה. היא מביטה בו.  

 מיינצר 
 אני מבינה שאתה נשאר איתנו.  

 איזי שותק שניה. זאת הזדמנות לצאת. אבל הוא נשאר. 

 זי אי
 כן. 

 מיינצר 
אני רוצה שתהיה החוקר המוביל. אני צריכה  

 מבוגר אחראי. 

 ברנס מתקשה להתעלם מהעלבון הלא כל כך מוסווה. איזי מהנהן.  

 איזי 
 בסדר גמור.  

 מיינצר 
 אתה בטוח? זה לא קרוב לך מדי?  

 איזי משתהה.  זה רגע חשוב שבו הוא מתחייב לצאת נגד ברק באופן מובהק.

 איזי 
 לא.   

 מיינצר 
ויש לך בעיה עם זה שאני נשארת בראש 

 כי אני נשארת בראש הצח"מ. הצח"מ?

 איזי 
 אין בעיה.  

 מיינצר 
טוב. אני עושה עוד חצי שעה תדריך. תגיע 

 לשם ותביא איתך את השוטרת. 

 איזי 
 קוראים לה טל.

 מיינצר 
 אני יודעת. 

   והם יוצאים מהמשרד.
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   איזיפנים, מסדרון מחוץ למשרד של   .404
 (המשך ישיר) ברנס ומיינצר יוצאים מהמשרד של איזי.  

 ברנס 
  את קונה את המהפך הזה שלו?

 מיינצר 
 אני לא יודעת.  

 ברנס 
 אני משאיר עליו את ההאזנות והכל, כן? 

 מיינצר 
 ברור.  

 הם חולפים את המצלמה. 

 )סטנד ביייום   (  -ניידת בנסיעה  -פיצוציה/תחנה מרכזית  -א. חוץ. עפולה 404
שני שוטרי סיור בניידת נוסעים בעיר. אחד מהם מבחין בג'יפ של גילי שמעיה חונה מול 

 איזו פיצוציה. חריג מאוד ביחס לרכבים המעפנים האחרים שחונים שם.  

 שוטרת (לשותף)
 תבדוק את הרכב הזה במחשב. 

 השוטר השני מקליד את מספר הרכב למחשב הניידת. נשמע צפצוף התראה.

 שוטר 
 גנוב. 

 מרכז   מחוז  חניון –. חוץ, יום ב044
 דודו עומד ומעשן. ברק נועץ בו מבט קודר. שניהם עם כוסות קפה חד"פ ביד. 

 ברק 
 לפי מה שאני שומע הקימו לכבודי צח"מ. 

 דודו 
 תתקדם שאתה ככל. כבר לך  אמרתי אני

הכי רחוק שאפשר   מכווןואנשים יבינו שאתה 
   ככה יותר ינסו להוריד אותך.

 ברק 
 עזוב אותך...הכל שטויות

 ברק שותק כמה שניות. לא טוב.  

 ברק 
 אתה יודע מה יש להם?  

 דודו 
אותי   אין לי מושג. הם מנסים כמה שיותר למדר

אחרי הפעם הקודמת. (מרים מבט לברק) אבל  
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מה כבר יכול להיות להם? מה יש לאלירן חן  
  לספר?

 ברק 
 לך תדע מה הוא הנפיץ להם. 

 איזה שני שוטרים חולפים לידם. ברק מיד משנה פרצוף לחיוך גדול.  

 ברק 
 דודו 

  מה קורה, חלבי? הכל בסדר?

 גם דודו מחייך אליהם. דודו חוזר למוד המוטרד.  

 דודו 
 לפחות איזי שם בצוות. מישהו שומר עליך.  

 (מגחך בבוז)  ברק
למה, נראה לך שהוא לא ישב אצלי במשרד  

שומר עאלק. אתה וחקר אותי כמו מניאק? 
מכיר את הדפוק הזה. הוא הרי לא רואה 

 בעיניים. 

 דודו 
א יכולים  בסדר אבל אם הוא שם לפחות הם ל

 לשחק מלוכלך. 

 ברק 
עצם זה ששמו אותו שם זה לשחק מלוכלך. 

 ! תתעורר?! אתה איפה דודו

דודו שותק. הוא לא אוהב את הווייב של ברק. הוא מרגיש לו אשם במשהו. דודו יודע  
 שברק חוצה לפעמים את הקווים ושהוא סיכון פוטנציאלי.  

 דודו 
  יש משהו שאתה לא מספר לי? -ברק 

 ברק 
 זאת השאלה הזאת?  מה

 דודו 
 (מאיים) יש משהו שאתה לא מספר לי? 

 ברק 
 עכשיו גם אתה חוקר אותי?  

 דודו 
 פשוט תענה. 

 ברק נאנח. 

 ברק 
 אין שום דבר שאני לא מספר לך.  
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 דודו מביט בו בשתיקה.  

 ברק 
 . מה כבר יכול להיות? 

 דודו 
. חודשיים אחרונים שלי במשטרה. קיבינימאט

חשבתי טקסים, חפיפה, אס"ק. במקום זה אני  
 צריך להתעסק עם החרא הזה.  

. 
 לפתע יש לברק הודעת וואצפ. הוא מסתכל. 

 ברק 
 .  לחזור לתחנהאני חייב 

 דודו 
 .  בייבסדר. 

 יום  – משרד בילוש –תחנת ראשון  .  פנים. 405
מרים משקולות על ספסל, שם טוב, שומר עליו. בלש נוסף קורא עיתון ליד   לייבו

  השולחן. ברק נכנס. 

 ברק 
 לייבו? , אפשר אותך רגע

שיסגרו  ברק מחכה לייבו עוצר עם המשקולות. מסמן לבלשים האחרים והם יוצאים. 
   אחריהם את הדלת.

 ברק 
 שוטרי סיור בעפולה איתרו את הרכב של גילי.  

 לייבו 
 עפולה? מה יש לו בעפולה? 

 ברק 
 לא יודע. קח את שם טוב וסע לשם. טפלו בזה.  

    יום -פנים. חדר דיונים שיהפוך לחדר צח"מ  .406
המקום עמוס בארגזי ארכיב מלאים בניירת וכמה מחשבים מפורקים שזה עתה הגיעו. 

, דתי) הבלשים: 30( יואל, נאה) 35( היבאי, טל, פדובה, ברנס בפנים יושבים: איז
 אדיר, פוגל, מכלוף, שטרית, מיטל (ואולי עוד כמה ביטים). מיינצר נכנסת. 

 מיינצר 
 חברים, יאללה. בואו נעשה את זה זריז.  

 היא נעמדת מול כולם. 

 מיינצר 
, מנהל שלוחת מרכז  דבר ראשון תודה לפדובה

 על זה שאתם מארחים פה את הצח"מ שלנו. 
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 פדובה מהנהן.  

 מיינצר 
אז ככה: תיק ברק הראל. כולם כבר אמורים  
להיות פחות או יותר מעודכנים במה שהיה  

בימים האחרונים. אלירן חן ברח לחו"ל. איפה  
הוא כרגע? לא ברור. עובדים על זה. שורה  

שלנו. זה  תחתונה: איבדנו את עד המדינה
אז אנחנו    -אומר שנצטרך לעבוד יותר קשה 

מעבים את הצח"מ: תצטרף אלינו עוד חוקרת: 
היבא אלנאסר משלוחת מרכז יחד עם 

 המתמחה שלה יואל שוורץ. 

 היבא מרימה יד לשלום. גם יואל. טל זורקת לעבר היבא מבט עוין.  

 מיינצר 
זה יהיה חדר הצח"מ. עוד מעט יגיעו להתקין  

המחשבים. אנחנו נחליף את הקוד של כאן את 
הדלת ומאותו רגע אף בן אדם שלא נמצא 
עכשיו איתנו פה בחדר לא נכנס. זו חקירה 

תחת איפול, מאוד רגישה כפי שכולכם יודעים.  
היעד שלנו יודע שאנחנו עובדים וכבר התחיל  

 לשבש.    

 היא סוקרת את הנוכחים במבט וממשיכה. 

 מיינצר 
נהיה הפרקליטים המלווים של    ופדובה  אני

: אני רוצה  משימות מבחינת"מ הזה. הצח
חקירה כלכלית מלאה על ברק הראל. אנחנו  

צריכים להראות שהוא מקבל תמורה עבור  
הדברים שהוא לכאורה עושה בשביל האחים  

 שמעיה, אחרת אין לנו תיק. 

 ריאקשן של פדובה. מיינצר ממשיכה. 

 מיינצר 
היו עוד. בילוש: אנחנו  האזנות כבר יש לנו. י

צריכים לשמר כיסוי כמה שיותר רציף על ברק  
הראל. הוא היעד המרכזי שלנו. מעבר לזה:  
רוסלן מנחמוב, שחשוד ברצח גבי גנשווילי. 

זה כרגע טופ פריוריטי.  –חייבים לאתר אותו  
אני רוצה אתכם על הרישומי   - היבא ויואל 

תתחילו   -שיחות ועל הפייסבוק של רוסלן 
מפות אנשים שהוא יכול להיות אצלם. איזי  ל

הדירה של רוסלן. חיפוש ולתשאל את   -וטל 
 אשתו. יש לכם פה צווים. שיהיה לנו בהצלחה.  

 וטל.   היבא ויואל ניגשים אל איזי



   004פרק  כמאניי
   

10 
 

 היבא 
 איך החרשת ממני את התיק הזה איזי?  

 איזי 
 האמת חשבתי שזה בולשיט. טעיתי. 

 היבא 
 לא קשה לך? בגלל ברק? 

 איזי 
לעשות. תכירו זו טל בן   יש . אבל מהקשה

 הרוש מיחב"ל.  

 טל לוחצת ידיים ליואל והיבא. טל נראית לא מתלהבת מהיבא בלשון המעטה. 

 איזי 
זו היבא, חוקרת מעולה שלנו. ויואל המתמחה  

 שלה. 

 היבא 
אני הייתי המתמחה של איזי לפני מאה   -אגב 

זה  -שנה. כל מה שאני יודעת על חקירות 
 ממנו. 

 טל
 (עוינת) מה את אומרת. נחמד.   

 גם איזי וגם היבא מבחינים בנקל בקור העז של טל.  

 היבא 
 יאללה. אנחנו ניגש לעבודה. בוא יואל.  

 היא יוצאת משם עם יואל. איזי מביט בטל. 

 איזי 
 צת קצרה איתה, לא? היית ק

 טל
  קצרה?

 איזי 
 אנטיפטית. 

 טל
  כזו אני. נזוז? 

 ) מבוטלת סצינה(   רכב איזי -פנים/חוץ, יום  .407
    דירת רוסלן מנחמוב -פנים, יום  .408

  .ומעשנת  מתוחה מאוד. יושבת בסלוןאוקסנה  מסביב אדיר ופוגל עושים חיפוש בבית. 
 .  סובל מהעשןמעשנת. איזי  גם טל איזי וטל עומדים מעליה.  
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 אוקסנה 
אמר לי שהוא הולך לעזור לחבר ויחזור הוא 

והוא לא זמין   מאז לא שמעתי ממנו מאוחר.
(לבלשים) דיר באלּכ אתם מעירים את   בטלפון.
  התינוק!

 טל
 הרבה נעלם ככה בלילות?   רוסלן

 אוקסנה 
  . בלילה עבודה יש לולפעמים  

 טל
  איפה הוא עובד?

 אוקסנה 
 . נכסים מ.ש.

 טל
 איפה זה?  

 אוקסנה 
המשרדים שלהם באזור תעשייה. יש להם גם 

 מחסן בבת ים ועוד אחד בנמל אשדוד.  

 טל
 מרוויח טוב, הא?  

 אוקסנה 
 מה?  

 ה לעבר עגלת תינוק שעומדת בצד. טטל מבי

 טל
 שקל.  5000עגלה ב   זה לואיג'י.

 אוקסנה 
 אמא שלי.מ  זה.... היה מתנה.אה... 

 טל
 . למה לאפששש...  (מרימה גבה)

 איזי 
 תגידי למה בעצם רוסלן עזב את המשטרה?  

 אוקסנה לוקחת שכטה מהסיגריה. שוקלת מילים. 

 אוקסנה 
   מצאו סמים. אנא עארף. בדיקת שתן. 

 איזי מופתע לשמוע. 
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 איזי 
 איזה סמים? 

 אוקסנה 
 שטויות.  כלום. גראס. ריטלין. 

 איזי 
איך  לא ראיתי על זה שום דבר אצלנו במערכת.

 זה יכול להיות? 

 אוקסנה 
עם תיק   וא לא רצה לסבך אותוהמת"ח. ברק. ה

רוסלן   .בשקט את זהוא סגר אז ה . פלילי
 עזר לו למצוא עבודה.  ברקאחר כך  ו התפטר

 איזי 
  את אלירן חן את מכירה?

 אוקסנה 
 כן. חבר של רוסלן מהתחנה.  

 איזי 
 חבר טוב?  

 אוקסנה 
לא יודעת. אני לא סובלת אותו כי הוא אוהב 
לשחק פוקר וגורר איתו את רוסלן. עלה לנו  

 הרבה כסף כבר האלירן הזה.   

 שתיקה קצרה. 

 אוקסנה 
לנהל אותו, אתם רוסלן הוא קצת... קל  

 אומרים לו הוא עושה.  מבינים?

 טל
 נו, הסתדרת בחיים.  

 אוקסנה 
אם זה היה רק אני אז כן. אבל זה ככה אצלו  

 עם הרבה אנשים.  

קופסת נעליים. אוקסנה מביטה   -אדיר מגיע מכיוון החדרים, בידו עטויית הכפפה  
   .מגולגלות הקופסה מלאה בחבילות דולרים –בחשש. אדיר מראה לאיזי 

 אדיר 
 מצאנו גם קצת גראס.  ון שלו.זה היה באר 

 איזי 
 (לאוקסנה) מה זה?  
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 אוקסנה 
אני לא יודעת. זה פעם ראשונה שאני רואה את 

 זה. 

 איזי 
 לא נמצא על זה טביעות אצבע שלך? 

 אוקסנה 
 מה פתאום...

 טל
את מבינה שיכול להיות שבעלך מת? תגידי, 

 שחיסלו אותו?   

 אוקסנה 
 מה?! מי חיסל?  

 טל
מי חיסל? האנשים שעליהם את מגינה עכשיו! 

 בדולרים!  כםהאנשים שמשלמים לזה מי! 

 אוקסנה 
  ?..למה את צועקת עלי

 טל
   מטומטמת! זה למה! משחקת אותה כי את

  מאיפה הכסף הזה הא? מהלוגיסטיקה?

 אוקסנה 
הוא עושה כל מני עבודות לפעמים... אני לא 

 יודעת... 

 טל
 שקרנית! 

 איזי 
 בואי.   -טל 

 מדבר לאוקסנה בטון מרגיע. הוא שם על טל יד מרגיעה. 

 איזי 
, אני אהיה פתוח איתך. יש לנו מידע אוקסנה

מבוסס שבעלך קשור לתמיר וגילי שמעיה. את 
 יודעת מי אלה?  

 אוקסנה שותקת שניה ואז מהנהנת. מוטרדת. 

 איזי 
הוא באמת בסכנה. כל מידע שתוכלי לתת לנו 
יעזור. כל דבר חריג שקרה בימים האחרונים.  

 אפילו דברים שנראים לך סתם.   
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   רגע ואז מחליטה לדבר.  אוקסנה חושבת

 אוקסנה 
אתמול בצהריים בא אלינו מישהו הביתה ודיבר  

עם רוסלן. אחרי שהוא הלך רוסלן היה מאוד 
   עצבני ואז הוא הלך בערב וזהו. 

 טל
 מי זה היה?  

 אוקסנה 
 לא יודעת. מישהו שאני לא מכירה.

 טל
 תנסי להיות יותר ספציפית.  

 אוקסנה 
שמעתי את רוסלן  שנדמה לי  שמן.  איש מבוגר.

 . קורא לו "עזרא"

 ומתקתק עליו רגע.  את הניידאיזי מקמט את מצחו. מוציא 

 איזי  
 זה הוא?  

 באייפד יש תמונת מעצר של עזרא פאלח. 

 אוקסנה 
 כן. 

 קולטת את חילופי המבטים של איזי וטל. היא 

 אוקסנה 
   ? זהמה זה? מי   

 איזי 
   רגע, בסדר?   נו. הכל בסדר. תסלחי לאף אחד

 הוא לוקח הצידה רגע את טל.  

 איזי 
גשי למכונת כביסה ותביאי בגד מלוכלך של 

  צריךאני רוסלן. בשושו. בלי שהיא תראה. ואז 
 - כלבנים דבר ראשון תזמיני  ממך שני דברים:

שצוות מהיחידה שלך ימצא    תדאגידבר שני 
 בשבילנו את עזרא פאלח. 

 איזי פונה לאוקסנה.  טל מהנהנת והולכת לעבר הבלשים שעסוקים בחיפוש. 
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 איזי 
  . תודה על שיתוף הפעולה. סיימנוטוב, אנחנו  

. זה הכרטיס שלי  אני אשמח אם תישארי זמינה
  למקרה שיש לך שאלות. 

 מתקשה לעכל. איזי מחייך באמפתיות.  ו. מביטה ב אוקסנה איזי מושיט לה כרטיס.  

 איזי  
 אל תדאגי. אנחנו נמצא אותו.  

היא נשארת לשבת עם הסיגריה, מביטה בכרטיס הביקור.  לא נראה שזה ממש עוזר. 
 איזי טל והבלשים יוצאים מהדלת, איזי זורק לעבר אוקסנה מבט ואז מסנן לאדיר: 

 איזי 
  נואלי ור יחב  מהבילוש מי שפנוי תדאג שכל

לאיפה שהיה האיכון האחרון  ן. לחולות ראשו
לכם נ.צ.   שתףשל הסלולרי של רוסלן. אני א 

 בווייז. 

 אדיר 
 מה קרה?  

 איזי 
 אתה יודע מי זה? עזרא פאלח היה פה בבית. 

 אדיר 
      לא.  

 איזי 
.  בן אדם שמילא כבר כמה מקררים באבו כביר

 יש מצב שאנחנו בכלל מחפשים גופה. 

 הם יוצאים מהדלת. הוא נועץ באדיר מבט רב משמעות ו 

   יום -  מגרש של ג'וני–חוץ.  .409
חבולים מהמכות של עוד . כמה פועלים (ביניהם סמי, אח של ג'וני, פניו  המגרש חצר  
מרכז  שחורה מבריקה נכנסת ונעצרת ב  BMW) עומדים ומביטים בשער נפתח. 1פרק 

מנידים בראשם   . סמי קופא, מפוחד. השניים. יוצאים ממנה עימאד ועומארגרשהמ
 לעבר הפועלים. עימאד ניגש אל סמי, שמרכין את ראשו.  

 עימאד 
 יהיו לי בעיות איתך או שנוכל לעבוד ביחד? 

 סמי 
 בטח שנוכל לעבוד ביחד. 

 בעין בוחנת. סמי כנוע ומורתע.  עימאד מביט בו

 עימאד 
  אז בוא תראה לי את המכולה.  י. יופ
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   יום -  במגרש של ג'וניפנים/חוץ. מכולה  .410
  בפנים יש ערימה .המגרשמכולה שעומדת בחצר  ועומאר סמי פותח בפני עימאד

מתחת יש  –של משהו מכוסה בברזנט. עימאד נכנס למכולה מזיז את הברזנט   גדולה
עימאד פותח את אחת הקופסאות ורימוני יד.   , לבנות חבלהרימה של ארגזי תחמושתע
  במבט קודר.   ארגז פעולה תקני של רימונים צהליים. הוא מוציא אחד, מביט בו –

   יום -חדר עזרא   -פנים. בית חולים  .411
 תמיר, גילי שמעיה יושבים אתו.  הרגל שלו בחבישה אחרי ניתוח.עזרא שוכב במיטה, 

) שמוציא משקית פלסטיקים מלאים  45(חסון, חולצה מכופתרת,   מאיריחד איתם יושב 
 באוכל.  

 מאיר 
 הכל לינדה הכינה לך... מטעמים  איזהתראה 

 חס וחלילה שלא תאכל אוכל של בית חולים.  

 עזרא 
 מריח שיגעון... (לתמיר) נו? יש חדש? העוף 

 תמיר 
. זה עניין של את הרכב של גילי הם כבר איתרו

 .זמן

 גילי 
 נסע לעפולה הבן שרמוטה. 

 עזרא 
הוא לקח לי את . אותובידיים שלי הייתי חונק  

 .הארנק עם התמונה של שרה

 מאיר 
 אתה צריך לנוח. תירגע, נשמה. 

 עזרא 
  הכרטיס אשראי?ביטלת לי את (לגילי) 

 גילי 
. אולי  את הכרטיסים ברק ביקש שלא נבטל

 . הםישתמש ב רוסלן 

מציץ פנימה ולידו  המאבטח  שלומי  –לפתע נשמעת דפיקה בדלת. כולם מסתובבים 
ובידם זר פרחים גדול ובונבוניירה. תמיר מופתע לרעה לראות אותם,  עימאד ועומאר

 אבל מזייף. 

 תמיר 
 עימאד! בוא כנס. 

 על הלחי. עם עימאד ילי קמים, מתנשקים תמיר וג

 תמיר 
 אתה מכיר את מאיר דוד שלי. 
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 ידיים בנימוס.    ציםלוחמאיר ועימאד 

 עימאד 
 בטח מכיר. שלום. 

 תמיר מביט על כל הסיטואציה בעיניים חשדניות. 

 מאיר 
 איזה פרחים יפים, אני אשים אותם במים...

 פונה לעזרא.  את הפרחים ויוצא. עימאד  לוקח הוא

 עימאד 
 ? עזרא   איך אתה מרגיש

 עזרא 
  בסדר. תודה. יפה מצדך. 

 עימאד 
גם  יופי. שתהיה רפואה שלמה בעזרת השם.  

 מוחמד מוסר. רק בריאות, אינשאללה.

 עזרא 
 רוצים עוף?   תודה.בעזרת השם. 

 עימאד 
תמיר אני יכול לדבר  לא תודה. (פונה לתמיר) 

 אתך רגע בחוץ?  

   יום -רון בית חולים פנים. מסד  .412
 מסתודדים. עימאד תמיר ו

 עימאד 
     שהשוטר הזה ברח לחו"ל.  הבנתי 

 תמיר 
 הכל בשליטה. . , אל תדאגואנחנו נמצא אותו

 עימאד 
מכולה    ישמשהו. ממך . אני צריך יופי. שמע

  מהצבא. גנבו וטארק ג'וניש

 תמיר 
  .לזה לג'וני קונים חשבתי שהיו 

 עימאד 
.  הסחורהלהיפטר מ צריכים חנו אנ.  לא הסתדר

  יש יותר מדי בלאגן עכשיו.

 תמיר  
 זרוק לים. בכחול ו ותהצבע אנו. 
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 עימאד 
לא. אני רוצה לעשות את זה מסודר. שיפסיקו  

שמבטחת  יש חברת ביטוח (פאוזה)  לחפש.
להחזיר   אנחנו רוצים. את המחסנים של הצבא 

 . להם את הסחורה

 תמיר 
 ?  אני קשורומה אוקיי. 

 מאד עי
   שהשוטרים שלך יתווכו.  חשבתי

 תמיר 
 על הראשיותר מדי עכשיו   יש להםאי אפשר. 

  . חבר שלךהבגלל 

 עימאד 
  ג'וני לא היה חבר שלי. 

 עימאד דופק לו מבט רב משמעות.  

 עימאד 
אתה יודע, אני יכולתי להגיד למוחמד שמי 

שחיבר לג'וני את השוטר זה אח שלך. אבל לא  
  עשיתי את זה. 

 תמיר 
  אז אתה חושב שעכשיו אני חייב לך משהו?

 עימאד 
אבל מי אמר שאתה חייב משהו. חס וחלילה.  
. עוזרים אחד אנחנו שותפים –אנחנו ואתם 
 לשני. נכון?  

 תמיר 
 נכון.  

 עימאד 
אמרת שהכול בשליטה. אז מה הבעיה? עבודת  

תיווך הכי פשוטה. זה לא שאני בא ומבקש  
 מישהו.  הוריד ממך ל

לא רוצה שמוחמד  תמיר מבין את האיום המרומז וחשוב לו לשדר שהוא אכן בשליטה. 
 (הבוס של משפחת אבו כמאל) יחשוב שהוא בעמדת חולשה ויחליט אולי לתקוף. 

 עימאד 
 .מהעסקה ם אחוזעשרי  .התקבלו עמל

 תמיר 
 שלושים וחמש. 
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 עימאד 
 שלושים.  

 תמיר 
  אל תשכח שאני צריך לשלם לשוטרים.וחמש. 

  ואז מושיט יד ללחיצה. תמיר לוחץ.  עימאד חושב על זה רגע 

 תמיר 
 לגבי זה.  בקשראיתך יהיה גילי  

עם הפרחים  מאיר חוזרעימאד מהנהן, מסמן לעומאר שממתין בסמוך והם הולכים. 
 . ניגש לתמיר. ן פלסטיק של בית חוליםקנק ב

 מאיר 
  צה? והבן זונה הזה ר מה 

 תמיר 
 לסבך לנו את החיים.  

 )ב 404שונתה ל -מקום(עוברת    חניון מחוז מרכז -חוץ, יום  .413
    יום -סלון  -פנים. דירת יבגני  .414

. מוצא שם את הארנקים של עזרא וגילי.  רוסלן ישן על הספה. יבגני מחטט לו בג'קט
יש שם הרבה כסף. כרטיסי אשראי. בארנק של עזרא יש תמונה ישנה  –מחטט בהם  

 של איזו אישה.

 ) אוףרוסלן (
 מה אתה עושה? 

 מתגלה שהוא לא באמת ישן. הוא מתרומם לעבר יבגני.  

 יבגני 
   (הארנקים)  מה זה?

 רוסלן 
 סתם.   

 יבגני 
 אחי, של מי הארנקים? במה סיבכת אותי?  

 רוסלן 
 ...יבגני

 יבגני 
בלאגן   אני רוצה שתלך מפה. לא מתאים לי

 . עכשיו

 רוסלן 
זה לא מספיק  , בסדר? שיש שם את הכסףקח 

 בשביל שאני אוכל להישאר פה קצת? 

 את הכסף.    יבגני מביט בארנקים רגע, ואז לוקח
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 יבגני 
  צריך ללכת לעבודה. אני . בסדר

 הוא יוצא מהדירה. 

   חולות ראשון -חוץ, יום  .415
חולות  הולכים ב , אדיר, שטרית) פוגלביניהם איזי, ברנס, טל וכמה בלשי מח"ש (

 איזי וטל הולכים ביחד.  בעקבות שני כלבנים של המשטרה עם כלבים.

 טל
אתה יודע, בסוף לא סיפרת לי איך הגעת 

 למח"ש

 איזי 
    זה כל כך מעניין אותך?מה 

 טל
סתם רוצה להעביר את הזמן. אם אתה מעדיף  

 אפשר לדבר על כדורגל.  

 ממשיכים ללכת בשתיקה עוד כמה שניות.  איזי מחייך חיוך קטן . הם 

 איזי 
מחלק  .בימ"ר תל אביב  קצין מודיעין הייתי

 בלשעל   מספר ליאיזה סייען יום אחד סמים. 
הרואין מפשיטה   קילו  5שגנב מהיחידה שלנו 
התייעצתי עם דודו עיני שהיה  מידע אמין.  ביפו.

עזוב את  -אז המפקד שלי. הוא אמר לי איזי 
לא   אל תכניס ראש בריא למיטה חולה. זה.

לראש מפלג בילוש,  עם זה הלכתי  הקשבתי.
אמרתי לו תראה מה  למפקד של אותו בלש. 

, זה וואלההוא אמר לי  הבן אדם שלך עושה.
חמור מאוד. תן לי את כל מה שיש לך ואני אלך  

 אנחנו נטפל בזה.    .למפקד הימ"רעם זה 

 טל
 נו?  

 איזי עוצר לפאוזה רבת משמעות. 

 איזי 
 .זהב טיפלוהוא הלך למפקד הימ"ר ושניהם 

 כמו שחברה קדישא מטפלים.  

 טל
  קברו את זה.
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 איזי 
הבלש  אבא של שמסתבר  קברו זה לא מילה. 

שותפים   קצינה בכירה במחוז של   הואחיהזה  
 .תעשייתי שקט  אז זהו.. באיזו מסעדה

 פאוזה.  

 איזי 
 קבלל ממשיך אני בינתיים עכשיו שתביני, 

הוא   סוחר, הוא משתמש.  בלש הזה: ה מודיעין
 אף אחד לא נוגע בו.   וכלום. מתעסק עם נשק

 טל
 יא אללה. 

 איזי 
של הבן אדם ואז היו לי שתי אופציות: האופציה  

הנורמלי שהיא להמשיך עם החיים שלי כי מה  
שהיא    של המטומטםזה ענייני. והאופציה 

 לגשת למח"ש.  

 טל מחייכת. 

 טל
בחרת באופציה של תרשה לי לנחש. 

 המטומטם. 

 איזי 
הקלטתי,  .עבדתי בשבילם בשושוחודשיים 

אז עצרו את הבלש  צילמתי. מה שאת רוצה. ו
   הזה. 

 טל
 מה היה איתו?  

 איזי 
נגמל שם וחזר בתשובה  שנים.   ארבעישב 

והיום הוא גר בצפת וחושב שאלוהים שלח 
הוא מתקשר חג כדי להציל אותו. כל ערב  אותי

 אלי לתת לי ברכה.  

  טל
   אתה לא אמיתי.

 איזי 
יצא מזה   ראש מפלג בילושאמיתי לגמרי. 

איכשהו רק עם נזיפה. עד היום אני לא מבין  
המפכ"ל  הוא  . שאול כץקוראים לו בדיוק איך. 
  הבא שלך. 
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 טל
  ומפקד הימ"ר?"שאול כץ"...

 איזי 
אולץ הוא שילם מחיר יקר.   דווקא אה, הוא
השר לבטחון פנים יהודה  היום הוא לפרוש. 

 . כרמל

 טל
 תישבע. 

 איזי 
שהפוליטיקה שואבת   מה, לא ידעת ביקר לי.

   ?אליה תמיד רק את הטובים ביותר 

  מריר. ךטל מחייכת חיו 

 טל
ידעה    היא .לא? (איזי מהנהן) שוטרתשתך או

   שאתה עובד עם מח"ש? 

 איזי 
 גיליתי לה.   לפני הפרוץרק ממש 

 טל
 אם בעלי היה דופק לי כזה קטע... וואי וואי

 איזי שותק רגע. זו נקודה רגישה. 

 איזי 
היה פיצוץ   אל תדאגי. היא לא ישבה בשקט.

היא לקחה את   נפרדנו לכמה חודשים.. גדול
   בסוף חזרנו. הילדים.

 -  לפתע יש המולה מכיוון הבלשים

 אדיר  
  בואו רגע! (צועק) איזי! 

עם  שיטה שעומד מתחת איזה עץשל אדיר וטל מיד פונים ורצים לעברו , ברנס  איזי 
 לטרמפיאדה שמאחורי השיחים.  -לעבר הכביש הקרוב  עוד כמה בלשים, מביטים 
 הכלבים מושכים לכיוונה.

 כלבן 
 הם מושכים לכיוון של הכביש. 

   טרמפיאדה  -חוץ, יום   .416
על האספלט. איזי, טל, ברנס והבלשים   הכלבים נובחים ליד כתמי דם יבש ברורים לעין

 מגיעים מכיוון החולות. 

 כלבן 
 יש פה דם! 
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 איזי מוציא את הסלולר שלו ומצלם את הזירה. טל בינתיים מסתובבת מסביב לדם.  

 טל
) אתה חושב שהוא יצא מזה  לאיזידם. (  הרבה

 חי?  

 .קצת חושב איזי

 איזי 
 את עדיין מחזיק לא היה   ברקהיה מת   הוא אם

 . הטוקמן

 טל
 אולי הוא לא יודע.  

 טל מתכופפת ומסתכלת במשהו באספלט.   

 ברנס 
 אל תגעי בכלום לפני שמז"פ מגיעים.  

 טל
 תן לעבוד.  

 היא מוציאה טלפון ומצלמת משהו.  

 טל
 מילימטר. 9יש פה קליע. נראה כמו  

 ברנס 
פוגל! לכו לאוטו תביאו ערכת סימון ותתחמו 

 פה את כל הטרמפיאדה.  

 היא מוציאה סכין מתקפל מהכיס, מנסה לחלץ את הקליע. 

 ברנס 
 בזהירות טל!

 טל
 בסדר בסדר... 

 איזי מתרחק ממנה קצת. 

 איזי  
 הוא חטף את הכדור שם... 

ל האספלט) איזי הולך אחורה במפרצון מהנקודה שבה עזרא נורה (כתם דם בולט ע
עד הפס הצהוב שמסמן את תחילת הכביש. איזי עומד ומסמן עם היד כמו אקדח 

לעברה של טל שבינתיים מחלצת את הקליע ומעבירה אותו בזהירות לשקית ראיות. 
מטרים לכיוון הזה (מודד  3לכיוון אליו היה עף תרמיל. הולך  -איזי מסתכל ימינה 

 ומסתכלים עליו. מפנים לו את הדרך.  בצעדים) הכלבנים והבלשים עומדים שם 
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 איזי 
 התרמיל צריך להיות פה איפה שהוא. 

כולם מיד מסכלים על הרצפה, מתחילים לבדוק. איזי מזהה את התרמיל הנוצץ מוטל 
 בעפר איפה שהוא שם.  

 איזי 
 הנה! 

איזי ניגש, מוציא כפפת לטקס, מרים בזהירות את התרמיל המנצנץ בשמש ומביט בו. 
  בשקית ראיות. מביט בטל בניצחון.  שם אותו

   רחוב בעפולה ליד הרכב החונה של גילי -חוץ, יום  .417
יוצא מפיצוציה  שם טוב הבלש .עומד ומעשן סיגריה, מביט לעבר הרכב של גילילייבו 

 חנן עומד לידו ומשחק בסלולרי.סמוכה וניגש אליו. 

 שם טוב 
בלילה בערך. בארבע הוא הגיע לפה .  טוב

 שפרינצק.רחוב החנה והמשיך ברגל לכיוון  
רואים אותו הולך במצלמת אבטחה של 

 הפיצוציה. 

 שתיקה קצרה.   

 שם טוב 
 דיברת עם ימ"ר עמקים? 

 לייבו 
אם  כן, יש להם איזה רכז מודיעין שמברר לנו

שגם יחב"ל  הבנתי. אבל מישהו ראה אותו
 מחפשים אותו. 

 שם טוב 
 .  הם עובדים עם מח"ש

 לייבו 
 כן. 

 שתיקה קצרה. המצב לא משהו.  

 לייבו 
רחוב  בוא ניסע לעשות קצת דווארות בטוב.  

מישהו ראה  אולי נדבר עם אנשים. שפרינצק. 
 .  אותו

 חנייה --חולות ראשון -חוץ, יום  .418
והבלשים חוזרים למקום שבו הרכבים שלהם עומדים   איזי, טל, ברנס, הכלבנים

 .אותו  יםקולטוטל   איזי הרכב שלו.,שעון על  מתצפת לעברםבחולות. ברק 

 טל
 לבוא איתך? 
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 איזי 
 לא. זה שלי. 

 איזי ניגש לעבר הרכב של ברק. טל מביטה אחריו.  

 ברק 
לא טוב שאתם משאירים ככה את הרכבים. יש 

 פה מלא פריצות. 

 איזי 
 אז באת לשמור לנו?  

 בבוז. מגחך  ברק 

 ברק 
שמעתי שהזמנתם כלבנים באתי לראות  סתם. 

  ? אלירן מה זה, (הסריקות) מה קורה. 

 איזי 
  רוסלן מנחמוב. מכיר? לא.

 ברק 
 מה קרה לו? מכיר.  בטח 

 איזי 
 לא ברור. 

 ברק 
מחפשים אותו פה עם כלבים נראה לי  אם אתם 

  שזה די ברור, לא?

 איזי 
 לא מצאנו כלום בינתיים. 

 ברק 
   ?בכלל הוא קשורמה 

 איזי 
בריחה של ב  מעורב אנחנו חושבים שהוא

 , לא? היה שוטר שלךהוא   אלירן.

 ברק 
מסומם. נפל בבדיקת שתן. העפתי  כן.   רוסלן?

 אותו על טיל. 

 איזי מרים גבה. מאוקסנה זה נשמע אחרת. 

 איזי 
איך זה שאין אצלנו במערכת כלום על  -תגיד 

זה שהוא נכשל בבדיקת שתן? בדרך כלל יש  
 לנו את המידע הזה.  
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 ברק 
אנחנו מעבירים  תבדקו אצלכם. אין לי מושג. 

 .שיש תהכי מסודרבצורה  את כל הדו"חות 

 איזי 
 שמעת ממנו בזמן האחרון? 

 ברק 
ביקשו   מהתחנההחבר'ה שלו  מה לי ולו. 
לפני כמה   כשנולד לו ילד מגש פירות לשלוח לו
אישרתי להם להשתמש לזה בתקציב  . חודשים
 זה המקסימום.  מתנות. 

 לטל יש טלפון. היא הולכת הצידה ומדברת. איזי שותק. הוא כמובן יודע שהוא משקר. 

 ברק 
אולי שוטרים לסריקות   ?עזרהפה אתם צריכים 

 ? וכאלה 

 איזי 
 לא. אנחנו מסתדרים. תודה. 

ברקע תשומת לבם של ברנס והבלשים  הם מסתכלים אחד על השני כמה שניות. 
 נמשכת לשיחה הזאת של איזי וברק. הם צופים. איזי פתאום מאוד מודע לעצמו. 

 איזי 
    משך עוד הרבה?תבינינו את הז הצגהה

 ברק 
 איזו הצגה. 

  .מתח -האווירה בין השניים 

 איזי 
 אתה משקר לי בפנים. 

קאט דה בולשיט. טל ממרחק מה מסיימת  שתיקה קצרה. איזי נועץ בברק מבט חודר.
 עם הטלפון. מביטה בשניים. קולטת שהאנרגיות לא טובות. 

 ברק 
 ? אני משקר לך

 איזי 
 כן. 

 מביט באיזי מהחלון  מתניע.  ברק שותק. נכנס לרכב שלו, מתיישב במושב הנהג. 
 ברק שוקל מילים. 

 ברק 
מה הקטע שלך? חיכית כל השנים האלה  

להזדמנות לזיין אותי? כי אני נשארתי 
 ?  מח"ּש בבמשטרה והתקדמתי ואתה נתקעת 
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 איזי 
 זה באמת מה שאתה חושב? 

 ברק 
ה שיחקת אותה כל הזמן הזככה זה מרגיש. ש

  . חבר ובעצם חיכית לי בסיבוב

 איזי 
אז אתה טועה. כי הלוואי שלא הייתי יודע עליך  

 את מה שאני יודע עכשיו.

 באיום.   מביט בוברק 

 ברק 
 מה אתה חושב שאתה יודע?  

 איזי לא עונה. ברק מביט בו בזעם כבוש עוד כמה שניות.  

 איזי 
   ענת ידעה?  כמה זמן זה כבר ככה?

 ברק 
 אל תלך לשם.  אל תכניס אותה לזה.איזי! 

 איזי 
אין מצב שהיא ידעה. היא לא היתה נותנת לך 

 להתלכלך ככה. 

 ברק 
 איזי, אין לך מושג מהחיים שלך.  

      ונוסע משם. איזי מביט אחריו. טל ניגשת אל איזי.   הוא מרים הנדברקס

 טל
 מה?  

 איזי 
 כלום. 

 טל
 לא היה נראה כל כך ידידותי. 

 היא קולטת שאיזי ממש לא רוצה לדבר על זה. 

 טל
מהחבר'ה שלי. עזרא  עכשיו שמעתי טוב.  

פאלח מאושפז באסף הרופא מאתמול בלילה.  
 מישהו ירה בו.  

   יום - מסדרון מחוץ לחדר עזרא  -פנים. בית חולים  .419
איזי וטל הולכים במורד מסדרונות בית החולים, פותחים דלת, עובר לעוד מסדרון. 

 מתקרבים לברנס שעומד ומדבר עם אחות. בדיוק מסיים איתה והיא הולכת.  
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 ברנס 
היא אומרת שהוא הגיע אתמול בלילה עם פצע  

יריה בירך. תאונת נשק. היתה פה בבוקר 
 קצינה שמילאה דו"ח. אתיופית. 

 טל
 .משהו מלכה. אלירן של ינההקצ בטח

 רגע של הבנה בין איזי לטל
 איזי 

   ירה בו. רוסלן

 טל
 מה המצב שלו? אפשר לדבר איתו?  

   יום -חדר עזרא   -פנים. בית חולים  .420
 .  . עזרא מביט בהםברנסו עזרא שוכב במיטה ורואה טלוויזיה. איזי נכנס עם טל

 עזרא 
 נגמרו השעות של הביקורים. 

 איזי 
 זה בסדר יש לנו אישור.  

 עזרא מסתכל בשל איזי.  הוא וטל מראים לו תעודות. 

 עזרא 
   מה זה, מח"ש? מה אני נראה לך שוטר? 

 איזי 
 אנחנו מחפשים את רוסלן מנחמוב. 

 עזרא 
 לא מכיר. 

 איזי 
   בבית.היית אצלו 

 עזרא 
 לא זוכר.  

 טל
 מה קרה לך ברגל?  

 עזרא 
 לא יודע. 

 טל 
 זה קרה?  איך

 עזרא 
 לא זוכר.  
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 טל
 איפה זה קרה? 

 עזרא 
 . זוכרלא 

 איזי 
 אולי ליד הטרמפיאדה בשדרות מרילנד? 

 מבט.   ועזרא מלכסן אלי

 עזרא 
  זוכר. אמרתי לכם. לא 

 איזי 
 אתה לא רוצה שנמצא את רוסלן?  

 עזרא לא עונה. 

 איזי 
 הוא ירה בך, לא? 

 . בשתיקה יוצאים מהחדרעומדים עוד שניה ו חוזר לראות טלוויזיה. הם לא מגיב. עזרא

 ברנס 
  זה? כביר  לאבו אותך שניקח אולי  רוצה אתה
   ?שלך  הזיכרון את ירענן

 מסתובב אליו.  עזרא

 עזרא 
 קח.    בוא

 קצת נבוך. עזרא קולט את זה.  ברנס

 עזרא 
 קח! או שאתה סתם פקה פקה?   נו

 על הפרצוף של ברנס. ברור שהוא סתם פקה פקה.   שוט

 איזי 
 ...בואו,  טוב

    הם יוצאים מהחדר בשתיקה.  עזרא מביט אחריהם בזלזול. 

   יום - מסדרון מחוץ לחדר עזרא  -פנים. בית חולים  .421
 יוצאים מהחדר של עזרא. 

 ברנס 
 ) כאב לך לתת לי שם גב?  (לאיזי
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 איזי 
תגיד לי מה אתה דביל? אתה מאיים עליו עם 

 נראה לך שזה מזיז לו?   אבו כביר?

  ברנס יודע שהוא צודק. הם נעצרים להתייעץ.

 טל
אתמול בלילה עד עכשיו  מאני לא מבינה איך 

  ירואין במערכת שום ידיעה מודיעינית על זה ש
   . בו

 ברנס 
ימ"ר  של ימ"ר מרכז.  הוא יעד הוא כי  איך? 

מרכז זו היחידה הקודמת של ברק. כולם שם  
 בכיס שלו. 

 טל
מההאזנות  אז הם מקבלים את החומר הגולמי  

 לא מפיצים ידיעות.  .ופשוט קוברים אותו

 מתחיל להבין עד כמה ברק מסתיר.   איזי זועף.

 איזי 
ותראי מה יש להם שם. אין מצב    לכי לסיגינט

שבן אדם כמו עזרא פאלח חוטף כדור וזה לא  
עולה בחומר. אבל בשושו טל. דברי שם רק עם 

 אנשים שאת סומכת עליהם. 

 טל מהנהנת. 
 איזי

אני אקח מהקב"ט של הבית חולים את 
 הסרטוני אבטחה. נראה מי בא לבקר אותו.  

 ברנס 
 מעולה. ניפגש במשרד. 

   יום - משרדי מח"ש ת"א, כניסה  פנים. .422
בידה בקבוק ג'וני ווקר כחול ארוז בצלופן. היא ניגשת טניה נכנסת למשרדי מח"ש, 

 ) 19, הפקידה בקבלה. (בת שירות, רבבהל

 טניה 
 סליחה? איזי בכר נמצא? 

 רבבה 
 מצטערת הוא בשטח.  

 טניה 
 אני יכולה להשאיר לו אצלך משהו?  

 רבבה 
 אין בעיה. 
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 היא מושיטה לה את הבקבוק בהיסוס. רבבה קולטת את ההיסוס הזה.  

 רבבה 
 .  אל תדאגי אני אשאיר לו את זה במשרד

מהססת עוד שניה ואז מושיטה לה את הבקבוק. ואז מסתלקת משם במבוכה   טניה
 לפני שרבבה מספיקה אפילו לשאול אותה איך קוראים לה.  

  

   יום - משרד האחים שמעיה   -פנים. לול  .423
  

 ברק נכנס למשרד. תמיר מקבל אותו שם.  

 תמיר 
אתה יודע שעקבו אחריך לפה. הבחור שלי  

 הם הסתובבו ונסעו.    –בשער עצר אותם 

 ברק 
 כן. זה מח"ש. הם לא יורדים ממני.  

 תמיר 
 מה קורה עם רוסלן? מתחיל להיות מלחיץ.

 ברק 
תירגע. הם עוד מחפשים אותו עם כלבים  

 בחולות. 

 תמיר 
 אתה בטוח? הם היו אצל עזרא בבית חולים.  

 ברק מופתע לשמוע.  

 ברק 
 וואלה.  

 תמיר 
 שאלו אותו על רוסלן.  

 ברק 
 לא ידעתי.  

 שתיקה קצרה. תמיר לא מרוצה מהידע של ברק. 

 תמיר 
בכל מקרה לא בגלל זה קראתי  אבל טוב. לא 
החברים שלנו מכפר קאסם נתקעו עם איזו  לך. 

 מכולה של הצבא.  

 ברק 
 אוקיי.
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 תמיר 
הם רוצים להחזיר אותה לחברת הביטוח  

תמורת כופר. אני צריך שתתווך את העסקה  
 . 10%הזאת. תקבל 

 ברק 
עכשיו לא הזמן להרפתקאות לא תמיר. לא. 

 כאלה. 

 תמיר 
 מוחמד בודק אותנו. זה אין מה לעשות. 

 ברק 
 תגיד לו שזה לא מתאים כרגע. 

 תמיר 
אם הוא יחשוב  לא אומרים כזה דבר למוחמד. 

תאמין  . יכול לעשות בלגןנו חלשים הוא  שאנח
מלחמה שלנו עם הערבים זה הדבר  לי ש

  .שלך עכשיו בחיים האחרון שאתה צריך

 ברק חושב רגע.

 ברק 
.  עוקביםתמיר, יש צח"מ שלם שיושב עלי. 

ולתווך    עכשיו אני לא יכול להסתובבהאזנות. 
   של אמל"ח גנוב. עסקאות  

 תמיר 
. תבודד את עצמך. זו  אז תן את זה ללייבו

עסקה הכי פשוטה שיש. הוא יצטרך ממש 
 להתאמץ כדי לדפוק אותה.   

 ברק מאוד לא מרוצה מהרעיון הזה. 

 תמיר 
ישימו  לא שמח"ש רוסלן.   – דבר ראשוןאבל 

 עליו יד לפניך. 

 ברק מהנהן. 

   יום -פנים. משרד איזי  א.423
   יום -  433פנים. יחידת הסיגינט בלהב  ב. 423

איזי נכנס למשרד שלו, מניח את התיק. מופתע לראות את בקבוק הוויסקי שהביא 
 לוקח את הבקבוק ומביט בפתק שמוצמד אליו. כתוב שם:טניה מונח לו על השולחן. 

 איזי היקר.  
 להגיד תודה רבה על כל העזרה  רק תירצי

 לוין טניה
 טל. הוא עונה. טלפון. זו  לו לפתע ישאיזי קצת מוטרד, קצת מבסוט. 
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 איזי 
 כן טל. 

שיושבת בקיוביקל ביחידת הסיגינט המשטרתית עם איזו חוקרת מול   -קאט לטל 
 מחשבים ומכשירים. 

 טל
 אני בסיגינט. ויש לי משהו.  

   יום -פנים. חדר צח"מ  .424
   יום -  433פנים. יחידת הסיגינט בלהב  .425

 חומרי חקירה תלויים על הקירות.יואל תולה התמלא מהבוקר במחשבים,   חדר הצח"מ 
 מיינצר וברנס מדברים. היבא איזה טכנאי מחבר כבלים למחשבים. 

 מיינצר 
ברק יודעים להגיד זה שנחנו  אז כל מה שא

 נכנס למושב.  הראל

 ברנס 
האחים  המאבטח בשער כנראה עובד בשביל 

.  ריואחגם אם הם היו נכנסים אבל   שמעיה. 
זה יעד מבוצר. אין לנו שום   שלהםהמתחם 

 דרך לראות מה קורה בפנים.  

 מיינצר 
אין לאף אחד מקור מודיעיני בתוך הארגון  

  הזה?

 ברנס 
 הראל. יש. לברק

 מיינצר 
 כוס אמכ.  

 ברנס 
עדיפות ראשונה  –זה אני כל הזמן אומר בגלל 

 זה לשים לו מכשיר במשרד. 

 מיינצר 
תצליח להכניס מישהו לתוך  כן? אתה חושב ש

תחנת משטרה פעילה שיפרוץ למשרד של  
ויחליף כרטיס   המת"ח ויתקין שם מכשיר?

 תעשה לי טובה.   ?פעם ובטריות כל 

 ברנס 
   -רק אם יהיה לנו מישהו מבפנים זה יעבוד 

ובקבוק הוויסקי (שהוא מחזיק בהיסח   הטלפון ביד איזי נכנס לחדר עם היבא, עם
  -מפריע לשיחה . דעת)
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 איזי 
זו טל. אני שם אותה על  חבר'ה, שקט רגע. 

 (שם על ספיקר) טל, כולם מקשיבים.   ספיקר. 

 טל (אוף)
אני משמיעה לכם הקלטה של שיחת טלפון.  

 אוקיי?  

 טל. איזי כולם מתקהלים סביבמצמידה את הטלפון שלה לרמקול של המחשב. היא 
 לוחצת על איזה כפתור ומתחיל להתנגן סאונד. 

 ) אוףגילי (
הרוסי הבן   :...תקשיב טוב למה שאני אומר לך

  שלי! רכבזונה ירה בעזרא וברח עם ה

 , ברקע)  אוףעזרא (
 בן זונה! אני אזיין אותו!

 ) אוףגילי (
אני צריך שתגיעו לקחת   מאבד דם! עזרא פצוע,

 מרילנד... שדרות אותנו מהטרמפיאדה ב

  טל עוצרת את ההקלטה.  

 טל
טלפון של עזרא מהאזנה ל הז שמעתםש המ

  זה גילי שמעיה.  פאלח. מי שמדבר

 ברנס 
  ה"רוסי" שהם מדברים עליו זה רוסלן. בוודאות. 

 טל
הוכרז כגנוב    של גילי רכבהוזה לא הכול. 

אתמול בלילה. היחידה המכריזה: משטרת  
 ראשון לציון.  

 איזי 
אני סיפרתי לברק שאנחנו מחפשים את רוסלן. 

 הוא לא אמר לי מילה . 

 ברנס 
 אין מצב שהוא לא ידע. 

 שמולה. טל מסתכלת במחשב

 טל 
אותר בבוקר   רכב הזההאני רואה פה ש רגע, 

 בעפולה.  סיור על ידי שוטרי

 היבא 
לא מצאת בפייסבוק של רוסלן איזה   –יואל 

 חבר בעפולה?  
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  - יואל מתחיל לפשפש בניירות שמולו 

 יואל 
 כן... יבגני משהו... יבגני פרידמן. 

 ברנס 
  -טל כתובת ותשלח לנו לוואצאפ.  לי תשיג

 אנחנו נצטרך איתנו צוות של יס"מ למעצר הזה. 
 עפולה. . יאללה

 מביטה בבקבוק הוויסקי שאיזי מחזיק.  מיינצר

 מיינצר 
 (לאיזי) מה זה?  

 איזי 
 (קולט, נבוך פתאום) אה... שום דבר...

 הוא מניח במבוכה את הבקבוק בצד וכולם מתחילים להישפך החוצה.  

 
   יום -פנים. כניסה לדירת רוסלן מנחמוב  .426

 עומד בפתח. דפיקות בדלת. אוקסנה פותחת בחשש. עיניים אדומות. ברק 

 אוקסנה 
 ברק... 

 ברק 
 

 מה איתך? 

 ברק זורק מבט חשדני פנימה.  היא מושכת באף ומהנהנת.  

 ברק 
 מח"ש היו פה?  

 אוקסנה 
 כן. היו.  

 ברק 
 אמרת להם משהו?  

 אוקסנה 
   אני לא יודעת שום דבר... אמרתי מה? 

 ברק 
 טוב. מאוד.  

 אוקסנה 
  (מורידה טון) אתה יודע איפה הוא?
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 ברק 
 מאיפה אני אדע. קיוויתי שאת יודעת.  אני?

 שתיקה של כמה שניות.

 ברק 
 את יודעת אם יש לו מישהו בעפולה? 

 אוקסנה 
 למה עפולה? 

 ברק 
 סתם. אומרים שראו אותו בעפולה. 

 אוקסנה 
יש לו חבר מהצבא  לא יודעת... אה.  ...עפולה

 שגר שם. יבגני. 

 ברק 
 שם משפחה? 

 אוקסנה 
   פרידמן. 

 אוקסנה מביטה בו. 

 אוקסנה 
מח"ש אמרו לי שהוא  ברק... אני מפחדת. 

 בסיכון.  

 ברק 
. הם סתם מנסים להלחיץ  מח"שאל תקשיבי ל

 ולנצל אותך.   אותך

 היא לא עונה. לא נראה שהיא קונה את ההסבר הזה.  

 ברק 
אני כאן בשבילך. את  -כל דבר שאת צריכה 

אף  את מדברת רק איתי.  יודעת את זה, כן?
  ולא לאף אחד מבחוץ. מח"ש א למילה ל

   מאוד.  היא מהנהנת בעיניים דומעות. ניכר שהיא מפחדת ממנו

 ברק 
אל תעשי   רקיופי חמודה. יאללה. אני אזוז. 

  והכל יהיה בסדר.   שטויות

   יום -רכב בילוש  -פיצוציה/תחנה מרכזית  -חוץ. עפולה  .427
   לייבו מביט בשעון. נשענים על האוטו. ושם טוב לייבו 

 לייבו 
   מתחיל כבר להיות מאוחר.סעמק. 
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 שם טוב 
 לא טוב.  

 לייבו 
 לא 

חנן מגיע עם שקית של לאפות ומחלק להם. שם טוב מתנפל על שלו ברעבתנות. חנן  
 מסדר את הפלסטיקים עם החמוצים על גג הרכב. 

 שם טוב 
  מה זה, שמת לי עמבה?

 חנן 
     מה פתאום? ביקשת בלי, לא?

 שם טוב 
 יש לזה טעם של עמבה.  

   חנן מביט בלייבו. לבלוס.  זה לא מפריע לו להמשיך

 חנן 
ד. מה אנחנו אמורים לעשות עם רוסלן  תגי

 כשנמצא אותו?  

 וזורק לעברו מבט זועף.  שלו  לייבו עוצר מהבליסה

 לייבו 
 .אותו אני אעדכן אותך מה הלאה מצאכשנ

 מה הבעיה?  למה 

 חנן 
 שום בעיה. רק שואל. 

 לייבו 
 עדיף כמה שפחות שאלות. תלמד.  

 בשתיקה כמה שניות. ואז יש ללייבו הודעת וואצאפ.  ממשיכים לאכול חנן מורתע.  

 לייבו 
 . יש לו משהוהופה. זה מברק. 

 )חדשה סצינה( ערב –פנים/חוץ, רכב איזי בכניסה לעפולה א. 427

 איזי נוהג, טל לידו, מדברת בטלפון. 

 טל
כן, אנחנו עוד עשר דקות בעפולה. אני רוצה  

שיס"מ יחברו אלינו בחניון של התחנת רכבת  
ם הם יקבלו מאיתנו את כל האינפורמציה.  ש

תהיה דיסקרטי. אני לא רוצה  ודיר באלכ יקיר, 
 ישמע מזה. יאללה. ביי.   המרחבשכל 
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 היא מנתקת. 

 טל
 בסדר. הם יהיו שם.  

 איזי 
 תעדכני את ברנס.  

   לילה -פנים, חנות סלולר  .428
פופ רוסית בווליום גבוה מדי. יבגני מאחורי הדלפק. מחוויר כשהוא רואה את  מוזיקת

    . תעודה המרא  לייבוחנן עוד עם שאריות לאפה ביד.  ושם טוב נכנסים.  חנן, לייבו

 לייבו 
 . תנמיך את המוזיקה.  משטרה

 יבגני 
 קרה...?  מה

 לייבו 
 יבגני פרידמן?   אתה

 יבגני 
 ... כן

 לייבו 
  ?כיר מ. מנחמוב רוסלן

 יבגני 
 ...לא...? מה

 לייבו 
יודעים    אנחנו. אתה שקרן מה זה גרוע. יבגני

 שהוא אצלך בדירה.  

 יבגני 
 לא יודע מי זה.  אני

 לייבו 
את מה שיש   תרוקן. סחר ?נכון  תנאי על אתה

 לך בכיסים בבקשה.  

 יבגני 
 ... בחיאת

 לייבו 
 או שנרוקן לך.  תרוקן

 נאנח. מרוקן את הכיסים. ארנק, מפתחות, סיגריות, מצית.  יבגני

 יבגני 
 עלי כלום.  אין
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זורק מבט לעבר מצלמת האבטחה ונעמד אליה עם הגב. מוציא מכיס המכנסיים  לייבו
 גרם קוק ומרים אותה.  2שלו שקיק עם 

 לייבו 
 ? זה מה

 יבגני 
 ... שמת אתה זה

 לייבו 
 . כמות זהגרם.  2נראה כמו  זה

 טוב  שם
 . יבגני אכל אותה. וואי וואי

 יבגני 
 אתם עושים?   מה

 מוציא אזיקים.  לייבו

 לייבו 
 אותך.   עוצרים

 יבגני 
 , אתה מסתלבט?  מה

 לייבו 
 ? מסתלבט שאני לך נראה

    דירת יבגני -פנים, לילה   .429
רעש של מפתח ברוסית בקולי קולות.  בטלוויזיהרוסלן על הספה עם באנג בוהה  

 נשמע בדלת והיא נפתחת.  

 יבגני 
 רוסלן? 

 רוסלן 
 ? אני רעב מת. הבאת משהו לאכול

חנן ושם טוב. יבגני  יבגני נכנס ואז לייבו אחריו מזיז אותו בשקט הצידה, אחריו נכנסים 
קופא כשהוא רואה   - מסובב את הראש שששש... פתאום רוסלן  יבגנילייבו מסמן ל

    את הבלשים.מולו 

 לייבו 
 בוא בטוב.   -רוסלן 

הם מסתערים לעברו. הוא   –מזנק מהספה   ואז רוסלן –דממה מתוחה של חצי שניה 
הופך עליהם את שולחן הקפה ונמלט לעבר חדר השינה. לייבו מצליח לתקל את רוסלן, 

  – יבגני נזעק למראה ההרס  -שוברים בדרך את שולחן הסלון 

 יבגני 
 אתם הורסים לי את הבית! 
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דופק אותו  שם טוב קופץ על רוסלן אבל זה תופס עציץ חרס כבד שעומד על הרצפה ו
לשם טוב בראש, שם טוב נאנק מכאבים, נופל על לייבו שמשחרר אחיזה, רוסלן מצליח 

מושיט יד לכיס מנסה להוציא את  -מגיע לג'קט שלו שתלוי בסמוך  –להשתחרר  
  -האקדח 

 לייבו 
 יש לו אקדח! 

צונח על הרצפה,  ומחשמל אותו. רוסלן רוסלןהוא יורה ב –כבר עם טייזר שלוף   חנן
 מפרפר. לייבו מתרומם לאיטו. דופק לרוסלן בעיטה בצלעות. 

 לייבו 
 אמא שלך זונה... 

  מוציא מהכיס את האקדח של רוסלן.  -ניגש לג'קט התלוי  לייבו רוסלן נאנק.  

 לייבו 
 . ..תראו ת'בן זונה הזה

גבו מושך  , משעין ברך על מגופו של רוסלן תולש את הקרסים של הטייזר באלימות חנן
 אחורה את ידיו בכוח ואוזק אותו באלימות. 

 לייבו 
   מוציא עלינו נשק?!... חתיכת זבל

 רוסלן 
  ...לך תזדיין(רוסית) 

שם טוב בינתיים בוחן  , שמחרחר.לייבו מעמיק את הברך שלו אל תוך הגב של רוסלן
  -יבגני מוציא טלפון ומתחיל לתעד את ההרס את הפצע במצחו. 

 יבגני 
 אני מצלם את זה... זה לא בסדר... 

 חוטף ליבגני את הטלפון מהיד וזורק אותו על הקיר.  שם טוב 

     לילה  -חוץ. מחוץ לבניין של יבגני  .430
לוחמי יס"מ עם  4יש איתם   כולם עם ווסטים איזי, טל, ברנס ומכלוף מחוץ לבניין.

 ברנס מתדרך את האנשים בקול שקט. ווסטים ונשקים. 

 ברנס  
רוסלן מנחמוב חמוש   –חברים, אני מזכיר לכם  

ומסוכן. הבן אדם שוטר לשעבר, מיומן בנשק  
שעות האחרונות,  24והוא כבר ירה במישהו ב 

 אז בואו נהיה חדים. ברור?  

 כולם מהנהנים. 

 ברנס 
 לה. יס"מ אתם בחוד.   יופי. אז יאל
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 החבורה הולכת לעבר הבניין במוד של פשיטה.    

   לילה -פנים. חדר מדרגות דירת יבגני  .431
מאיטים כשהם מתקרבים  –לוחמי יס"מ ואנשי מח"ש עולים במעלה המדרגות טל, 

טלוויזיה ברוסית. שני  הלקומה של יבגני. מעבר לדלת הסגורה של יבגני בוקע רעש של 
מי יס"מ נעמדים משני צדי הדלת עם הנשק מכוון. ברנס מתקרב לאיטו. לוחץ על  לוח

 . רמתגב רעש ברוסיתהדלת פתוחה. הדלת נפתחת מעט, הלהפתעתו.  –הידית 

   לילה -פנים. דירת יבגני  .432
מפתיעים את   -ואז כולם מתפרצים פנימה , לוחמי היס"מ פותחים בזהירות את הדלת

 .  המבולגן בלסדר את המקוםיבגני שעסוק 

 ברנס  
 משטרה! לא לזוז! 

 לוחמים 
  משטרה!

זורמים פנימה בנשקים   הלוחמים ואנשי מח"ש  –יבגני קופא בשוק באמצע הסלון 
שלופים, מיד מתחילים לסרוק את הדירה. איזי וטל ניגשים ליבגני. טל מוציאה לו 

 תעודה.  

 טל
 אנחנו מחפשים את רוסלן מנחמוב. 

 יבגני 
 כבר לקחו אותו.  

 איזי 
 מי לקח? 

 יבגני 
 הפכו לי את הבית.   .בלשים. לא יודע

 שאר הדירה. מהחיפוש ב הבלשים חוזרים 

 ברנס 
 לא פה. הוא 

 יבגני 
 הם עזבו לפני שעה. אמרתי לכם. 

 תמונה של לייבו.   – ומראה ליבגני   –איזי מחפש משהו בטלפון שלו 

 איזי 
 זה הבלש שהיה פה?  

 יבגני 
   . שנייםועוד הוא  כן. 

 ברנס 
  לאן הם לקחו אותו?
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 יבגני 
 לא יודע... הם לא אמרו. 

   כמה ברק דפק אותו. עד איזי מבין סופית 

 איזי 
 (לעצמו) בן זונה...

מניף את ידו והופך את התכולה הוא מסתובב, אובד עצות. מביט סביבו בתסכול וזעם. 
  הכל מתנפץ. .  כלים, בקבוקי בירה חצי מלאים -שעל שולחן האוכל העמוס 

 ברנס 
 !  איזי

 איזי 
 בן זונה! 

 וטל מביטים אחריו.    ברנס .לתהוא נותן עוד איזה בעיטה למשהו ויוצא בזעם מהד

   לילה -פנים/חוץ. רכב בילוש נוסע בשדות  .433
לידית הבטיחות שמעל  עם אזיקון גדול  . לידו לייבו. מאחורה רוסלן אזוק שם טוב נוהג

 מייבב חרישית.   רוסלן  .הרכב  חלון

 רוסלן 
 לאן אתם לוקחים אותי? 

 לא עונים לו. 

   לילה  -חוץ. שדה  .434
יוצאים מהאוטו ופותחים את הדלת  שם טוב  ו  לצד דרך בוצית בשדות. לייבו נעצרהרכב 

  –האחורית. בתוך האוטו רוסלן מתחיל לבעוט ולהשתולל בהיסטריה (כמה שהוא יכול 
 בתוך אוטו) ליים הוא אזוק ידיים ורג

 רוסלן 
 בני זונה!!!! עזבו אותי... הצילו!!!! יא בני זונה!

 לייבו 
 בו טייזר. ) תן שם טובל(

(בדומה לטיפול שסמי קיבל   לרוסלן את הטייזר בצלעות ונותן לחיצהתוקע שם טוב 
חותך את  –  לדרמןנותן לו עוד אחת. לייבו מוציא  שם טוב. רוסלן מתפתל. )1בפרק 

מתפתל על העפר כמו  ורוסלן נופל החוצה מהרכב.   –האזיקון שמחזיק את רוסלן 
 רגליו אזוקות.תולעת. 

 רוסלן 
 יש לי ילד קטן... יש לי ילד... לייבו... לייבו... 

 לייבו מוציא את האקדח של רוסלן בודק את המחסנית, יש כדורים. דורך.  

 רוסלן 
 שם טוב...אני מתחנן... ... לייבובבקשה  לייבו...
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לייבו בועט   מנסה לתפוס ללייבו את הנעל לנשק אותה. -הוא עומד על ארבע ומתחנן 
 . מביט בלייבו. קורס לרצפהרוסלן . לו בפנים

 רוסלן 
  אל תעשה את זה. אל תעשה את זה.

  לייבו מתקרב אליו, מצמיד את האקדח לראש שלו ויורה. 

   לילה  -חוץ. מחוץ לבניין של יבגני  .435
על גדר אחד השיכונים, ראש קבור בידיים. הבלשים ולוחמי היס"מ יוצאים  איזי יושב  

הם ניגשים לאיזי. טל מחזיקה שקיות ראיות עם  וטל.  ברנסמהבניין של רוסלן. גם 
 ארנקים.  

 טל
זה ארנקים של גילי שמעיה ועזרא פאלח. ה

 קושר אותו לירי. 

 איזי לא נראה מתעניין במיוחד.  

 טל
 אתה בסדר? 

 איזי 
 לא.

   לילה -פנים. משרד של ברק  .436
   לילה  -חוץ. מחוץ לבניין של יבגני  .437

. הוא מביט בו כמה שניות  איזי לפתע יש לו טלפון. מזוהה:ברק יושב במשרד ועובד. 
 במבט קודר. ואז עונה.  

 ברק 
 כן איזי. 

  נס לידו. לאיזי טל וברקאט 

 איזי 
 החבר'ה שלך עצרו את רוסלן מנחמוב בעפולה. 

 ברק 
 נכון.  

 איזי 
 אמרתי לך שאנחנו מחפשים אותו. 

 הוא לא עונה.  פניו של ברק קפואות. 

 איזי 
 איפה הוא?  

 ברק 
 הוא שוחרר. 
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שקוע   ברק זורק מבט לעבר האקווריום של הדגים. הטוקמן ששימש לקשר עם רוסלן
 טל זורקת לעבר איזי מבט. בקרקעית האקווריום. אין בו יותר צורך. 

 איזי 
  מה זאת אומרת שוחרר?

 ברק 
 איזי?  אתה רוצה מה

 איזי 
שם טוב  אבי  אנחנו רוצים לדבר עם לייבוביץ', 

 וחנן סלמה. אצלכם בתחנה.   

 ברק 
 מה קרה?  

 איזי 
 שגם אתה תהיה שם.   מאוד כדאי 

 ברק 
(מנתק ומסנן  פה איזי. מחכה לך. אני  אין בעיה. 

 לעצמו) בן זונה.  

     ומסנן לעצמו:  איזי מנתקגם 

 איזי 
 ן זונה. ב

  טל נועצת בו מבט. 
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