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א. פנים. שוקולטרי. יום. המנהלת 202  \בטחונים. יום.פנים. מסדרון ליד תא עצירים  .202

   והשוקולד
לובשת אפוד הגנה בחופזה, מחזיקה  היא בלאגן, רצים במסדרונות  שוטרים עם רובים

 קסדה ביד. 
 גולוזאנוב 

מה את רוצה  הם תפסו את אוזינגי המפקדת, 
 לעשות? 

 המנהלת 
אבל . לדבר איתם, אני רוצה לסיים את זה בשקט

 תשים צלפים על הגגות בכל מקרה…

 גולוזאנוב 
 יהרגו אותו הם אומרים שהם  

 המנהלת 
 בוא ניגש לשם 

, נשמע צלצול טלפון, המנהלת מסתכלת על הצג. היא משתיקה את השיחה, ים לצאת בא
 טרודה, אבל משדרת עניינים כרגיל. הטלפון מצלצל שוב. 

 מנהלת 
 ניתאי, אני פה במשבר, זה דחוף? 

. חלל עבודה של שוקולטייר, מראה נקי ונעים, ההפך המוחלט מהלוק נפתח מסך נוסף
המחוספס של הכלא. הוא לבוש לבן, חובש כפפות ניילון, עסוק בטמפרור שוקולד. מדבר 

 לטלפון מנויילן.
 ניתאי
נפלה ונפצעה  עלמה ספר, -מאממיי….התקשרו מבית

בסנטר. יורד לה דם והיא בוכה, צריך לקחת אותה 
 לרופא.

 מנהלת 
 אוקיי, אתה תוכל לקפוץ איתה? 

 ניתאי
 מה לקחת אותה לרופא? 

 מנהלת 
 כן, אתה יכול?

 ניתאי
הייתי בכיף, אבל אני באמצע טימפרור, וזה יום שלך 

 זוכרת? 

 מנהלת 
 בגלל זה שאלתי אם אתה יכול.
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 ניתאי
 הכי טוב שאת תבואי ותקחי אותה.נראה לי ש 

 מנהלת 
בדיוק. אסירים חטפו   יש לי פה איזה קרייסיסניתאי, 

 לי סוהר ואנחנו במשא ומתן על השחרור שלו. 

 ניתאי
תוך כמה זמן זה ייגמר החטיפה  והבנתי...  ...קיי

 הזאת? 

 מנהלת 
 אין לי מושג! זה לא שהחוטפים נתנו לי לו"ז.

 ניתאי
"אם לא תיענו  –לא אני שואל כי לפעמים יש כזה 

בן ערובה  לדרישותיי אני מתחיל להוציא להורג נניח 
 כל שעה" 

 מנהלת 
 לא קיבלתי שיחה כזאת.

 ניתאי
יודעת שאם נניח הוא הוציא  הייתאה, חבל...כי אז 

להורג בן ערובה עכשיו, אז בעוד שעה הוא יוציא עוד  
 בני ערובהאחד ואת יכולה לקפוץ ותוך שניים שלושה 

 את חוזרת... 

 מנהלת 
ניתאי, זה בני אדם, זה אנשים שצריכים לחזור  

 ות שלהם. למשפח 

 ניתאי
 לפחות מישהו צריך….

 מנהלת 
 מה? 

 גולוזאנוב 
  את לפנות מבקשים הם, ירי קו אין לצלפים, המפקדת

 .פריצה יחידת ולהכין  ליד התאים

 מנהלת 
באגף, אי  ביטחוניםרק אסירים    זה? לא אי אפשר, מה

  סולם תביאו,,  בלאגןאפשר לפנות אותם בלי 
 . מבחוץ לפרוץ ותתכוננו

 ניתאי
, אני שומע בייב בייב בייב בייב בייב בייב בייב  בייב

 שאת בסטרס.
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 מנהלת 
 אני בהחלט במצב לא פשוט כרגע. 

 ניתאי
 אז תני לי לעזור לך.

 מנהלת 
 אני אשמח ניתאי, תודה, זה ממש...

 ניתאי
פשוט תתקשרי לאמא שלך ותבקשי ממנה שהיא 

 תיקח אותה. 

 מנהלת 
 לקחת אותה. שלי אני לא יכולה לבקש מאמא 

 ניתאי
 ? למה

 מנהלת 
 גרה בנהריה, אתה רוצה שתעזוב הכל ותבוא? כי היא 

 ניתאי
 רק אם באמת אכפת לה מהנכדה שלה...

 מנהלת 
מהנכדה שלה אבל אני גם   אני בטוחה שאכפת לה

שאם אני אבקש ממנה היא תשאל אותי למה   בטוחה
את... הוא עצמאי, אבא שלה לא לוקח אותה, בכל ז

מדובר בבת וספר, -השוקולטרי שלו בדיוק מול בית
 .שלו

 ניתאי
אז אני אענה לאמא שלך שאבא של עלמוש ממיס  

ברור? איך אני עכשיו וניל מדגסקר בבאן מארי. 
ואם זה לא יסתום את הפה הענקי שלה אז  איתך?

 קיי? אני כבר לא יודע מה. 

 מנהלת 
 ור? הטימפר מתי אתה מסיים את קיי. 

 ניתאי
 עשר דקות

 מנהלת 
 נו מעולה, אז תיקח אותה אז.

 ניתאי
 מכין את הפרליֶנה. אבל אז אני  

 מנהלת 
 אחרי הפרליֶנה אז 



 101פרק   -שב"ס 

5 
 

 ניתאי
 ממיס את הציפוי פיסטוק. אני 

 מנהלת 
 אחרי הציפוי פיסטוק? אז 

 ניתאי
 מכין את המילוי אספרסו.

 מנהלת 
 אללה איסתור. טוב, אני אבקש מאדווה. 

 ניתאי
 נוגטינים... אז ו

 מנהלת 
 חכה על הקו...(מתקשרת מהטלפון הקווי) 

 ניתאי
או! סופסוף התחלת להפעיל את הראש. ככה אני 

 חדה! יצירתית! -אוהב את הבייב שלי

 גולוזאנוב נכנס
 מנהלת 

 גם אתה חכה!

ניתאי ממשיך להמיס את השוקולד תוך ערבוב. בינתיים משחק ביד גולוזאנוב יוצא. 
 השנייה בטלפון.

 נהלת מ
יש סיכוי שאת פנויה לקחת את  אדווה?... היי, 

... אה אוקיי, תהני בפאפוס...... לא, הוא לא עלמה?
יכול. הוא צריך להכין נוגטינים... נוגטינים... נוג... לא  

 משנה.

 מנתקת. חוזרת לניתאי.
 מנהלת 

 ניתאי!

 ניתאי
 ? עלמושבייב? סידרת כבר את הסיפור עם  

 מנהלת 
 זה.אני בדיוק על 

 ניתאי
 יופי כי היה לי רעיון, שומעת?

 מנהלת 
 בטח! בטח! דבר אליי! 
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 ניתאי
אוטוטו ולנטיינז. מה את אומרת על ליין שוקולד חדש 

 לולנטיינז... אבל לגייז? 

 מנהלת 
 מה?! 

 ניתאי
מארז כזה חמוד עם שני פאדג'ים ומעל כל אחד מהם  

 ".לכל מכסה יש מכסה טוויל קקאו, וכיתוב קטן " 

 מנהלת 
מה? אני לא יודעת ניתאי, זה נשמע לי קצת 

הומופובי... הראש שלי לא ממש בדבר הזה כרגע, אני  
 צריכה לזוז.

 ניתאי
 .עלמושקיי, אז דברי איתי אם את צריכה עזרה עם 

 מנהלת 
 ! עלמושאני צריכה עזרה עם 

 ניתאי
סבבה. אבל לא עכשיו בייב, הפראלינה עוד שנייה 

 לי.  נשרפת

 . צליל ניתוק
   2תא של העצירים הבטחוניים + מסדרון. יום.  האסירים הבטחוניים  .203

התא של העצירים הביטחוניים, ואליד מחזיק סוהר עם סכין צמוד לצוואר, כולם לידו, 
השייח מתקרב לנהל משא ומתן עם המנהלת שנמצאת מעבר לדלת, כולם מזיעים 

 ולחוצים. 
 מנהלת 
 מכל הסיפור הזה. תשחררו אותו עכשיו ונשכח 

 שייח
 לא עד שנקבל את הדרישות שלנו. 

 מנהלת 
 תניח את הסכין לפני שתעשה משהו שתתחרט עליו. 

 יוסוף
 אין לנו מה להפסיד שמעת! אין מה להפסיד. 

 מנהלת 
 ייגמר לכם האוכל אתם תישברו בסוף.

 שייח
 לנו יש משהו חזק יותר מאוכל, יש לנו אמונה. 
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 פייסל
אנחנו בכיף מעבירים ככה  גם-גומי 15 -אמונה ו 

 שבוע. 

 יוסוף
 גם? -מאיפה הבאת גומי

 פייסל
של שרק  DVDבתמורה ל 4החלפתי עם חננאל מאגף 

3 

 שייח
 אתה רציני?? 

 יוסוף
 אתה צוחק עלי?? 

 פייסל
 מה הבעיה? 

 שייח
 כי הוא מנוער הגבעות! 

 יוסוף
של פרוזן  DVDבדיוק! והם עדיין לא החזירו לי את ה 

 שהלוויתי להם. 

 שייח
לא משנה, נדבר על זה אחר כך. פייסל, תעביר   מה?? 

 לה את הדרישות שלנו 

 פייסל מעביר למנהלת פתק מקופל, רגע מתוח ואז פייסל נסוג אחורה.
 מנהלת 

אתם יודעים שאנחנו לא מנהלים משא ומתן עם  
כוי שאנחנו ניתן לכם... (פותחת את  טרוריסטים, אין סי

 הפתק וקוראת) נטפליקס בכלא ? 

 שייח
 מה קשור נטפליקס? 

 יוסוף
מה קשור טרוריסטים? (למנהלת) אם היינו סתם 

מעלימי מס ולא טרוריסטים הייתם קוראים לנו  
 טרוריסטים? 

 מנהלת 
 אה.... לא. 

 יוסוף
 הא! -אה
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 שייח
ל מה נטפליקס עכשיו? אמרנו שנדרוש שעם ישרא

 יפנה את כל השטחים הכבושים.

 פייסל
 כן דיברנו פה וחשבנו על אה... ואליד.

 ואליד
 חשבנו לבקש משהו יותר ריאלי. 

 שייח
מה יותר ריאלי מלדרוש מהיהודים את כל השטחים  

 הכבושים? 

 ואליד
חשבנו לעשות פיילוט ואם זה יעבוד ללכת על  

 האופציה שלך.

 שייח
היהודים ואתם אופציה? אנחנו מדברים על השמדת 

 מדברים איתי על אופציה? 

 יוסוף
 ציונים. 

 שייח
 מה ציונים? 

 יוסוף
 כשאתה אומר יהודים זה נשמע... אתה יודע... 

 שייח
 נשמע מה? 

 יוסוף
 (לוחש) אנטישמי. 

 פייסל
קורקט   חשוב גם לציין דווקא עכשיו בעידן הפוליטקלי

 שזה לא אירוע על רקע לאומני אלא על רקע בינג'י.

 שייח
 בינג'י? 

 ואליד
 מהמילה בינג'.

 שייח
אני לא מבין אתכם! זה כאילו שכחתם למה אנחנו כאן  
בכלל! העם שלכם מתבייש בכם, העצמות של אבותינו  

 מתביישות בכם. אני מתבייש בכם! 
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 יוסוף
 אתה צודק שייח. בואו נדרוש גם וגם.

 לת מנה
 הזדמנות אחרונה לשחרר אותו! 

 השייח לא יודע מה לעשות ואז מחליט
 שייח

לא עד שכל היהודים... סליחה, ציונים, ישחררו את 
 השטחים הכבושים... ועד שיהיה לנו נטפליקס!

 מנהלת 
טוב, אף אחד מאיתנו לא רוצה שהאירוע הזה ייצא  

מכלל שליטה, וכשאני אומרת ייצא משליטה אני 
מתכוונת יגיע לתקשורת. אני מוכנה לתת לכם  

נטפליקס אבל את השטחים לא באמת נוכל לשחרר  
 לכם.

 שייח
 לא! הכל או שתגידי שלום לסוהר שלכם.

 כולם מסתכלים על השייח במבט מתחנן. 
 ואליד

זה הישג   הנטפליקס.. אולי נתפשר רק הפעם?  .שייח
 גדול למאבק שלנו... 

 יוסוף
 .זה את ישכחו לא הציונים

 פייסל
 של פאודה.   2גם עוד לא ראינו עונה 

 ואליד
 נראה לי העונה הזאת הטרור מנצח סופית... 

 השייח מתרצה
 שייח

בסדר, אבל החטוף הבא זה בשביל השטחים 
 הכבושים. 

 ואליד
 סגור. 

 יוסוף
 יש!  (למנהלת) מה היוזר והקוד? 

 מנהלת 
 8 -1כלא ענבים, סיסמא 
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 וואליד (מגחך)
מה זה הסיסמא החלשה הזאת? אין לכם אבטחה 

 פה? 

 מנהלת 
 קדימה תשחררו אותו.

 השייח עומד לשחרר את הסוהר, יוסוף עוצר אותו
 יוסוף

 רגע! אתם עושים צחוק? עשיתם לנו יוזר אחד? 

 מנהלת 
 לא דיברנו על מספר יוזרים. 

 וואליד
מה נראה לכם? איך אפשר לחיות במקום שבוא  

מישהו אחד בפרק ארבע של בית הקלפים והשני  
בפרק שבע עם יוזר אחד?? איך האלגוריתם ילמד את  

 ההעדפות שלי? 

 שייח
 .טוב יאללה, עכשיו סופית הורגים אותו

 מנהלת 
 לא לא לא אוקיי ארבעה יוזרים. 

 השייח מתבאס. ואליד משחרר את הסוהר שיוצא החוצה.
 מנהלת 

אין מה לראות בית הקלפים, העונה האחרונה  
 שהנשיא מת זה כבר לא מעניין. 

 האסירים מתבאסים 
 יוסוף

 איטבח אל ספויילר!!!!!

 
  בחירות - 1חוץ. חצר הכלא. יום. כרוז  .901

 VOכרוז 
היום, הבחירות לרשויות  -אסירי כלא ענבים שימו לב

המקומיות. אנחנו קוראים לכם לממש את זכותכם 
הדמוקרטית ולאחל בהצלחה למועמדים בוגרי כלא 

חדרה, נהריה, ראשל"צ,   –ענבים, ראשי עיריות 
עילית, רמת גן, כפר   טירה, אור יהודה, ירושלים, נצרת

 סבא ונתיבות.
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   כניסה לכלא. יום. ראש ממשלהחוץ.  .102
הפגנה סוערת מחוץ לבית הכלא, אנשים נושאים שלטים בהם כתוב "פוטרוך  חוץ כלא.

 ו "הוא זכאי"  " "רק פוטרוך"1מספר 
 )VO( קריינית

תומכיו, נכנס היום  מברקע הפגנה סוערת של עשרות 
ראש הממשלה לשעבר יחיעם פוטרוך אל בית  

 האסורים. 

 ניידת בחליפה כתומה, הוא מנופף לתומכים שלו. פוטרוך מוצא מה
 )VO( קריינית

כזכור, יחיעם פוטרוך הוא ראש הממשלה הישראלי 
 הראשון שירצה עונש מאסר... 

 מישהו מגיש לפוטרוך תינוק, הוא מחייך אליו 
 קריינית

 זם. יבעוון עבירות של רצח, הטלת מום וקניבל

עומד לתת ביס לתינוק, מהצד, מגיח היועץ שלו שטיינהוף, לוקח את התינוק  פוטרוך
ומחזיר אותו לקהל, פוטרוך מנפנף לשלום בידיו האזוקות ונכנס לבית הכלא לקול צהלות  

 תומכיו
ביקורת  -א. פנים. קונדיטוריה. יום. המנהלת והשוקולטייר 103 \פנים מסדרון בכלא. יום .103
   פתע

בסגנון ארון סורקין. המפקדת צועדת ומשני צידיה עמישי  walk and talkסצינת 
    וגולוזנוב

 מפקדת
בגלל כל הסיפור  קיבלתי עכשיו טלפון מחבר בפיקוד,  

השר הולך להיות פה עוד רבע עם ראש הממשלה 
תעברו על כל התאים עם  שעה בביקורת פתע,

תסביר לו שיש לנו  עמישי, תתקשר לבעלי,  פינצטה,... 
ורת פתע ושאני מבקשת שיוציא היום את יועדי  ביק 

 לחוג ג'ודו במקומי.

 (עמישי יוצא) 
גולוזאנוב, תעבור עם הגלאי גם על הקירות, שלא 

 ...יהיה כמו פעם שעברה עם הגופה של התאילנדי

 נוב לוזגו
 מה אני אשם? חשבתי שזה הריח הטבעי שלהם… 

 מנהלת 
. אחר כך תלך לתא של ראש  לא משנה עכשיו

 לה ותבדוק  שהכל שם מתוקתק. הממש

 . חוזר עם הטלפון שלה. גולזנוב יוצא מהפריים
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 עמישי 
 הוא רוצה לדבר איתך.  .זה בעלך

 

היא לוקחת את הטלפון. המסך נחצה לשניים. בצד אחד המפקדת ובצד שני השוקולטרי 
 מקציף של ניתאי. הוא עם כפפות לבנות, 

 ניתאי
 היי בייב...

 מפקדת
 . נכנס לי בלת"מ, אתה חייב לעזור לי. בייב

 ניתאי
 וואי, הלוואי ויכולתי אבל גם לי נכנס בלת"מ בדיוק.

 מפקדת
 מה? איזה בלת"מ?

 ניתאי
סופגניות מרחבי   –קולקצית הסופגניות החדשה שלי 

 העולם. 

 מפקדת
 מה סופגניות? זה לחנוכה? 

 ניתאי
בשלב הראשון, אבל אם זה יתפוס זה יכול להיות כל  

 השנה, בכל העולם, זה יכול להיות ענק בייב 

 מפקדת
 כן, אבל חנוכה זה בעוד חצי שנה...

 ניתאי
אני יכול פשוט   אני צריך זמן בשביל לקבל מוזה,

לדבר איתך ופתאום יעלה לי לראש סופניה אוזבקית 
 ב , רעיון טו במילוי זעפרן? (נדלק) וואו

 

 של פגיונות מאולתרים. שניחוזרים מאחד התאים עם  וגולוזאנובעמישי 
 מפקדת

תזרקו את זה מעבר לגדר, כרגע רק תחייכו, איך  
 שהשר הולך תקעו את כולם ליומיים צינוק.  

 

 יוצאים מהפריים. היא שוב בטלפון.
 מפקדת

ממה שחשבתי. יש  יופי, אז זה קצת פחות בלת"מ
 מצב שאתה לוקח את יועד לחוג ג'ודו היום? 
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 ניתאי
קיי... אל מי דיברתי עד עכשיו? כי קלירלי לא שמעת 

 הזעפרן. על מילה ממה שאמרתי  

 מפקדת
אותך, אבל יש לי ביקורת פתע של השר ואני שמעתי 

 את יועדי לג'ודו. תוכל לקחת  אשמח אם  

 ניתאי
צריכה שתיקח את ני א ושוב אנחנו מרוכזים בעצמנו, 

. מה איתי בכל הקטע הזה? מה עם המוזה  שליהילד 
 שלי? 

 חוזרים עם חתיכת חרא על המדים. המפקדת מרחרחת אותם בגועל.  וגולזנובעמישי 
 מפקדת

 מה זה?  (לטלפון) חכה שניה (לעמישי) 

 גולזנוב 
 פייסל זרק עלינו חרא. 

 עמישי 
לא מוכנים לנקות את התא עד  הבטחוניסטים

 שמתקנים להם את הפלסטיק השבור בחלון. 

 מפקדת
תלה כרגע תמונת נוף של ונציה מעל החלון, איך  

 תקע את כולם ליומיים צינוק. -שהשר הולך 

 יוצאים משם. המפקדת שוב בטלפון. וגולוזאנובעמישי 
 מפקדת

 ואתה לא יכול למצוא את המוזה שלך בחוג ג'ודו? 

 ניתאי
אני אמן, אני צריך להתנסות,  ! כדור הארץ לבייב! הלו

 לשחק, לגעת בחומרים 

 מפקדת
תיגע אוקיי, ואם תיקח היום את יועד לג'ודו ומחר 

 בחומרים? 

 שואל  מבט בה נותן, לידה עובר עמישי בדיוק
 ניתאי

שמח לקחת את יועדי לג'ודו,  תאמיני לי שהייתי  , בייב
 לו אומרת, גם אני אבא שתמיד כי כמו שאת 

 מפקדת
 אתה אבא שלו!רק 
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 ניתאי
גם אם הייתי מוצא זמן לקחת אותו,  אבל (ממשיך) ... 

זה לא יצליח, רק את יודעת איפה כל דבר נמצא.  
 שלו?  החליפה מאיפה אני אביא עכשיו את 

 מפקדת
  היא במייבש. 

 ניתאי
 קיי, אבל אז יש לו גם את הרצועה הזאת.

 מפקדת
 במייבש.קוראים לזה חגורה וגם היא  

 היא נעצרת, קולטת משהו, חוזרת רגע אחורה, נעצרת ליד אחד התאים.
 מפקדת

 עמישי תביאו את העציץ ששם. 

 עמישי והסוהר חוזרים אל המפקדת, מחזיקים את העציץ. 
 עמישי 

 אמר שאת אישרת להם לגדל בזיליקום.  ברטוב

 מפקדת
 צודק.ברטוב 

 עוצרת אותו.  עמישי מסתובב ללכת, אבל היא תופסת אותו בכתף,
 מפקדת

 אבל זה לא בזיליקום! 

 עמישי מסתכל על העציץ, אנחנו רואים שזה עציץ גראס. הוא טועם ממנו בקטנה.
 עמישי 

 (קולט) אני אזרוק אותו מעבר לחומה.

 עמישי יוצא עם העציץ. המפקדת שורקת לו, עמישי חוזר. 
 עמישי 

 ואחרי שהשר הולך, תוקע אותם ליומיים בצינוק. 

 מפקדת
 (לטלפון) איפה היינו? 

 ניתאי
 מה עובר עלייך? לא מרוכזת? ממש וואו בייב, את 

 מפקדת
מה שעובר עלי זה שיש לי על הראש ביקורת, של 

השר, ואני באמת מאוד מצטערת אם זה פוגע במוזה  
 שלך. 

 ניתאי
 ההתנצלות מתקבלת. 
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 מפקדת
 מה? לא התכוונתי... 

 ניתאי
, אל תדאגי בקשר לזה, עבר, נגמר. אז את כן כן

, את יועדימקפיצה את הבלת"מ שלך ואז מתקתקת 
 קיי? 

 מפקדת
יש לי את השר פה עוד  ניתאי... בייב... לא! לא קיי! 

 שנייה על הראש ואני חייבת שתעזור לי!

 ניתאי
בייב אני שומע אותך, אני מרגיש שאת  קיי... 

 ...I am here for you נסערת, 

 תמפקד
 אז אתה תיקח אותו? 

 ניתאי
בייב, את לא מצפה שאני אעזוב מגש של נו באמת 

טווילי קקאו, אסע חצי שעה כל כיוון ואחכה שעתיים  
 עד שהחוג הזה ייגמר. 

 מפקדת
 ד' שיעור והחוג הוא מול החנות שלך. 45זה 

 ניתאי
 טומאטו. - טומייטו

 מפקדת
 שלא יילך היום, אני אקחטוב, יודע מה? (מתייאשת)  

 אותו לג'ודו בשלישי הבא.

 ניתאי
 . 2הכי טוב! מי ישמע מדובר בשגיא מוקי 

 מפקדת
  אז שאחרי הצהרון יחזור הביתהסבבה. (מתבאסת) 

  . ויראה טלוויזיה או משהו

 ניתאי
אחלה בייב, אז סגרנו שאת אוספת אותו מהצהרון  

 ישר הביתה.

 מפקדת
  מה? לא!!! ניתאי! 

 שוב חוברים אליה.וגולוזנוב צליל ניתוק.... עמישי 
 עמישי 

 המפקדת, השר הגיע. 
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המפקדת מתבאסת, מגיעה לקצה המסדרון. היא נושמת לרווחה ואז פותחת את הדלת 
של המסדרון. נכנס לשם השר מלווה בכמה מאנשיו. הוא פונה אל עמישי ומתעלם 

 לחלוטין מהמפקדת.
 השר (לעמישי)

 ני מבין שנערכתם למצב הזה,אצהריים טובים. 
 קדימה, ספר לי מה קורה.

 משני צידיו, המפקדת נשארת מאחור.  גולוזנובהשר שועט קדימה כשעמישי ו
 

   1פנים. חדר. יום. סניגור ציבורי  .107
בחור בתחילת שנות   –עציר יושב בחדר קטן ולא אטרקטיבי, כשהסנגור הציבורי  

בחליפה מרוטה ועניבה לא מעונבת עד הסוף, נכנס. הסנגור השלושים לחייו, לבוש 
מחזיק תיק קרוב ללב. הוא נראה לא מסודר, עיניים אדומות מוטרפות ולפעמים יש לו 

 טיק בעין. הסנגור מתיישב מול העציר.
 סנגור 

טוב, יאללה, בוא נשב. אני שחר אזולאי, הסנגור  
 הציבורי. 

 עציר
 נעים מאד.

 סנגור 
 אתה מי? 

 עציר
 אילן ברקן... 

 סנגור 
 . בדיוק. מעשה מגונה בקטיןאילן ברקן,  

 עציר
לא, לא, לא! מה פתאום? אילן ברקן, דו"חות חניה של 

 אלף שקל. 20

 סנגור 
 (נזכר) אה, אתה זה עם הדו"חות? 

 עציר
 כן...

 סנגור 
 חשבתי שאילן זה זה עם הדו"חות.

 עציר
 אני אילן. 

 ניירות. הסנגור פותח את התיק ומתחיל להוציא ממנו
 סנגור 

 אה, אוקיי, אוקיי, טוב. יפה. טוב, שמע ֶבני. 
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 עציר
 אילן. 

 סנגור 
סגרתי לך עסקה מצויינת. שים לב: אתה מודה  

שנים עם אופציה לשחרור אחרי   16באשמה, מרצה 
. רק תעשה טובה, (מגיש לעציר עט) תן פה איזה  9

 קשקוש... 

 עציר
 מה? לא!

 סנגור 
 לא?

 עציר
 ממש לא. 

 סנגור 
 למה לא?

 עציר
 שנים על דו"חות חניה???  16

 סנגור 
... אתה לא תשיג עסקה יותר טובה. סמוך  תקשיב לי

 עלי. הם מאד קשים היום עם פדופילים.

 עציר
 אני לא פדופיל!

 סנגור 
תעודת זהות לא בהכרח   וברור שלא! זה שעוד אין ל

 ! אז אתה חותם? ןאומר שהיא קטי

 עציר
 אחר. ממש לא! אני רוצה עורך דין 

 סנגור 
 למה??? 

 עציר
 קודם כל אני רוצה עורך דין שמכיר את התיק שלי!!

 סנגור 
עורך דין שמכיר את התיק שלך עולה כסף. תגיד, יש  

 לך פה קפה אולי? אני חייב להתעורר.

 עציר
 אני בכלא. אין לי כפית. 

 סנגור 
 שטויות, לי יש קפה. 
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הראש פנימה. שומעים סאונד  הסנגור שם את תיק המסמכים שלו מולו, פותח ודוחף את
  מתחת לאף. לבנהשל שאיפה. כשהראש של עורך הדין מתרומם, יש לו אבקה 

 סנגור 
 האאאא.... ערביקה... תקשיב בני 

 עציר
 אילן. 

 סנגור 
שנים    16אני אגיד לך מה נעשה. אתה תסכים לשבת 

, ואני אנסה להוריד לך 9עם אופציה לשחרור אחרי  
 מינית.את הקורס הטרדה 

 עציר
 ?!איזה קורס

 סנגור 
עם  אין מה לעשות, זה חובה, הם מאד קשים  

 פדופילים. 

 עציר
 אני לא פדופיל!

 סנגור 
ברור שלא! הן מתפתחות נורא מוקדם היום בגלל  

הסויה. אז רק תעשה טובה (מגיש לעציר עט), תן פה 
 איזה קשקוש...

 עציר
שנה על דו"חות  16לא, אני לא יושב  ממש ממש

 חניה! 

 סנגור 
 סמוך עלי, אתה לא תשיג עסקה יותר טובה מזו. 

 עציר
 למה לא?!

 סנגור 
כי יש מצב שכבר אמרתי להם שאתה מסכים. זאת 

 עסקה מצוינת

 עציר
 איך היא מצויינת??? 

 סנגור 
תיקים רק עד  11זמן. יש לי עוד המון היא חוסכת לי 

14:00 .  

 עציר
 סליחה! זו לא סיבה!  לא,



 101פרק   -שב"ס 

19 
 

 סנגור 
רגע, רגע, רגע. בוא... בוא נחשוב על זה עוד פעם. 

 ?... בך פוגע בעצם איך זה 

 עציר
שנה   16אני נמצא פה על דו"חות חניה ואתה נותן לי 

 וקורס הטרדה מינית!

 סנגור 
 אתה לא חייב להקשיב בקורס, רק להנהן לפעמים!

 (כן כן, אני מבין) 

 עציר
 עורך דין אחר. אני רוצה 

 סנגור 
אוקיי, אוקיי. אז מה אתה אומר על זה: אתה נשאר 

ו...אני   9שנה אופציה לשחרור אחרי  16-עם ה
 משכנע אותם לרדת מהסירוס הכימי.

 עציר
 סירוס כימי?!

 סנגור 
 עם פדופילים. קשים אין מה לעשות, הם מאד 

 עציר
 אני לא פדופיל!!!!

 סנגור 
תיגע בעצמך, למה ברור שלא! הרי אם לא רוצים ש

הם קוראים לזה "גן שעשועים"? אז סגרנו? (מגיש  
 לעציר עט) רק תן פה קשקוש...

 עציר
 אני רוצה ללכת לבית משפט! . שום סיכוי

 סנגור 
לא רוצה משפט. אתה לא יודע איזה  הכי הוו... אתה 

יכולים לשלול לך חנינה, יכולים לתת  . גזר דין יתנו לך
אפילו סיכוי שזה ייגמר בעונש לך מאסר עולם, יש 

 מוות! 

 עציר
 אין עונש מוות בישראל! 

 סנגור 
 לא אמרתי "סיכוי גבוה".

 מסניף מהתיק
 עציר

 אני רוצה עורך דין אחר! 
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 סנגור 
 למה??? 

 עציר
 קודם כל (!!) אני לא רוצה עורך דין שמכור לקוקאין! 

 סנגור 
  זה ריטלין. עורך דין שמכור לקוקאין עולה כסף. 

 עציר
 אני!! רוצה!! עורך דין!! אחר!! 

 סנגור 
 נורא קשה לרצות אותך, אתה יודע? 

 העציר נותן לסנגור מבט שלא מאמין
 סנגור 

אתה גם כל כך בטוח שתוכל למצוא סנגור ציבורי יותר  
שממש לפני שנכנסתי  תדע? בכיף, אבל טוב ממני

  לפה סגרתי לאיזה פדופיל אחר עסקה מצוינת: קנס
 ל ושלילת רישיון לארבעה חודשים. אלף שק 20של 

 מתחיל לענות ואז קולט. העציר 
 עציר

 אני לא פדו..... איזו עסקה? 

 סנגור 
 ..אלף שקל ושליל  20קנס של 

 אילן מביט בזעם בסנגור. הסנגור פתאום מבין מה הוא עשה. ממלמל...
 סנגור 

 אוויייש איך אני שונא כשזה קורהְ.

    עונת הנדידה- 2חוץ. חצר הכלא. יום. כרוז  .404
 אסירים נמצאים בחצר הכלא, מתאמנים, משחקים שש בש וכו'.

 כרוז
אנחנו מזמינים אתכם  –אסירים יקרים, שימו לב  

להסתכל לשמים ולצפות במראה נדיר של נדידת 
 השקנאים.

    פנים. בית כנסת הכלא. יום רב הכלא .110
חדר לא –אמריקאי, יושב בספריית הכלא , רב חייכן ושמנמן עם מבטא וינשטייןהרב 

הר  –מאיר  –. נכנס אטרקטיבי עם ספרים פזורים מסביב, רובם ספרי קומיקס של "זבנג"
 אדם מסוכן למראה. 

 מאיר
 אפשר, כבוד הרב? 

 הרב
 בוודאי! במה אני יכול לעזור? 

Ido Rosrnthal
אולי לצלם את כל הסצינה בלונג שוט מלמעלה כדי לחסוך? זאת פעולה מספיק גדולה כדי שיראו
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 מאיר
קוראים לי מאיר כבוד הרב ו...אני מתחתן, כבוד  

 הרב...

 הרב
 ה יופי!!!איזה יופי! איז

 מאיר
כן... ו... אמרתי לעצמי שהפעם אני עושה את זה נכון,  

 איך אומרים? כדת משה וישראל. 

 הרב
זה נהדר! אתה רואה? לפעמים אדם צריך להגיע לכדי 

תחתית כדי למצוא מחדש את תורת ישראל. שנאמר 
 קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה

מאיר (שם יד כמו כיפה על 
 הראש)

  תכל'ס. 

 הרב
ונברך: ברוך אתה אדוניי אלוקינו מלך העולם שהביא  
את הצדיק מאיר למצוא לו רעיה, בת זוג, עזר כנגדו, 

 אשת חייל בישראל. מי הכלה, אם אפשר לשאול? 

 מאיר
 שניה, אני אכניס אותה 

חיוור, רזה עם מבט אפאתי של מי שעבר כמה  –פינקי  – אתלחדר דוחף יוצא ו מאיר 
 דברים בחייו, שבר כלי.

 מאיר
 (שם יד על פינקי) פינקי הכלה. 

 פינקי עומד שם, אפאתי, מביט בריק אל נקודה ברקע. יחיאל מופתע. 
 הרב

 ה... כלה... (תמה) פינקי (!) 

 מאיר
כן, ובגלל שאני כבר לא מתעסק עם הדת, הבאתי 

  אותו לכבוד הרב להדרכת כלה. 

 הרב (עדיין בשוק)
 פינקי הכלה? 

 ירמא
 כן. אז אם לא אכפת לך להדריך אותו.

 הרב
ראה, מאיר, אני לא יכול להעביר את פינקי הדרכת 

 כלה, הרי הוא לא... 
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 מאיר
 אשכנזי? 

 הרב
 לא, הרי הוא איננו.. אישה.

 מאיר
 אני לא מבין. 

 הרב
אסביר: כדי שתוכלו להינשא, כפי שאמרת "כדת משה  

ילו צריך להיות חתן זכר וא  –וישראל", אתה מאיר 
 פינקי צריך להיות...

 מאיר
 בצום. 

 הרב
לא, אישה. אישה, מאיר. שנאמר ויקח השם אחת -לא

 ִמַּצְלֹעָתיו של אדם, ַוִּיֶבן ֱא�ִהים ְלִאָּׁשה"

 מאיר
 (אסימון) אהההההה.....

 הרב
 הבנת? 

 מאיר
 כן... כן, בטח.

 הרב
 ברוך השם. 

 מאיר
 כלה? תעשה לו הדרכת ואז אני מוציא לפינקי צלע 

 הרב
 לא לא, ממש לא...

 מאיר
(!) יוציא לפינקי צלע כבוד הרב אה, סליחה, צודק. 

 ואז יעשה לו הדרכת כלה.

 הרב
 לא! אף אחד לא מוציא שום דבר...

 מאיר
 אם לא תוציא אז איך תדריך? 

 הרב
עם כל הכבוד, אדון מאיר, אני לא חושב שאני יכול 

 להעביר אותו הדרכת כלה ללא... 
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 מאיר
 ) חשש טבל ושביעית!(קוטע

 הרב
הסכמה (!) מצד הכלה. (מתקן) מצד ה... חת..  

 (מתקן) ה.. פינקי. 

 מאיר
 איפה כתוב בתורה שהכלה צריכה להסכים? 

 הרב
אה... תראה זה לא בדיוק כתוב.... אבל רוח הדברים 

 היום היא...

 מאיר
 רגע, זה בגלל שאני כהן? 

 הרב
 סליחה? 

 מאיר
שלכהן אסור להתחתן עם  אם אתה דואג מהקטע הזה  

גרושה, אז פינקי לא גרושה, פינקי אלמנה. הבעל 
 הקודם שלו מת. 

 הרב
... נשוי עוד קודם(מחייך מתוך חלחלה) אה, הוא היה  

  לבעל!! 
 מאיר

כן, אבל אני יודע ממקור מאד טוב שהוא מת, אם 
 אתה מבין למה אני מתכוון. 

 הרב
 אלוהים אדירים.

 מאיר
פילו אני יודע שהוא מת, אם טוב א מאד ממקור מאד 

 אתה מבין למה אני מתכוון. 

 הרב
 כן, הבנתי למה אתה מתכוון.

 מאיר
 אני המקור. 

 הרב
 כן, זה די בר... 

 מאיר
 (קוטע) אז ככה אני יודע שהוא מת.
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 הרב
 בבקשה תפסיק. 

 מאיר
 כי רצחתי אותו.

 הרב
 כן, אני חושב שהצלחתי לפצח את הקוד. 

 מאיר
ההדרכה, אבל אם רק תוכל יודע מה? נחכה עם  

להסביר לנו ככה צ'יק צ'ק איך אני מטביע את פינקי  
 במקווה. 

 הרב
 מטביל 

 מאיר
אתה אומר מטביל, אני אומר מטביע, פינקי אומר 

(קולות ביעבוע) העיקר שיהיה כשר... (פינקי, אפאתי  
 וכו') 

 הרב
אני לא בטוח שמר פינקי רוצה.... כלומר צריך, מקווה. 

 במקרה שהכלה. מקווה זה רק 

 מאיר
 טבעונית? 

 הרב
לא. אתה יודע, שהכלה צריכה להתמודד עם עניינים 

 של...

 מאיר
 מה בכך.

 הרב
 נידה!!

 מאיר
 אה!!.....שזה מה? 

 הרב
נידה! נידה! דימום תקופתי שקורה בד"כ רק למי 

 שהוא...

 מאיר
 (קוטע) צדיק ורע לו! 

 הרב
 אישה!!!!!
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 מאיר
 תקופתית. נכון, פינקי? נו, אבל פינקי מדמם 

 פינקי עומד שם. אפאתי
 הרב

 בן פורת יוסף!...

 מאיר
 אפילו לעתים קרובות הוא מדמם תקופתית, לא ככה? 

 הרב
 בוא לא נדבר על...

 מאיר
 לדעתי הוא ידמם תקופתית אפילו הערב 

 פינקי עדין עומד אפאתי, רק עווית קטנה נראית לו באחת העיניים. 
 הרב

 מאיר, אתה לא יכול להתחתן עם פינקיתקשיב מר 

 מאיר
 כבר אמרתי לך שהוא לא גרוש? 

 הרב
 זה לא בגלל שאתה כהן, זה בגלל שהוא לא אישה.

 מאיר
סליחה? רק בגלל שאנחנו שני גברים לא תוכלו לחתן 

 אותנו? 

 רב
 אה... כן? 

 מאיר
זה קצת חשוך מצדך, ואני  תסלח לי כבוד הרב, אבל 
בוא פינקי. אנחנו לא  ...אומר את זה כאדם מאמין.

צריכים את הכרת הממסד הדתי. אני אטביע אותך 
 במקווה לבד.

מאיר יוצא, פינקי נשאר שם, יש רגע של מבטים בין הרב לבינו, נראה כאילו הוא הולך 
 .מגיע ומלווה אותו החוצה כשהוא מחבק לו את הכתףלהגיד משהו, אבל אז מאיר 

 


	תסריט – שב"ס
	עונה 1  – פרק 1 – נטפליקס בכלא
	202. פנים. מסדרון ליד תא עצירים בטחונים. יום.\ 202א. פנים. שוקולטרי. יום. המנהלת והשוקולד
	203. תא של העצירים הבטחוניים + מסדרון. יום.  האסירים הבטחוניים 2
	901. חוץ. חצר הכלא. יום. כרוז 1 - בחירות
	102. חוץ. כניסה לכלא. יום. ראש ממשלה
	103. פנים מסדרון בכלא. יום\ 103א. פנים. קונדיטוריה. יום. המנהלת והשוקולטייר - ביקורת פתע
	107. פנים. חדר. יום. סניגור ציבורי 1
	404. חוץ. חצר הכלא. יום. כרוז 2 -עונת הנדידה
	110. פנים. בית כנסת הכלא. יום רב הכלא




