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   רחוב באומן  -פנים, יום  .901
ומשקפי שמש,  , כיפה שחורהעם כובע רחוב עטוף במעיל,אלירן הולך במורד השלג. 

ישראלים צעירים חולפים אותו, הוא מצמצם את   חסידיםקבוצת  לבוש כמו בחור דתי.
, על אזרחי) 40( קוביבצד השני של הרחוב עומדים  עצמו כדי לא למשוך תשומת לב, 

יש מכשיר קשר ביד. הם מתצפתים לעברו  טימוןמקומי על אזרחי) ל 45(  טימוןואיתו 
 מאחורי אלירן נראים שני בלשים מקומיים עוקבים אחריו.   אלירן.של 

 ן טימו 
   תהיו מוכנים.(באוקראינית, לקשר) 

אלירן פתאום הוא קולט מולו עוד איזה מקומי עונה במכשיר קשר סמוי (בצווארון  
החולצה). הוא מזהה את התנועה. קופא. ואז פתאום דופק ריצה לכיוון השני של 

 הרחוב. 

 קובי 
 פאק. 

 טימון 
 הוא בורח! רוצו אחריו! (לקשר) 

רן בשלג, כמו גם עוד מספר בלשים. אלירן בינתיים נעלם  רצים אחרי אלי טימוןקובי ו
 באיזו סמטה. 

   סמטה באומן  -חוץ, יום  .902
 רץ במורד סמטה קטנה וצפופה. הבלשים אחריו.  אלירן 

 קובי 
 אלירן! עצור! 

אבל שם חוסמים את   -אלירן הופך איזה פח וממשיך לרוץ, לוקח פניה לעוד סמטה 
אבל מאחוריו כבר מגיעים הבלשים   -דרכו שני שוטרים מקומיים. הוא מתסובב 

 האחרים, טימון וקובי.  

 קובי 
 אלירן אל תזוז. בלי שטויות. 

 אליו.  והאנשים שלו ניגשים לאלירן המתנשם ואוזקים אותו. קובי ניגש טימון

 קובי 
אני קובי אלול. נציג משטרת ישראל  

 באוקראינה. 

 אלירן 
 נעים מאוד. 

    חדר מעצר בכלא אומן -פנים, לילה   .903
שוטר מוביל את אלירן, לבוש מדי אסיר עדיין עם כיפה, ותחת זרועו מזרון דקיק 

ומגעיל בו יש מיטות  זה למעשה כלוב גדול – מגולגל, אל לתא כלא עמוס במקומיים
קומותיים עם מזרונים דקים. צפוף. חוטים ועליהם כביסה תלויים למעלה. בקצה יש  

מקומיים) משתתקים כשהוא נזרק פנימה.   15-20בול פגיעה וכיור. כל הנוכחים (
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מביטים בו. אלירן בלחץ. הם די מפחידים.  קעקועים וכאלה. אחרי שנייה מתוחה  
מקשקשים במקומית. אלירן ניגש למיטה פנויה   – יניהם האסירים בתא חוזרים לעני 

 ושם את המזרון שלו. משהו עוקץ אותו ברגל. הוא חובט בה.  

 (סצינה מבוטלת)   רחוב -חוץ, לילה  .904
 )"שמח משרדי: אופציה(  סוויטה במלון בתל אביב -פנים, לילה   .905

ליד שולחן עם פירות חתוכים וכל מיני פינוקים בצד.   מהשב"כ אמנון יושבת מול מיינצר 
 . מניד ראש לעבר מיינצר.  ש חלוקבוליוצא מהמקלחת עימאד חירבאווי 

 אמנון 
עימאד, זו רונית מיינצר, סגנית ראש מח"ש. 
אם אני עושה עבירה פלילית היא כנראה זו  

 שתחקור אותי. אז תהיה נחמד.  

 עימאד 
 אהלן וסהלן. 

 אמנון 
 ובד איתנו כבר כמה שנים טובות.  עימאד ע

  ומאבטח את הסצנה.אוכל בתיאבון. איש שב"כ עומד מאחור  מתיישב ועימאד 

 אמנון 
  המכיר אתלדבר איתו חופשי, אבל  האת יכול

 זו שיחת רקע בלבד. את הכללים. בלי תיעוד. 

 מיינצר 
 ברור.  

  ומביט בה. עימאד מסיים איזה ביס  

 עימאד 
 ?  כםל לעזוראז מה אני יכול 

 מיינצר 
ברק הראל, מפקד תחנת  אנחנו חוקרים את

 ראשון לציון. אתה מכיר אותו אני מניחה. 

 עימאד 
 מכיר.  

 מיינצר 
שלך ושל  העסק הבמסגרת החקירה עלינו על 

לייבוביץ'. תכננו מבצע שלם סביב הדבר  אופיר 
. עכשיו אנחנו תקועים. אז נשמח לקבל  הזה

ממך כל מידע שיש לך על ברק או על לייבוביץ' 
 שיכול לעזור לנו בחקירה. 

 עימאד מקנח את פיו.  
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 עימאד 
ברק עובד עם תמיר וגילי הרבה שנים. אני יודע  

   כל מני דברים. לשהם משתמשים בשוטרים 

 מיינצר 
אתה יודע מה הסידור הכלכלי בין ברק לבין  

 יר?  תמ

 עימאד 
אין לי מושג. ג'וני עבד איתם צמוד צמוד. אני  

   אחרי המקרה שהיה איתו.נכנסתי רק עכשיו. 

 מיינצר 
 או. בוא נדבר קצת על "המקרה". 

 עימאד ואמנון מחליפים מבטים ואז אמנון מתחיל.  

 אמנון 
למפות רשת של סוחרי נשק שקשורים   ניסינו

. לטארק אסמעיל היה  לחמאס באזור שכם
היה לנו מידע מודיעיני על נגד   יהם קשר.אל

אפסנאות בימ"ח של צה"ל שמשתמש בסמים. 
 החלטנו להשתמש בזה. 

 עימאד 
אני יצרתי את המגע עם הנגד הזה. ואז  

חיברתי בינו לבין ג'וני וטארק. הם ארגנו מולו  
את הפריצה. טארק הביא את הקונים שלו  

משכם.  אבל ברגע האחרון הקונים קיבלו מידע 
 יש אצלנו משת"פ ולקחו רוורס. ש

 מיינצר 
 אוקיי. 

 עימאד 
לא הייתה לי ברירה.  , אז שזה אניחשדו   ישר

את ג'וני  שכנעתי  אותם אחד נגד השני. סובבתי
חשבתי שהוא לא יעשה  שטארק זה המשת"פ. 

כלום כי טארק הוא בן אחות של מוחמד. אבל  
הדפוק הזה הלך והביא מגילי שמעיה את 

 השוטר כדי לחסל אותו.   

 אמנון 
העברנו   ואנחנו  שזה קורה  עימאד עדכן אותנו

 התראה. ככה יחב"ל ידעו להיות שם. 

  מיינצר מביטה בו. 

 מיינצר 
 ומה עם ג'וני? 
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  מבט לאמנון.  עימאד לא עונה. זורק 

 אמנון 
חשוב לי לציין שכל הפעולות במבצע הזה  
 קיבלו את כל האישורים של הדרג המדיני.  

 מיינצר נשענת אחורה, מבינה. החיסול של ג'וני אושר על ידי הדרג המדיני. .  

 אמנון 
החשיבות של עימאד והכיסוי שלו לביטחון  

 המדינה היא עצומה. אסור היה לנו לסכן אותו. 

 עימאד 
 אי אפשר להכין חביתה בלי לשבור ביצים. 

 כרגע... תאין לה פריבילגיה להיות שיפוטירגע, אבל   את המידע הזהת מיינצר מעכל

 מיינצר 
 . איך לייבוביץ' נכנס לתמונה?  ..טוב

 עימאד 
אני שכנעתי את מוחמד שצריך להיפטר  

מהסחורה כמה שיותר מהר בגלל כל הבלאגן  
הם   -וככה גלגלתי מול תמיר וגילי את העסקה 

  10%מזה  - עמלה  35%היו אמורים לקבל 
את לייבו  היה אמור ללכת לשוטרים על התיווך. 

פגשתי אצל תמיר וגילי. דיברתי איתו כמה 
 יתו. הכול. פעמים. את כל נושא הכסף סגרתי א 

 מיינצר 
 שום קשר עם ברק הראל? 

 עימאד 
 לא.  

 מיינצר 
מה אתם עושים עכשיו?  טוב. (נאנחת) 

   משחררים אותו? 

 אמנון 
 עצרו אותו עם עוד שותף. בעייתי. זה תיק רצח.

 לא יכול להיות שהם ייצאו כל כך מהר. 

 עימאד 
העורך דין שלי זה בן אדם של מוחמד. אם 

בניצן הם יתחילו    בעשר  אותו לא פוגש ימחר אנ 
 לחשוד.  

 מיינצר 
 אז מה? תשב במעצר? 
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 עימאד 
 זה לא פעם ראשונה. אני אשב כמה שצריך.  

 אמנון 
בשביל שזה ייראה אמיתי הוא יצטרך לשבת 

 חודש. לפחות 

 מיינצר 
 אין לנו חודש. 

 מיינצר חושבת.   שתיקה קצרה.

 מיינצר 
הזו מול  מישהו שיכול להשלים את העסקה יש

 במקומך?   לייבו

    מונית אוקראינית ברחובות אומן -פנים/חוץ, יום  .906
איזי יושב עם טל במושב האחורי. קובי אלול ליד הנהג. מביטים אל הרחובות  

 המושלגים והקודרים.  

 טל
 אלוהים ישמור איזה מקום מדכא. 

 איזי 
 בני ברק עם שלג. 

 טל
   ?לברוח לתאילנדכוס אמא שלו, לא יכול היה 

 איזי צוחק 

   מחוץ לתחנת המשטרה באומן -חוץ, יום  .907
 . . קפואאומןוטל יוצאים מהמונית בכניסה לתחנת המשטרה ב קובי אלולאיזי 

 טל
תגיד קובי את מי במשטרה עצבנת כדי שיתנו  

 לך את התפקיד הזה? 

 קובי מגחך. 

 טל
כל ההזויים של   כל ראש השנהגם הקור. גם 

 גיעים לפה...ישראל מ

  קובי
טסו   עכשיו בחגיםשטויות...לקור מתרגלים. 

שוטרים מהארץ כדי לעזור למקומיים   50לפה 
 להתמודד.  

 טל
 זה עבד? 
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 קובי 
   לא ממש.

 איזי 
 ם בטח שונאים אותנו.מקומייה

 קובי 
עד שהם רואים את הדולרים. בלעדינו המקום  

אתם בטוחים שאתם לא  .הזה היה מת לגמרי
לעבור קודם במלון? להתרענן קצת אחרי  רוצים 

  הטיסה?

 איזי 
 לא לא. קח אותנו ישר לאלירן. 

 מכיוון פתח התחנה.   (הפעם על מדים) ניגש אליהם טימון

 קובי 
 טימון(לאיזי וטל) איזי. טל. תכירו זה קפטן 

 פרוצ'נקו, הוא הקצין שעוזר לנו פה.

 טל
   איפה פומבה?  טימון?

 קובי 
דיס איז   טימון) טימוןפונה למתעלם ממנה, (

איזי פרום דה איזראלי ג'סטיס דפרטמנט אנד  
 . טל פרום דה איזראלי פוליס

 צונן וקשוח. איזי לא מת על הפרצוף שלו.  טימון לוחצים ידיים.

 איזי 
 יאללה בואו נגמור עם החרא הזה ונעוף מפה.  

 והם נכנסים לתוך התחנה. 

    חדר חקירות במשטרת אומן -פנים, יום   .908
ליד שולחן, אזוק, וממורט אחרי הלילה במעצר. שוטר מקומי במדים מכניס  אלירן יושב

 במבט מזלזל.    מביט בהם את קובי, איזי וטל לחדר. אלירן

 אלירן 
 נו? מי הפיל אותי?  

 הם לא עונים. מתיישבים מולו. איזי מוציא ניירות מהתיק. 

 איזי 
תגיד, איך הגעת לפה מטורקיה ככה מתחת  

 לרדאר? 

 אלירן 
 יש לי יכולות. 
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 איזי 
 זרוק לי איזו עצם כדי שנתחיל ברגל ימין.  

 אלירן 
שילמתי לבן אדם במעבורת מאיסטנבול חמשת  
אלפים דולר שיסליק אותי ואז שמתי עוד חמש  

 דולר לאיזה שוטר אוקראיני בנמל וזהו.   מאות

 טל
עכשיו אני מבינה למה אמא שלך הייתה צריכה  

 לשלוח לך כסף. 

 אלירן 
 את עצרת אותי בבת ים, לא? את מיחב"ל.

 טל
 נעים מאוד. טל בן הרוש. 

 אלירן 
אתם מבינים שחבל לכם על הזמן כן? אני יודע  

 שלאוקראינה אין הסכם הסגרה עם ישראל.  

 טל
ה יודע שגם בלי הסכם הם יכולים להסגיר  את

אותך. זה פשוט לוקח יותר זמן. בינתיים אתה  
 תשב פה במעצר.  

 אלירן 
 אין לחץ.  

 קובי 
 כן? זה כיף לך? 

 אלירן 
 זה לא כזה נורא.   

 הוא נשען אחורה. מרוצה מעצמו. טל מביטה בו עוינת. 

 טל
אתה יודע? אף פעם לא יצא לי לדבר עם 

 מישהו כמוך. 

 אלירן 
 מה זה מישהו כמוני.

 טל
 שוטר עבריין. בושה.  

 אלירן מביט בה ונוחר בבוז. 

 אלירן 
 בושה? 
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 טל
 כן. בושה. בושה למדים שלנו.  

 
 אלירן(בזלזול)  

המדים שלנו? (פאוזה) למה מישהו נותן למדים  
יות האלה כבוד? את יודעת בכלל מה זה לה

שוטר? לא כמוך ביחב"ל שמחב"ל. שוטר סיור 
בתחנה. אזרחים מדברים עליך כמו לזבל. 

עבריינים צוחקים עליך. ימים. לילות. שבתות.  
חגים עם הידיים בתוך הג'ורה של המדינה  

הזאת בשביל שקל וחצי משכורת. אז אני עוד 
צריך להתבייש? המשטרה על הזין שלי. אני 

 עושה מה שאני רוצה.  
  

 שתיקה קצרה. טל מביטה בו בתיעוב. איזה חרא. 
  

 
 איזי 
לנו להמשיך   ואישר טוב, שמע. הפרקליטות

מאותה    איתך את התהליך של העד מדינה
נקודה שבה הוא נפסק. מוותרים לך על 

הבריחה, על כל הבלאגן. כל מה שאתה צריך  
 לעשות זה לחזור אתנו לארץ. 

 אלירן 
אני לא חוזר. אם אני שם רגל בארץ אני בן  

 אדם מת. כמו רוסלן.  

 איזי 
 רוסלן נעדר. 

 אלירן 
. עאלק נעדר. אתה יודע  אינטרנטכן. קראתי ב 

 תו. טוב מאוד שהם חיסלו או 

 שתיקה קצרה. איזי וטל מחליפים מבטים.  

 טל
 אתה יודע שאמא שלך עצורה? 

 אלירן לא ממש מופתע.  

 טל
כן. אמא שלך יושבת בנווה תרצה עם כל 

 הזונות הנרקומניות החולות איידס.  

 אלירן לא מגיב.  
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 איזי 
כחלק מהעסקה לוותר לחלוטין  אנחנו מוכנים 

על האישומים נגד אמא שלך אם אתה חוזר  
 לארץ ומעיד. 

 אלירן מביט בו במבט חודר ואז פתאום חיוך מתפשט על שפתיו.  

 אלירן 
תגידו לי, מה חשבתם. שתספרו לי על אמא  

שלי בנווה תרצה ואני ישר אתחיל לבכות וארוץ  
      אתכם לשדה?

 טל
לא אכפת לך מאמא  אתה יודע מה, אם כל כך

 שלך בוא תגיד לה את זה בפנים.  

 היא מוציאה את הסלולרי שלה ומחייגת.  

   חדר חקירות במח"ש -פנים, יום   .909
   חדר חקירות באומן -פנים, יום  א.908

עדנה חן אזוקה בחדר. ברנס ואדיר הבלש איתה. הטלפון (השולחני) מצלצל.  ברנס 
 מביט בעדנה.

 ברנס 
(בחום) את זוכרת מה דיברנו, עדנה. תעשי  

הכל כדי שהוא יחזור כי רק פה הוא יהיה  
 בטוח.  

 עדנה מהנהנת. ברנס מביט בה עוד שניה ואז עונה. 

 ברנס 
 כן טל. אנחנו פה עם עדנה. 

 טל
 אני מעבירה לכם את אלירן. 

 טל מושיטה לאלירן את הטלפון.  

 טל
 זאת אמא שלך. דבר איתה. 

 לוקח את המכשיר. אלירן נאנח, 

 אלירן 
 הלו. 

 עדנה 
 אלירן? אתה שם כפרה?  (מתחילה לבכות) 

 אלירן 
 אני פה. הכל בסדר אמא. לא צריך לבכות.
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 עדנה 
 ברוך השם... ברוך השם... 

 ברנס לוחש לעדנה. 

 ברנס 
 תספרי לו כמה קשה לך. 

 עדנה 
 עצרו אותי אלירן... הם אמרו לך? 

 אלירן 
אמא, הם סתם מחזיקים אותך כדי ללחוץ עלי. 

 זה הכל מניפולציה. אין להם כלום... 

 ברנס מביט בעדנה במבט מאיים. 

 עדנה 
 הם אומרים שאני הולכת לשבת בכלא...  

 אלירן 
את חייבת להיות חזקה אמא. אם אני חוזר  

 לארץ אני מת בטוח את מבינה את זה? מת.  

 עדנה 
 ישמרו עליך...

 אלירן 
רים! הם לא יכולים לשמור עלי. אצלך  הם משק 

 בבית הם לא הצליחו אפילו לשמור עלי. 

 עדנה 
 אני לא יודעת... 

 אלירן 
את תהיי חזקה שם אני אהיה חזק פה ובעזרת 

 השם הכל יהיה בסדר.  

 עדנה 
 בטוח?  

 אלירן 
בטוח. הם לא יכולים לעשות לך כלום. מה כבר  

 עשית? אל תתני להם לשחק לך עם הראש. 

 . עדנה מקבלת תעוזה. ברנס קולט את השינוי המטריד במצב רוח.פאוזה

 עדנה 
 אני לא אתן להם.  

 ברנס 
  – אה, עדנה 
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 עדנה 
 אתה אל תדאג לי אלירן כפרה! אל תדאג לי!

 אני אשב כמה שצריך לשבת! אתה תהיה חזק!

 ברנס מעיף במכה את הטלפון מהשולחן, הוא עף לרצפה.    

 ברנס 
 (לאדיר) תעיפו לי אותה מהעיניים!  

   חדר חקירות באומן -פנים, יום  ב. 908
 אלירן מחזיר לטל את הטלפון בהפגנתיות. 

 אלירן 
 אמרתי לך שחבל לכם על הזמן.  

 טל
וואלה, אני מופתעת. אשכרה לא אכפת לך 

 מאמא שלך. זה מדהים.  

 אלירן 
עדיף לה לשבת קצת מאשר לבכות על הקבר  

 של הבן שלה. 

 שתיקה קצרה. איזי משנה טקטיקה.

 איזי 
אלירן, אתה חייב להבין שהעמדת מיקוח שלך 
השתנתה. אתה כבר לא שווה לנו כמו שהיית  

 בתחילת הדרך.  

 אלירן 
 ? מה זאת אומרת

 איזי 
יש לנו עוד כיוונים בתיק הזה חוץ ממך. כיוונים 
טובים. אנחנו יכולים לתפור את ברק הראל גם 

 בלעדיך. 

 שתיקה.  

 איזי 
אתה לא תקבל עוד עסקה. אני מצטער אבל  

אם אתה לא מחליט עכשיו לחזור איתנו לארץ  
 הסיפור נגמר.  

 שתיקה קצרה. אלירן חושב על הקלפים שנשארו לו. 

 אלירן 
ה אם אני נותן לכם מידע על איך ברק חיסל מ

 מקור מודיעיני שלכם?  

 ניכר שאיזי מתעניין. טל קולטת את זה גם.  
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 איזי 
 איזה מקור? 

 אלירן 
איזו נרקומנית שהיה לו איתה קטע. הוא גילה  

שהיא מדברת עם מח"ש. היא שמה לו מצלמה 
בדירה שלה. בתוך דובי. הוא מחזיק את הדובי  

 הזה אצלו במשרד, הדפוק הזה. 

 איזי מביט בו. נסער ומנסה להסתיר את זה. הוא כמובן יודע על איזה דובי מדובר. 

 איזי 
  ברק רצח אותה?

 אלירן 
 קראו לה.  כן. שרון

 איזי 
 מאיפה אתה יודע? 

 אלירן 
גילי סיפר לי. הוא רצח אותה. ואז הביא אותה  
לתמיר וגילי כדי שייפטרו מהגופה. הם חתכו  

אותה, העבירו אותה במגרסה של הפגרים  
שיש להם שם בלול ואז נתנו להודים לאכול את 

 זה. 
 

 איזי וטל בוהים בו.   

 אלירן 
 ילד. לא סתם אחת.וזאת מישהי שעשתה לו  

 טל
 איזה ילד?  

 אלירן 
בואנה אתם לא יודעים כלום אתם, הא? לברק  
יש ילד שהוא עשה עם השרון הזאת. אחותה 

 מגדלת אותו. 

 איזי 
 מאיפה אתה יודע שזה ילד שלו?  

 אלירן 
 כולם יודעים. בחייך.   

 אלירן מביט בו.  איזי כמובן כבר חשד שזה המקרה.
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 אלירן 
תבדוק. אם זה מעניין אתכם, אני   –בקיצור 

אשמח לשתף פעולה. אבל אני רוצה שיקום  
 בחו"ל.

 איזי 
 איזה חו"ל? מה נראה לך, שלא תשב בכלא? 

 אלירן 
בלי כלא. שיקום בחו"ל. ביטול האישומים נגד 

 אמא שלי.  

 טל
 אתה חי בסרט. 

 אלירן 
 את צחי בן אבו שלחו לקנדה.   

 איזי 
 צחי בן אבו לא רצח אף אחד. 

 אלירן 
אלה הדרישות שלי. תעביר אותן הלאה.  

  (לקובי) מה עכשיו?

 קובי 
שום דבר. עכשיו אתה נשאר עצור כאן 

 לבקשתנו. עד שתחליט לחזור לארץ. 

 אלירן 
 אז אני רוצה עורך דין. 

 קובי 
 דבר עם המקומיים. זה עניין שלהם. 

את אלירן ומוציאים  קובי דופק על הדלת. נכנסים פנימה שני שוטרים מקומיים. תופסים
 אותו מהחדר. 

 קובי 
הוא לא פראייר הבחור הזה. הוא יודע שהם לא 

 יכולים להחזיק אותו לנצח. 

 איזי מהנהן. נאנח. 

 איזי 
יש מצב להעביר אותו לאיזה אגף הפרדה? 

 מפחיד אותי שהוא עם עוד עצירים.  

 קובי 
זה אומר להעביר אותו לכלא המרכזי. זה מקום 

בעייתי מאוד. שחיתות. מלא כנופיות. אין שם  
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מצלמות כמעט. לדעתי הוא הרבה יותר בטוח  
 פה בתחנה. 

 איזי 
  אפשר לסמוך על הטימון הזה?

 קובי 
 נראה לי שכן. 

 יזי נאנח. בסדר.  א

 תחנת ראשון חניון -, יום חוץ .910
   המגרש של ג'וני -חוץ, יום  .911

לתוך התחנה. לשם טוב  מרכב בילוש  , שם טוב ועוד בלש מוציאים עצור באזיקיםלייבו
לפתע יש ללייבו טלפון בטוקמן. הוא גראס, איזה סכין יפני.   –יש שקיות ראיות ביד 

 עונה.  

 לייבו 
 הלו. 

 קאט לסמי אחיו של ג'וני שעומד בחצר המוסך. 

 סמי 
 לייבו? 

 לייבו 
 מי זה. 

 סמי 
  סולימאן. סמי

 לייבו 
 מאיפה קיבלת את הטלפון הזה?  

 שם טוב נעצר ומקשיב לו. הבלש הנוסף נשאר עם העצור. 

 סמי 
מהעורך דין של עימאד. הוא רוצה שאני אדבר  

 אתך. על המכולה שיש אצלנו.   

 לייבו 
 אוקיי. 

 סמי 
 יש לך את הכסף? 

 לייבו 
 אבל אני צריך לארגן רכב.  יש. 

 סמי 
 אז תתקשר אלי כשאתה מוכן ונעשה את זה. 



 009פרק  מנאייכ
   

16 
 

 לייבו 
 בסדר גמור.  

 לייבו מנתק. מבסוט. 

 לייבו 
 (לעצמו) ידעתי, כוס אמכ.

 שם טוב 
 מה?  

 לייבו מביט בבלש השלישי.  

 לייבו 
 קח אותו לחקירות, בסדר? 

 הוא מהנהן והולך. לייבו נשאר עם שם טוב.  

 לייבו 
  לעסקה . יש אור ירוקהטרנזיטאת   שוב תארגן

 .  עם הערבי

 שם טוב 
 איך זה?  

 לייבו 
 לא יודע. אבל זה קורה. (פאוזה) אבל שומע?

 אף מילה לברק. 

 שם טוב 
    מה הקטע? (מופתע) 

 לייבו 
, שיתחיל שוב עם לערב אותו בשביל מה

 שלו?  נאחסה

 שם טוב לא מת על זה. לייבו מנסה להרגיע אותו. 

 לייבו 
עם הכסף. נצא   זה אחרי לו נבוא .  אותו עזוב

 . גדולים

    לשכת גרי ראש מח"ש -פנים, יום  .912
   תחנת משטרה באומן -פנים, יום  . 913\

 יושבים במשרד של גרי מסביב לספיקר.  ומיינצר , ברנסגרי

 גרי 
זה פשוט לא יקרה, איזי. אני דיברתי עם 

 פרקליט המדינה. 

קאט לתחנת המשטרה באומן. איזי עומד באיזו פינה עם הטלפון, טל לידו מתאמצת  
 להקשיב.   
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 איזי 
 ? על שרון צור אמרת לו מה אלירן מספר

 גרי 
ן לשמוע בכלל זה לא מעניין אותו. הוא לא מוכ
  על שינויים בהסכם של אלירן. 

 איזי עושה פרצוף. איך לא. 

 איזי 
    נו.היא היתה מקור מודיעיני של

 ברנס 
רשמית היא הייתה מקור של ימ"ר מרכז, לא 

 שלנו. 

 איזי 
 אתה רציני איתי עכשיו? 

 ברנס 
אין מה  בסדר איזי, זה מבאס גם אותי אבל  

 לעשות.  

 מיינצר 
.  כנית המקוריתוחוזרים לתאנחנו  ממילא

אנחנו הולכים   חזרה לחיים.העסקה של לייבו 
 לעצור אותו. 

 איזי 
   ?זה איך

 מיינצר 
. אז אני ממש לא שב"כ משתפים איתנו פעולה

 בלחץ על אלירן חן אני חייבת להודות. 

 איזי 
לנסות לעשות לו  בכל זאת טוב. אבל אני רוצה 

   אולי זה יעבוד.עוד איזה תרגיל. 

 מיינצר 
עזבו  הולך שעות אבל אם זה לא  24קח בסדר. 

עוד כמה ימים הוא יבין  את זה. שיישאר שם. 
שהוא תקוע במעצר באוקראינה בלי שקל על 

 התחת והוא יתחנן שנבוא לקחת אותו. 

 איזי  
  כמה ימים.הוא לא ישרוד פה 

 מיינצר 
ים עליו שם די כבר להגזים. הבנתי ששומר 

 שעות איזי. ביי.   24. יפה
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 היא מנתקת. איזי נשאר עם טל. הם מחליפים מבטים קודרים. 

   לשכת דודו עיני -פנים, יום  .914
דודו עיני יושב בלשכתו מהורהר וקודר. בוהה מחוץ לחלון ומשחק עם הזיפו שלו.  

של  היועץ המשפטי(קצין אח"מ מחוזי),  דובינצ"מ  הדלת נפתחת ופנימה נכנסים 
  רס"מ(ראינו אותו בעבר) מפקד הימ"ר שמגיע לשם עם  נצ"מ איל זיגדוןהמחוז וגם 

 ).   6(מפרק  אכרם

 דודו 
יאללה. שבו. חברים, אתם יודעים שאני לא  

אוהב לקבוע דיונים כאלה מהרגע להרגע אבל 
אין מה לעשות. בואו נעשה את זה זריז. (מעיין 

 בקלסר) מי זה המוסקוביץ' הזה?  

 זיגדון 
קבלן. חשוד במתן שוחד לראש עיריית נס  

 ציונה. אתה מכיר את התיק. 

 דודו 
 חילטנו לו כספים.  

 זיגדון 
מיליון שקל. גם שלו אישית גם   12  בסביבות

של שתי חברות שבשליטתו. חנקנו לו את 
 הצורה.

 דודו 
בפרקליטות קיבלו מכתב התראה מהעורך דין  
שלו. הוא הולך לעתור נגד החילוט הזה. טוען  

שהוא לא מידתי כי מוסקוביץ' חשוד שנתן 
 לראש העיר רק מאה אלף דולר.  

 , דודו הרי מכיר את התיק ואת שיטות העבודה.  זיגדון לא מבין מה דודו רוצה בדיוק

 זיגדון 
מוסקוביץ' הוא קוף של דימיטרי קוגן. אנחנו  

מנסים ללחוץ עליו עם החילוט הזה כדי שישתף  
    -איתנו פעולה 

 דודו 
(עוצר אותו) או. תגיד כזה דבר בבית משפט  
ויעיפו אותך מכל המדרגות. אלימות כלכלית, 

. יפתחו לנו את כל פגיעה בזכויות אדם, מה לא
 החילוטים.   

 זיגדון 
 אני לא מבין, דודו...

 דודו 
 יש לנו מספיק כדי להאשים אותו בהלבנת הון?  
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 זיגדון מביט בו בתסכול לא כל כך מבין מה הוא עושה.  

 זיגדון 
 לא.  

 דודו 
יפה. כרגע כל מה שעל הפרק זה השוחד. אז  

אני מקדים רפואה למכה. הנחיה מפורשת  
עם הפרקליטות. תשאירו   לך שב שלי:

למוסקוביץ' מאתיים אלף דולר מחולט 
מהחשבון בנק. זה מספיק. את כל השאר  

לשחרר לו לאלתר. אני לא רוצה שהדבר הזה  
 חס ושלום יגיע לבית משפט.   

 זיגדון מביט קצת המום ברל"ש, ביועץ המשפטי. נראה שהם עם דודו.  

 דודו 
 מה יש? 

 זיגדון 
כלום. אני לא... זה פשוט כזה שינוי פתאומי  

 במדיניות. 

 דודו 
בסדר. זו מדיניות. לא תורה מסיני. מדיניות  

יכולה להשתנות. בשביל זה שמו לנו דרגות על 
 הכתפיים. עוד משהו? 

 זיגדון 
 לא.

 דודו 
 אז יאללה. לכו מפה.  

אבל  -כולם קמים ומתפזרים. זיגדון נשאר לשבת עוד שניה ורק אז קם מהכיסא שלו 
 ניגש דווקא לדודו. 

 זיגדון 
 עכשיו הדבר הזה?  מה הקטע דודו? מה זה
 אתה עוד רגע לא פה. 

 דודו 
 אבל בינתיים אני פה. יש לך בעיה עם זה?  

 זיגדון 
 לא. שום בעיה. 

 זיגדון מביט בו עוד שניה ואז יוצא גם הוא מהלשכה. דודו מביט אחריו בחשד. 
 
 . 
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   מסדרון מחוץ לבית הדין המשמעתי  -פנים, יום  .915
   באומןחדר במלון  -פנים, יום  .916

אתי הולכת במורד המסדרון. חובקת איזה שני קלסרים. הטלפון שלה מצלצל. היא 
 מוציאה אותו מהכיס. רואה מזוהה: איזי. מעקמת קצת את האף ועונה. 

 אתי
 כן, איזי. 

מסתכל בטל שעומדת תוך כדי דיבור הוא מלון. חדר שלו בקאט לאיזי שעומד ב 
   גם היא בטלפון. ומעשנת בחוץ בשלג. 

 איזי 
 . כמה פעמים חיפשתי אותך

 אתי
 ראיתי. איך שם?  כן. 

 איזי 
 קר. ומבאס. 

 אתי נעצרת מהליכתה.   

 אתי
 אתה צריך משהו?  

 איזי 
 לא

 אתי
 למה התקשרת?  

 איזי 
 סתם...לא יודע

 איזי שותק שניה.  

 אתי
 ארצ'י.  מטפלת באל תדאג, אני 

 איזי 
 יופי.  

 אתי
 אז ביי. 

מסתכל שוב החוצה. טל ואז ממשיכה ללכת. איזי   –אתי מנתקת. עומדת עוד שניה 
 כבר לא שם. אבל יש דפיקה בדלת. איזי ניגש לפתוח. 

 טל
 מה קורה?  
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 איזי 
 דיברתי עם אתי בדיוק. כלום. 

 טל 
 אני דיברתי עם אמא שלי.

 מתיישבת על כורסה. נכנסת למרות שלא הוזמנה והיא  

 טל
רוצה שאני אלך להתפלל  הזאת  המשוגעת

בקבר של הצדיק. היא חושבת שזה יעזור לי  
 למצוא חתן. 

 . היא מביטה בו.מולה על המיטהמתיישב איזי 

 איזי 
 לא אכפת לי ללכת איתך אם את רוצה. 

 טל
אין שום צדיק בעולם שיכול לעזור לי.   איזי,

קת מה יש  בדבקטע הזה אני מקרה אבוד. 
 במיניבר?  

  איזו פחית.היא הולכת אל המיניבר. פותחת אותו. מוציאה   מחייך.איזי 

 טל
בירה אוקראינית. מה יכול להיות  פששש.... 

 רע.  

  .פותחת את הפחית

 טל
 רוצה? משרד המשפטים משלם. 

 איזי 
 לא תודה. 

נשענת על שותה כמה שלוקים. מוציאה גם פחית בוטנים. היא מושכת בכתפיו ו
 מנשנשת. השולחן מול איזי.

 טל
 אז מה אתה אומר?  

 איזי 
 על מה? 

 טל
 על מה שאלירן מספר?  

 איזי שותק. חושב על זה. 
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 טל
 ידעת שברק עשה עם השרון הזאת ילד? אתה 

 איזי 
 שמעתי על זה. 

 איזי שותק רגע.  היא מביטה בו. למה לא סיפרת לי?  

 איזי 
היא מגדלת   נטלי., קוראים לה האחות של שרון

שנים היא ובעלה   4עד לפני   את הילד הזה.
גרים בדירת עמידר בשכונת ג'סי כהן. מטופלי  

לצמוד קרקע הם עוברים  רווחה. פתאום
צצה איזו חברת אחזקות פתאום  בראשון.

בקפריסין שהם הנציגים שלה בארץ. מושכים  
שייך  ליסינג  רכבמשכורות יפות. נוסעים על 

 שמר. של מאיר לחברה 

 טל
 וואלה.  

 איזי מעניין. 

 טל
שעשית כבר פעולות חקירה בכיוון    זה נראה

 הזה.   

 איזי 
 באופן לא רשמי.  

 טל
 טוב לדעת. אוקיי. 

 איזי 
הילד נולד כשענת אשתו של ברק עוד הייתה  

הוא עשה   אז אם את שואלת אותי? בחיים.
איתם דיל. סידר להם את החיים בתמורה לזה  
שהם יגדלו את הילד שלו. הוא לא היה משאיר  

הוא מכיר יותר מדי טוב את  לרווחה.  אותו
 הוא גדל במערכת הזאת. המערכת הזאת.

 טל
 ?  גדל במערכת הרווחה ברק

 איזי 
. חמשאמא שלו נטשה אותו כשהוא היה בן 
אומנה, הוא עשה את כל המסלול. משפחות  

 פנימיות.  

 קצרה. טל מחליפה נושא.  שתיקה
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 טל
אתה אומר בעצם שהאחות ובעלה יודעים  אז 

 שהוא האבא. 

 איזי 
 כן. 

 טל
והם לא יודעים שהוא קשור להיעלמות של 

 שרון?  

 איזי 
ואולי לא. הוא בנה להם כלוב   יודעיםאולי 

 מזהב. זה לא דבר שמוותרים עליו בקלות. 

 טל
 בקפריסין?  מה זה החברה הזאת 

 איזי 
ביקשתי את כל   כנראה חברת קש.לא ברור. 

 Yardenהחומר עליהם. קוראים לה 
Holdings .זה גם השם של הילד. ירדן . 

 טל
 קצה חוט לכספים של ברק.   זה

 איזי 
  גם אני חושב. כן. 

 טל
 מיינצר יודעת מהסיפור הזה?  

 איזי 
רק עליתי על זה לפני  לא. אף אחד לא יודע. 

 שנסענו. זה ממש ראשוני. 

 טל נועצת בו מבט עם שמץ חשד. 

 טל
 אני חייבת להגיד לך איזי, זה לא נראה טוב. 

 איזי 
 מה זאת אומרת?   

 כמה שניות.  שתיקהחשד והיא מביטה בו ב  

 איזי 
מה, את חושבת שאני מחפה על ברק?  זה  

 הקטע?  

 טל
 א אמרתי כזה דבר...ל
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 איזי 
אני מזכיר לך שלעשות ילד מחוץ לנישואים זה 

עדיין לא עבירה פלילית במדינת ישראל. כל  
עוד אין לנו קשר ישיר של ברק לחברה הזאת 

כזה כל מה שיש פה זה בסך הכל  או משהו
 רכילות. 

 טל
אם הוא משקיע רכילות שאפשר להשתמש בה. 

כאלה מאמצים להסתיר את הילד הזה זה  
 אומר שזו נקודת תורפה שאנחנו יכולים למנף.  

 איזי 
מה, נאיים עליו שנגלה לילדים שלו? נרסק לו  

 את המשפחה?  

 טל
יכול מאוד להיות שזה מה שאנחנו צריכים  

 לעשות, איזי. זאת העבודה. 

 שתיקה. היא מביטה בו.  

 טל
אם זה גדול עליך אז באמת לא היית צריך  

 להיכנס לתיק הזה.  

 שתיקה. איזי חושב על זה. יכול להיות שהיא צודקת  

 טל
אתה לא מבין שזה דפוק שזו פעם ראשונה  

 שאני שומעת על הדבר הזה?  

 איזי שותק. היא מביטה בו. מתרככת. 

 טל
מאוכזבת שלא  חייבת להגיד לך שאני ממש אני 

  שיתפת אותי. חשבתי שאנחנו חברים. 

 . הפחית וזורקת אותה לפחמסיימת את הבירה, מקווצ'צ'ת את היא 

 )מבוטלת(  לשכת דודו עיני -פנים, יום  .917
   תא מעצר באומן - פנים, ערב  .918

שני אסירים צועקים על אסיר שלישי באוקראינית. אלירן יושב מסוגר בעצמו בפינה  
ואוכל מרק דוחה. גם שאר האסירים אוכלים. אלירן מרים עיניים כשאסיר מפחיד בשם 
 מישקה ניגש אליו, בידו סיגריה בוערת. אלירן נדרך לצרות אבל האסיר דווקא מחייך. 

 מישקה 
Yo, Israel no? 
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 אלירן 
 (בלחץ) יס. 

 מישקה מושיט לאלירן את הסיגריה המגולגלת שלו.  

 מישקה 
 You want to smoke?  

 אלירן 
I don't have money. 

 מישקה 
I don't want money. Its okay. Relax. 

מושיט לאלירן. אחרי שניה אלירן מתרצה. לוקח ממנו את הסיגריה. לוקח שכטה. שני  
 ורגים.  שוטרים מגיעים מהצד השני של הס

 שוטר 
Israel! you come!  

 אלירן קם והולך עם השוטרים. 

 
  

   חדר חקירות משטרת אומן - פנים, ערב  .919
 איזי וטל יושבים עם אלירן. הוא אזוק. יושב מולם עם פרצוף קשוח.   

 אלירן 
 נו? יש חדש? 

 איזי 
עשינו עוד כמה שיחות לארץ. פרקליט המדינה  
לא מוכן בשום פנים ואופן אפילו לשקול לשנות 

 את ההסכם שלך.  

 אלירן 
 עורך דין.    נפגש עםמחר אני  טוב. 

 איזי 
? אמא שלך לא תוכל להעביר לך  לואיך תשלם  

 כסף מנווה תרצה.  

 איזי 
 ומה תעשה בחוץ? אפילו דרכון אין לך. 

 אלירן 
 אני אסתדר. 

 איזי 
 אתה חי בסרט אלירן.  

 שתיקה.  
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 טל
בסוף האחים שמעיה יגלו איפה  ש אתה מבין 

אתה, כן? מה אתה חושב שהם לא יכולים  
 להגיע אליך פה? 

 אלירן 
אז את אומרת שאם אני לא אשתף פעולה  

 אתם תדאגו שהם יגלו איפה אני.  

 טל
לא צריכים לדאוג לשום דבר. המשטרה  אנחנו 

והפרקליטות אלה מערכות גדולות. ברק בסוף  
אני   . דוגרי?כאןימצא מישהו שידליף לו שאתה 

 אהיה מופתעת אם הוא לא יודע את זה כבר.  

 ניכר שזה מעורר אצל אלירן חשש מסוים.  

 אלירן 
התנאים שלי לא השתנו למה באתם? אז טוב. 

בחו"ל וכמובן   מהבוקר. בלי כלא, שיקום
האישומים נגד אמא שלי מבוטלים. אני לא  

  - הולך לחזור על זה עוד פעם

הקצין נכנס עם   טימוןואז הדלת לחדר החקירות נפתחת.  - פתאום יש המולה בחוץ 
 בידו התיק של אלירן וחבילה גדולה ארוזה בוואקום של גראס.   -עוד איזה שוטר 

 טימון 
Look what we found in his room! Look! 

 מטיח מול אלירן את התיק והחבילה הארוזה של הגראס.   טימון טל ואיזי מופתעים. 

 אלירן 
What is this? This is not mine.  

 טימון 
Half a kilo of marijuana. In your room. 

In the hostel! You know what you get in 
this country for this? Twenty years in 

prison!  

 אלירן 
You put it in my room. This is bullshit.  

  אלירן פתאום עוצר להביט בו בחשד. מביט באיזי וטל. 

 אלירן 
 מה זה אמור להיות, תרגיל?  

 איזי 
 אין לי מושג... זה לא שלך?  
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 אלירן 
 יזה גנובים אתם תאמין לי... שלי? א(מחייך) 

 טימון 
Why are you smiling? 

 אלירן 
This is bullshit. A trick. 

 טימון 
This is not a trick. 

 אלירן 
Okay. So I have nothing to say 
anymore until I see the lawyer.  

 טימון 
Fine. You go back to the cage. 

 אלירן 
 עובד עלי?    איזי! נראה לך באמת שהחרא הזה

 איזי 
 אין לי מושג מה קורה פה. אני לא קשור. 

 אלירן 
 ) טימוןל(

What? You want a bribe?  

 טימון 
You offer me bribe? You crazy? 

יאללה תעיפו אותו  ) אוקראינית לשוטרים(ב
 מפה. 

  את אלירן וגוררים אותו החוצה. טל מביטה באיזי.  לוקחים השוטרים המקומיים

 טל
 זה לא ממש עבד, איזי.  

 איזי 
סבלנות. זה רק חלק אלף. אגב זה דודו עיני  

 לימד אותי את התרגיל הזה. 

 לאפל פ -חוץ, ערב  .920
יושבות בפינת עישון מחוץ לבניין משרד המשפטים, שותות קפה עתליה ומיינצר 

 שנות. מיינצר בדיוק מדליקה לעתליה סיגריה.  בכוסות טייק אוויי ומע

 עתליה 
 תודה. 

 מיינצר מביטה בה בחיבה. 
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 מיינצר 
את יודעת? אני נורא שמחה שיוצא לנו להכיר 

אני אפילו...  להתיידד .ככה קצת יותר טוב. 
 (מהססת) 

 עתליה 
 מה?  

 מיינצר 
 מח"ש זה כזה מועדון גברים. סתם. 

 עתליה 
 פעם...כבר לא כמו שהיה  

 מיינצר 
בשבילי מישהי כמוך.  זה עדיין די ככה. אז 

אישה. בעמדה כל כך בכירה. את מסמלת 
בשבילי משהו לשאוף אליו. זה מביך שאמרתי  

אני בדרך כלל הכי סולדת מכל   את זה?
 הפוליטיקת זהויות הזאת.

 עתליה 
שאמרת את זה. לא... זה בסדר. אני שמחה 

 ב. גם אני מרגישה שיש לנו חיבור טו 

 מיינצר 
 כן, הא? 

 עתליה מחייכת. שותקות כמה שניות ומעשנות. עתליה מלכסנת לעבר מיינצר מבט.  

 עתליה 
 אז איך מתקדם עם אלירן?  

 מיינצר 
אבל  לא מתקדם. הוא עושה לנו חיים קשים. 

קח עוד  י אין לו ממש אופציות. מקסימום זה י
 כמה ימים אבל בסוף הוא יבוא אלינו על ארבע.  

 עתליה 
 בינתיים הוא נשאר עצור שם.   אז

 מיינצר 
 כן. הם יחזיקו אותו כמה שנבקש מהם בתכלס.  

 שתיקה קצרה. 

 מיינצר 
ירד אצלנו לעדיפות   הוא כרגע ממילאהאמת ש

 יותר נמוכה. אנחנו לפני ביצוע מעצרים.  

 עתליה 
  ) איזה מעצרים?נבהלת(
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   מסדרון תחנת ראשון -חוץ, לילה  .921
 ברק עומד ומסתודד עם עתליה במסדרון.   

 ברק 
 זה לא יכול להיות. 

 עתליה 
 אני אומרת לך. הם מתכננים לעשות מעצרים.  

 ברק 
אבל העסקה בוטלה. יחב"ל עצרו את עימאד 

 חירבאווי. 

 עתליה 
(מנידה ראש) שב"כ מחזיקים אותו. הוא בן  

 אדם שלהם. 

 ברק 
  הוא  עובד עם השב"כ?

 עתליה 
 משתפים עם מח"ש פעולה. מסתבר. ושב"כ

 ברק 
 לא נשמע לי הסיפור הזה. 

 עתליה 
אני לא יודעת. כל מה שאני יודעת זה מה  

שרונית מיינצר אמרה לי: מבחינתם יש עסקה, 
 והיא בעננים.   הם מתכננים לבצע מעצרים

 עתליה משתעלת קצת.  ברק שותק. מוטרד. 

 עתליה 
אינפורמציה.   מנהחזרתי לעשן כדי לסחוט מ

 בא לי למות. 

 ברק 
 יש מצב שהיא עושה לך תרגיל?  

 עתליה 
 לא. היא לא כזאת מתוחכמת.    

 ברק שותק. מבין שלייבו מסתיר ממנו את דבר קיום העסקה.  

 עתליה 
 המכתב שנתתי לך. אצל מי הוא מסתובב? 

 ברק 
 עזבי את זה. לא רלוונטי. 
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 עתליה 
בצע  מה לא רלוונטי? אם הם באמת הולכים ל

יגלו שאני  מעצרים הם יגיעו למכתב הזה והם  
  מעורבת. 

 ברק שותק רגע. יש לו פתאום תובנה. עתליה מביטה בו. 

 עתליה 
 מה?  

 ברק 
אני לא יודע מה הסיפור של  כלום. תקשיבי לי.

מח"ש, אבל אין עסקה. אני אומר לך. אם 
 הייתה עסקה אני הייתי יודע מזה. 

 עתליה 
 אתה בטוח? 

 ברק 
 את יכולה להיות רגועה.  בטח שאני בטוח. 

 עתליה מתרצה, אבל ניכר שהיא לא נרגעת.  

   משרד של אלדד מן -פנים, לילה   .922
 אלדד יושב במשרד שלו ומתקתק על המחשב.  

 אינטרקום 
. יש פה איזה קצין  מהקבלה זה רונן  אלדד?

 משטרה שהגיע לדבר איתך...

 אלדד 
  אותו!אל תכניס  (נבהל) לא!

 אינטרקום 
 הוא כבר נכנס. 

 הדלת נפתחת וברק נכנס פנימה. 

 ברק 
 אהלן אלדד. 

 אלדד  
 (בלחץ) ברק, שלום. אני בדיוק צריך לצאת... 

 ברק 
אני צריך בדיוק שתי דקות מזמנך. אני רוצה  

 דבר ראשון להתנצל...

 אלדד 
 להתנצל...? על מה...?
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 ברק 
  הבנתי שמח"ש כבר היו פה ועדכנו אותך לגבי

 החקירה.

 אלדד 
 על מה אתה מדבר...? 

 ברק 
את המשחק הזה.   איתי אתה לא צריך לשחק

הכל אני עובד עם מח"ש. אני יודע על לייבו. 
 בסדר. 

 אלדד מביט בו בחשד.  

 ברק 
אני ואתה באותו צד. גם עלי הוא הצליח לעבוד. 

 רק מזל שהצלחנו לעלות עליו בזמן.   

 אלדד 
  ראה לי לענייןאבל לא נ –סליחה, בלי לפגוע 

 שאני ואתה נדבר על זה. 

 ברק 
אלדד, אני מבטיח לך שלייבו יטופל במלוא 

מלווה את החקירה הזאת באופן  החומרה. אני 
 . אתה יכול להיות רגוע.  צמוד

 אלדד 
אני אהיה רגוע כשאני אראה בחזרה את 

 הכסף.

 ברק מבין. לייבו באמת לא החזיר את הכסף.  

 ברק 
 אני מבטיח לך אישית שאני אעזור לך עם זה. 

 אלדד 
 (חשדן) אוקיי. 

 ברק 
כמובן הראשון שיעיד שאתה נכנסת   גם  אני

 לסיפור הזה בתום לב. כמוני. 

 אלדד 
אום) למה, אתה חושב שהם חושדים  (נלחץ פת

בי? הם לא אמרו לי שאני חשוד. אם אני חשוד  
 הם חייבים להגיד לי, לא? 

 ברק 
. אבל אל תדאג. אני שומר עליך. חייבים לאהם 

המכתב   את ראית להםאני מניח שה (פאוזה) 
 של פרקליטות המחוז.  
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 אלדד 
בוודאי שהראיתי. איך השגתם כזה מכתב 

 בכלל? 

 ברק 
לייבו שיקר לי ולפרקליטת המחוז. אמרתי לך.  

 אנחנו באותה סירה. 

 שתיקה.  

 ברק 
 אתה זוכר במקרה למי נתת את המכתב?  

 אלדד 
 ערבייה.   .בטח. חוקר בשם איזי ועוד חוקרת

 ברק 
 אצלם. טוב מאוד. כבר  אז זה 

אלדד מהנהן. מבין שאיזי קלט איזה חומר נפץ המכתב הזה, הוא מחריש אותו, אבל  
זה יצוץ מהר מאוד. ברק מבין שזה שהעסקה הזו תתפוצץ זה הדבר הכי טוב שיכול 

 לקרות לו. 

 ברק 
כל הסיפור הזה   שבקרוב מאודיופי. אני מאמין 

 כבר יהיה מאחורינו בעזרת השם. 

 אלדד 
 עצבים.  הלוואי. אני כבר פקעת  

 ברק 
זה אם תוכל לשמור לעצמך את  -רק דבר אחד 

ביקשו ממני לא לדבר  מח"ש  - שהייתי פה
איתך אבל אני הרגשתי שאני חייב לראות  

 שהכל בסדר. מה לעשות. אני מרגיש אחראי. 

 אלדד 
 תודה. ברור. אני מעריך את זה. 

 ברק 
 דבר איתי.   -כל בעיה שיש לך אין בעד מה. 

 מביט אחריו בחיוך קטן. איזה איש מרשים. ברק יוצא. אלדד 

   מסעדה באומן  -פנים, לילה   .923
איזי, טל, קובי, טימון ועוד שלושה קצינים יושבים מסביב לשולחן עמוס במאכלים  

  טימון מתכופף לעבר איזי.מדברים ביניהם ברעש גדול.   אוקראיניםה   מקומיים.

 טימון 
Kobi told me you are worried about 
Eliran. 
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 איזי 
Very powerful people in Israel want him 
dead.  

 טימון 
Don't worry. Our jail is very secure. I 
told the guards to watch him all the 
time. 

מתחיל   טימון וודקה.המלצרית מגיעה ומניחה על השולחן בקבוק איזי מקבל את זה. 
 .   מרחרח לוקחים כולם את השוטים. איזי כולם נות. למזוג לכוסיות שוט קט

 איזי 
 ריח מוזר...

 קובי 
אתה חייב לשתות אחרת  זה וודקה עם חזרת. 

 זה לא מנומס. 

 איזי מסתייג. 

 טל
יאללה יא כבד. זה הלילה האחרון שלנו. מחר 

 חוזרים. 

 טימון 
Okay! To our friends from Israel – 

lechayim!!! 

מוזג לכולם עוד   טימון  שוט. זה חזק מאוד. איזי מעווה את פניו.כולם מורידים את ה
 .טל דווקא מבסוטהסיבוב. 

 טל
 לא רע בכלל. 

  שותים.

   לשכת גרי במטה מח"ש, ירושלים -פנים, לילה   .924
  מצחו קמוט. שוט סגור על גרי יושב ליד השולחן ומעיין בניירת. 

 היבא (אוף) 
אני מצטערת שעקפתי ככה סמכות והגעתי עם  

 זה ישר אליך. 

 מתגלה שהיבא עומדת מולו. 

 היבא 
קשה לי להאמין שאני אומרת את זה אבל לי  

זה ברור ממה שיש פה שעתליה משתפת עם  
ברק הראל פעולה באופן מלא. החשד שלי זה  

שהוא סוחט אותה על רקע המעצר של הבן  
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סגרה    שלה. עברתי קצת על תיקים שהיא
יש שם כמה דברים   – בכמה שנים האחרונות 

  -די תמוהים 

 גרי מרים אליה מבט וקוטע אותה. 

 גרי 
 כמה זמן את יודעת על זה?  

 היבא 
כמה ימים. איזי ביקש ממני לשמור על זה 

אני לא שזה לא נראה לי. בסוד. אבל החלטתי  
 הפוזיציה שלו בתיק הזה.   מה בדיוק מבינה

 גרי 
 ולמה לא הלכת עם זה לפדובה, או מיינצר?  

 היבא 
חשבתי שבגלל הרגישות של החומר עדיף  
שכמה שפחות אנשים יהיו בתמונה בשלב  

 הזה.  

 גרי שותק כמה שניות.  

 היבא 
 ?  הלאהאז מה 

 תופס את שורש אפו כאילו יש לו מיגרנה. הוא נאנח וסוגר את התיקיה. 

 גרי 
אני אצטרך לעדכן את פרקליט המדינה  עכשיו 

נברר  ואת היועץ המשפטי לממשלה. ואנחנו 
 . את הנושא הזה לעומק

 היבא 
 אוקיי. יופי. 

 גרי 
    אני יכול לסמוך על הדיסקרטיות שלך, נכון?

 היבא 
 בטח. מה זאת אומרת. 

 גרי 
 .  לוא החומרהבמאל תדאגי. אנחנו נטפל  

 היבא מהנהנת. 

 גרי 
אני מודה לך מאוד שבאת אלי עם זה. עשית 

   את הדבר הנכון. 
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   מועדון לילה באומן -פנים, לילה   .925
איזי, טל, קובי, טימון ושאר הקצינים מהמסעדה (במדים!) במועדון לילה, הם כבר  

האוקראינים מבואס. מסתכל בוואצפ שיכורים אבל ממשיכים לשתות. איזי יושב ליד 
 שלו עם אתי. יש שם רצף הודעות שלו עם שעות שונות (מהבוקר עד הלילה) 

 הי מאמי נחתנו בשלום.
 אנחנו במלון

 הי מאמי, תתקשרי? 
 אני רוצה לדבר איתך. תתקשרי. 

. הוא לוחץ סנד.  בחורה זה קשה. אני מתגעגעכולן עם וי כחול, לא נענו. איזי מקליד: 
 קומית צעירה ויפה ניגשת אליו.  מ

 נערה 
Maybe you buy me a drink abale? 

Vodka redbull? 

   טל מתקרבת אליו, ניכר עליה שהיא שיכורה. מנפנפת את הנערה. 

 טל
 יאללה עופי מפה. הוא שלי. 

 הנערה מבינה את המסר האוניברסלי והולכת. טל רוכנת לעבר איזי. קצת קרוב מדי. 

 טל
  מה אתה עם פרצוף תחת? 

 איזי לא עונה. לוקח שלוק מהבירה שלו. מביט בה.  

 איזי 
 אתי עזבה את הבית.  

 טל
 (בשוק) מה?!  

 איזי מהנהן בדממה.  

 טל
 בקטע סופי? 

 איזי 
 אני חושב שכן. 

 טל
 וואו. כבד. כמה שנים הייתם ביחד?  

 איזי 
נשואים? עשרים וחמש שנה. מגיל עשרים  

ושלוש אנחנו ביחד. (פאוזה) בגלל זה הייתי  
 קצת... אאוט ביומיים האחרונים.  

 עוד שתיקה קצרה.  
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 איזי 
 את הבן אדם הראשון שאני מספר לו את זה. 

 טל שותקת. מעריכה את זה. 

 טל
 רוצה שאני אסביר לך מה זה טינדר? 

 איזי מחייך חיוך מריר. טל מחייכת גם.  

 טל
למה שלא תבדוק מצב עם הטניה הזאת 

כשנחזור לארץ? אמרתי לך, היא נראית לי 
 בעניין שלך...

 איזי 
 טל, בחיאת...

 טל
רגע! ואני גירשתי ממך את הנערת ליווי הזאת! 

   –חכה, אני אקרא לה בחזרה  

 ת מחפשת את הבחורה שהיא גירשה.  היא מסתובב

 איזי 
 זו הייתה נערת ליווי?  

 טל
שבא לה  21(סרקסטית) לא. סתם בחורה בת  

 עליך.  

איזי מחייך הם שותקים. טל מסמנת לברמן על הבירה של איזי שיביא לה גם. איזי  
 מתלבט אם לספר לה או לא.  

 איזי 
 שכבתי איתה. 

 טל
 עם מי. 

 יא לוקחת שלוק. הברמן שם לה בקבוק בירה. ה 

 איזי 
 עם טניה. פעם אחת. 

 טל
 די! יא שקרן! אני ידעתי! איך היה?  

 איזי 
 לא יודע. מוזר. בחיים לא עשיתי כזה דבר.  

 טל
   רגע, בגלל זה אתי עזבה?! היא גילתה?!



 009פרק  מנאייכ
   

37 
 

 איזי 
 לא. לא בדיוק. לא משנה. 

 טל
 איך לא סיפרת לי... איך...   

 איזי לא עונה. 

 טל
 אני בשוק איזי. לא חשבתי שאתה כזה. 

 איזי 
אני באמת לא כזה. אם יש משהו שלמדתי 

 מהחוויה הזאת זה שאני ממש לא כזה. 

 שתיקה. הם שותים. 

 איזי 
 זה מרגיש טוב לדבר על זה עם מישהו.   

 טל מביטה בו. נעצבת פתאום. 

 איזי 
ברק ודודו... הם היו האנשים שהייתי מדבר 

 ם בדרך כלל. איתם על כאלה דברי
 לטל יש דמעות בעיניים. 

 איזי 
 אל תבכי. זה בסדר.  

 טל פשוט מתחילה לבכות. איזי נבוך לא יודע מה לעשות. 

 איזי 
 טל... לא צריך לבכות... אני בסדר. באמת. 

 טל
 (בבכי) אני לא בוכה בגללך...

 איזי 
 אז למה את בוכה? מה קרה?  

  -טל מנסה להירגע קצת 

 טל
 אני בהריון.... 

 היא פורצת שוב בבכי, נשענת על איזי. הוא מחבק אותה באוקוורדנס. 

 איזי 
  אז איך את שותה ככה? את בהריון...?



 009פרק  מנאייכ
   

38 
 

 טל
 נראה לך שאני הולכת להשאיר את זה?

 (מושכת באף) זה של איתן. 

 איזי מביט בה בשתיקה מובך. היא ממשיכה לבכות לו.  

 טל
ף אחד לא יודע. אפילו לא סיפרתי להורים  א

  שלי... מה לא בסדר אצלי איזי?

 איזי 
 שום דבר את נהדרת... מה?

 טל
. בלי  35לא אני לא. אני דפוקה. אני בת 

משפחה. אפילו אהבה נורמלית אין לי. במקום  
זה אני מסתבכת בכל מני... אני לא יודעת...  

אני חושבת שאני הולכת להישאר לבד 
 לתמיד... אני אמות לבד. 

 איזי 
 מה פתאום.  

 טל
 בא לי למות. 

 איזי 
 די. אל תגידי את זה. 

 טל
אני חושבת פשוט  אני לא צוחקת. לפעמים  

 לקחת את הנשק ולדפוק לעצמי כדור בראש. 

 איזי נזעק.  

 איזי 
 טל, טל. תסתכלי עלי. 

 הוא מרים אותה כך שהיא מביטה בו. 

 איזי 
 אל תגידי את הדבר הזה בחיים שלך. 

 טל
 אבל ככה אני מרגישה.  

 איזי 
תקשיבי. אחרי שעשיתי מה שעשיתי בזמנו 

בימ"ר עברתי תקופה לא פשוטה. אתי עזבה  
עם הילדים. בעבודה כולם סובבו לי את הגב.  

הטרדות  – אכלתי התנכלויות שאת לא מבינה 
בטלפון, שרטו לי את האוטו. מרחו לי חרא על  
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הדלת של הבית...  הרגשתי שהחיים שלי  
 נגמרו.  

  איזי שותק רגע. מהרהר. 

 איזי 
התחילו לעבור לי גם דברים כאלה בראש.  

 מחשבות אובדניות.  

 טל
 ומה עשית...? 

 איזי 
אני לא עשיתי כלום. כשאתה במצב כזה. צריך  
שמישהו יעשה בשבילך. שמישהו ימשוך אותך  

 החוצה.  

 שתיקה קצרה.

 טל
 מי משך אותך החוצה?  

 איזי 
 ברק.  

 עוד שתיקה. הוא מביט בה.  

 איזי 
 החיים שלי.הוא הציל את 

 טל מביטה בו במבט חודר. 

 איזי 
ואני הסכמתי להצטרף לחקירה הזאת כי 

חשבתי שאני הולך סוף סוף להחזיר לו. להציל 
 אותו.  

 טל מביטה בו.   

 איזי 
 אני עדיין רוצה להציל אותו.  

 טל
 אתה לא באמת רוצה להציל אותו.  

 איזי 
אני כן רוצה. אבל אני לא יכול. אני יכול רק 

 להרוס לו את החיים.  
 

 טל
 הוא הרס לעצמו את החיים.   –איזי  
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 שתיקה קצרה. טל מסמנת לברמן לשים להם שוטים. 

 
 איזי 

אולי אם לא   –לא בטוח. אני כל הזמן חושב 
הייתי מגייס אותו בזמנו. הוא לא היה נהיה  

 שוטר. זה הכול באשמתי...  

 טל
 איזה שטויות אתה מדבר. מספיק עם זה. 

 מרימה את השוט שלה. 
ואז שני   -, יש ביניהם רגע מסתכלים אחד לשנייה בעינייםהם מרימים כוסית. 

אחד נתקע בהם ומפיל להם את  –השוטרים שרבים מאחוריהם עוברים למכות 
 . השתייה. הם צוחקים.

    חדר של איזי במלון -פנים, לילה   .926
 בקושי הולך.   אותו הואמכניסה את איזי לחדר, תומכת  טל

 איזי 
 הרבה שנים לא שתיתי ככה...

 טל
 איזה כוסית אתה... שמים לב.

הוא צונח עליה עם הפרצוף למטה. היא נופלת לידו.  -מובילה את איזי עד למיטה היא 
הוא מסובב אליה בקושי את הראש שלו ומביט  גם היא שיכורה. מתנשמת מהמאמץ.

 בה.  

 איזי 
 (בקושי) טל...

 היא מסתובבת אליו. העיניים שלהם נפגשות. 

 טל
 מה נשמה?  

 איזי  
 אני הולך להקיא. 

חוזרת עם הפח שמה אותו לרגלי   -היא קמה במאמץ גדול והולכת לעבר השירותים 
המיטה מתחת לאיזי הוא בקושי רב מסובב את הראש שלו ומקיא. תוך כדי טל מוציאה 

 וצונחת לידו על המיטה עם הבקבוק. מניחה אותו לידו.  מהמיני בר לו בקבוק מים 

 טל
 שמתי לך פה מים.  

 היא שוכבת שם רגע.  

 איזי 
 את בן אדם מדהים.  את לא דפוקה. 
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 טל
 מה?  

 איזי 
באמת. את אחת הבחורות הכי שוות שיצא לי  

 להכיר בחיים. מגיע לך הכי טוב בעולם. 

איזי מושיט יד  הם מביטים אחד לשנייה בעיניים, שניהם שכובים על הבטן, גמורים. 
 ומלטף לה את השיער. היא מחייכת אליו. 

 יום חדש 

   תא מעצר באומן -פנים, יום  .927
אלירן בתא, מביט לעבר דבוקת האסירים המקומיים, הם כולם מביטים בו ובעיתון  

 לוקח את העיתון ומתקרב אליו.  מישקהלסירוגין. הוא קם לעברם. 

 מישקה 
Israel! Look! You in the newspaper! 

 עם תמונה שלו.   אוקראיניתאלירן חוטף מידו את העיתון. שם כתבה גדולה ב 

 מישקה 
It says “police find half kilo of cannabis 

in Israeli tourist room” this is big 
balagan for you dude. 

 אלירן בוהה בעיתון כלא מאמין. 

 מישקה 
You know the law in Ukraine for drugs 

is very bad? Twenty year minimum. 

 אלירן 
I need to call the guards… 

 מישקה 
You said you don’t have money! 

 , קורא לשומר. אלירן מתעלם ממנו, הולך בלחץ לעבר הסורגים

 אלירן 
Hello! Officer! Hello! 

   חדר איזי במלון באומן -פנים, יום  .928
איזי וטל מפורקים על המיטה, שניהם עם הבגדים מאתמול. הטלפון של טל מצלצל  

 ללא הפסקה. פתאום היא מתעוררת. 

 טל
 מה...

 היא מתרוממת קצת. הנגאובר. היא מסתכלת סביב. קולטת את איזי פרוש שם.  
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 טל
) כן קובי. -(שיט... (עונה לטלפון) הלו. 

(מחייכת) וואלה גדול. תודה. (פונה לאיזי) איזי,  
   איתנו. קום. אלירן רוצה לדבר

   מסדרון בתחנת המשטרה באומן -פנים, יום  .929
.  כוסות קפה טו גו בידהנגאובר עם משקפי שמש וטל ב איזי ותחנת המשטרה הומה, 

    בעיצומה של שיחה.

 טל
  הוא בלחץ. 

 איזי 
 בצדק. אמרתי לך שהתרגיל הזה יעבוד.  

 טל
 יאללה. נארוז אותו ונעוף לשדה. 

לפתע במסדרון ניכרת תכונה בקרב השוטרים המקומיים. מכשירי הקשר מתעוררים. 
 שוטרים רצים. 

 טל
  מה זה?

יש לו תחושה לא טובה. ואז    –מביט לרגע בטל  –איזי מביט לכיוון אליו השוטרים רצים 
 הוא דופק ריצה החוצה גם בכיוון שאליו כולם רצו. טל אחריו.  

   אומןתא מעצר,  -פנים, יום  .930
איזי וטל מגיעים לכלוב בו אלירן היה עצור. ברקע אזעקה. שוטרים בולמים בגופם את 

שמשתולל על הרצפה, בידו סכין   מישקהשוטרים נאבקים ב 2האסירים המשתוללים,  
אלירן על  -מאולתר קטן מוכתם בדם. הוא הרוצח. איזי מסיט את עיניו לצד השני 

 הרצפה דקור בתוך שלולית דם. 

 יזי א
  אלירן!

איזי רץ אל אלירן שמדמם. הוא עדיין בהכרה. איזי הודף את השוטר המקומי שמנסה  
 לטפל בו ותופס את מקומו. 

 איזי 
 אלירן... אתה תהיה בסדר...  תן לי לראות...

הוא מרים את החולצה של אלירן לעצור את הדימום. יש שם כמה פצעי דקירה. מלא 
 ט. איזי מנסה לעצור את הדימום בידיו. טל צורחת ברקעדם. אלירן לא הולך טו מייק אי 

 טל
Where is the doctor?! Get a doctor!  

 אלירן 
 בן זונה... בא לי משום מקום...
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 איזי 
 אתה תהיה בסדר ואתה תחזור הביתה. 

 אלירן עוצם עיניים. פתאום הוא רפוי. 

 איזי 
 אלירן תישאר איתי! אלירן!  

מנסה לפתוח לו את העיניים. מסביב בלאגן. חובשים מגיעים.   –איזי מטלטל אותו 
לוקחים מאיזי את אלירן ומתחילים בנסיונות החייאה. איזי קורס אחורה ומתיישב על 

 עיניה קרועות לרווחה. הרצפה. מביט במתרחש בשוק. טל כורעת לידו ושמה עליו יד. 
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