
110פרק  –שב"ס   

1 

 שב"ס   – תסריט 

 להציל את פינקי  –  10פרק  –  1עונה 

 לצפייה בפרק המלא
 לצפייה בכל פרקי הסדרה

 02/09/2020 –תאריך שידור 
 דננברג, אברהם אבירםמפיקים אחראיים: דפנה 

 עורכים וכותבים ראשיים: עידו רוזנטל, דורון צור 
 במאי: אורן שקדי
יובל פרידמן,  הדר תדמור, רמי פרג, עמית קלינג, אפרת כותבים נוספים: 

 חן, ישי שלמון 
 פיתוח וכתיבה נוספת: רשף שי 

שחקנים: נעמי לבוב, מעיין בלום, קובי פרג', יגאל נאור, לואי נופי, אמיר  
שורוש, אמג'ד באדר, מנשה נוי, מיכאל הנגבי, יואב לוי, יאיר פיש, יניב  

סוויסה, שמוליק לוי, אורי יניב, דני קרפל 

 ©  כל הזכויות שמורות לכאן תאגיד השידור הישראלי 

https://www.kan.org.il/item/?itemid=55345
https://www.kan.org.il/item/?itemid=55345
https://www.kan.org.il/item/?itemid=55345
https://www.kan.org.il/item/?itemid=55345
https://www.kan.org.il/program/?catid=1489


110פרק  –שב"ס   

2 
 

 
    פנים. חדר ביקורים. יום.  ועדת שחרורים . 1002

שמורכבת מרינת חפץ (יו"ר הועדה, , יושב מול ועדת שחרורים.  50דרור צדיק, בן 
 (חבר ועדה, שיהיה לבוש מכובד).  שופטת), ולצידה יושבים עמישי וניצב

 עמישי 
, דרור צדיק, 583739האסיר הבא שלנו, אסיר מספר  

שנים על שני מקרי רצח, וכעת מבקש   17מרצה כבר  
 שחרור מוקדם.

 רינת
 מר צדיק, מדוע על הועדה לאשר את בקשתך? 

 דרור
השופטת, חברי ועדה נכבדים... אני יושב    כבוד

שנים בהן היה לי  17שנות מאסר.   17לפניכם אחרי 
זמן להרהר על מעשי, על הבחירות שעשיתי. הטובות  

והרעות. על האדם שהייתי כשנכנסתי, ועל האדם 
שנים של בדידות, של  17שארצה להיות ביום שאצא. 

יכם, לילות חסרי שינה, והיום, יש לי בקשה אחת אל
 תשחררו אותי, מה אכפת לכם? תודה.

 רינת
 סליחה? זה הטיעון שלך? "מה אכפת לכם"?

 דרור
אתם כולה נותנים חתימה על הטופס והופ אני בבית. 

 אתם לא צריכים לעשות הרבה. מה אכפת לכם? 

 רינת
עם כל הכבוד, מוטלת עלינו האחריות לבחון האם 

 אתה מוכן להשתלב חזרה בחברה. 

 דרור
חייבים לבדוק. אם אתם לא באמת אבל אתם לא 

תגלו גם אני לא אגלה, מה אכפת לכם? אז אתם 
חותמים? אני רוצה להספיק לצאת הביתה לפני  

 הפקקים. 

 רינת
הוועדה הזאת לא תשחרר אסיר בלי סיבה מוצדקת,  

 ושלא לפי הקריטריונים, בטח שלא רוצח. 

 דרור
רוצח   לשעבר. רוצח לשעבר. את רואה אותי(מתקן) 

 מישהו כרגע? 

 עמישי 
 עבר שיקום...(ממלמל ורושם לעצמו)  
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 רינת
 אתה מתחרט על המעשים שלך? 

 דרור
 עבור. 

 רינת
אין פה עבור, תענה על השאלה. הבעת חרטה היא 

 אחד מהסעיפים לשחרור מוקדם.

 דרור
 אוקיי, ובכמה סעיפים צריך לעמוד? מה המינימום? 

 רינת
 בכולם!דרוראין מינימום, צריך לעמוד 

 אהה... טוב אז בואי נעשה מההתחלה. תשאלי שוב. 

 עמישי 
 מעוניין בהזדמנות שנייה...(ממלמל ורושם לעצמו)  

 רינת
ממש לא, אני כבר הבנתי שחרטה אין בך, ובלי חרטה  

 גם לא מן הנמנע שאתה עדיין אדם שמסוכן לציבור.

 דרור
 עדיין מסוכן לציבור?! אני?! 

 רינת
, אתה יושב בכלא על רצח גם  למקרה שאולי שכחת

 של אשתך הראשונה וגם של השנייה.

 דרור
 אז סכנה לשתי נשים מאוד ספציפיות, אבל לציבור? 

 רינת (ממשיכה) 
אתה הרגת את אשתך הראשונה, עם פטיש. וגם את 

אשתך השנייה, הפעם ניסית לשלוח אותה בדואר 
"לא (מקריאה) להורים שלה, במזוודה עם הפתק 

פעילים את זה, אני מעוניין להחזיר  הבנתי איך מ
 ולקבל פיצוי".

 דרור
אוקיי, קודם כל, כבר מזמן אין לי את הפטיש. ודבר  
שני, אני רוצח רק את מי שאני מתחתן איתה, אבל 

עכשיו שהזונות הבוגדניות האלה יימח שמן כבר  
מתות אז אין בעיה יותר. יאללה אתם חותמים? מה 

אני מוכן לזוז בכל אכפת לכם? כבר ארזתי תיק אז 
 רגע.

 מראה להם מזוודה בלויה עם כתמי דם, מבצבצים ממנה כמה בגדים ופטיש
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 רינת
 ואם תפגוש מישהי חדשה? מה אז? 

 דרור
לא לא, אני גמרתי עם חתונות. אתם יודעים מה  

אומרים: פעם ראשונה טעות, פעם שנייה טיפשות, 
פעם שלישית, אין מצב שזה יקרה יותר לעולם  

 בוודאות. 

 רינת
 אף אחד לא אומר את זה.

 עמישי 
 למד מטעויותיו...(ממלמל ורושם לעצמו)  

 דרור
ובכלל, אני רצחתי את שתי נשים שהיו נשואות לי. 

איזה אישה תתחתן עם אדם מסוכן כמוני? מה  
שאומר אני לא מסוכן לאף אחת. אז חותמים? אני עוד  

 צריך לאסוף את הילדה מהגן. 

 רינת
 שנה.  17בגן? אתה בכלא איזה ילדה 

 דרור
את מבינה כמה זמן היא מחכה? מסכנה... אז תחתמי 

לי על השחרור? מה אכפת לך? המענק שחרור שלי 
 יורד לך מהמשכורת? 

 רינת
 אתה לא מקבל שום מענק שחרור! 

 דרור
את מנהלת משא ומתן קשוח אבל בסדר אני אוותר 

 על המענק ואסתפק בשחרור בלבד. 

 רינת
 ור!! וגם לא שחר 

 דרור
אז יש לנו אחת נגד, מה השאר אומרים? מי שבעד 

 שחרור מוקדם, שירים את היד.

 דרור מרים יד ומחכה שיצטרפו אליו
 דרור

נו למה אתם כבדים? מה מפריע לכם? בא בן אדם 
 מבקש טובה קטנה. לא תעזרו? 

 רינת
קטנה? אתה מבקש מאתנו לשחרר אותך כשיש סיכוי  

 לרצוח. סביר שתחזור 
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 דרור
אז אני מבטיח לא לרצוח יותר. תאמיני לי שכשאני 
מבטיח לעשות משהו אני עומד בהבטחות שלי. רק 

 תשאלי את אשתי השנייה.

 רינת
 שרצחת? 

 דרור
 ולפני זה הבטחתי לה שיום יבוא וארצח אותה. 

 עמישי 
 יש עדת אופי...(ממלמל ורושם לעצמו)  

 רינת
כימים שאתה לא  מר צדיק, אני חושבת שכולנו פה מס

עומד בתנאים לשחרור מוקדם. עכשיו תסלח לי, אבל 
אתה האסיר האחרון שמציג היום בפני הועדה, וכולנו  

 (מתחילה לקום) רוצים ללכת הביתה. 

 דרור
אבל יש לי חצי שעה להציג את הטיעונים שלי ונשארו  

וכולנו דקות. בואי תעזרי לי,  27(מציץ בשעון) לי עוד 
 קדם. מה אכפת לך?נשתחרר הביתה מו

 רינת
תקשיב, אני מבינה שאתה רוצה להשתחרר, אבל אני  

 לא לוקחת אחריות על הרצח הבא שלך.

 דרור
מה? מי ביקש ממך? מתישהו באו אלייך בטענות על  

 פשע של אסיר משוחרר? 

 רינת
 לא, אבל... 

 דרור (קוטע)
לאף אחד לא אכפת, תאמיני לי, נראה לך שמישהו  

בטענות? תני חתימה קטנה ונגמור את יבוא אלייך  
זה. לא חבל? יום חמישי היום. בטח כולכם עייפים, 
רוצים לחזור הביתה, להרים רגליים, לשבת מול דב 

 גילהר וליהנות

 דרור
יאללה. קדימה. תעלימי עין. פעם אחת. אף אחד לא  

יידע. שרבוט. שתי שניות וזה נגמר. יאללה. מה אכפת 
 לך? 

 מו) עמישי (ממלמל לעצ 
 העלה טענות כבדות משקל.... 

 אנשי הוועדה מהרהרים שניה, קאט. שוט של חותמת "מאושר" על טופס בקשת שחרור 
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   3חוץ. כלא. יום. כרוז  .305
 כרוז
עקב ביקורת של הרבנות נפסלה  , לכל האסירים שלום

 לשימוש פלטת השבת ולכן השבת לא יהיה אוכל חם.
 (אסירים מתמרמרים).

 אתם חיים במדינה יהודית, לא טוב לכם לכו למקום אחר... כשתשתחררו זאת אומרתהיי! 
 
 

   ניצחון בבחירות -פנים. תא ראש הממשלה. יום. ראש ממשלה  . 1007
עמישי וגולזנוב מגלגלים את ראש הממשלה הכבול לחדר, שם ממתין לו שטיינהוף עם  

 כובע מסיבות קטן על ראשו ניכר שהוא קצת שיכור. 
 טיינהוף ש

גבירותי ורבותי ראש הממשלה הבא של ישראל! 
(לסוהרים) חברים קדימה, הוא הא מי זה בא, ראש 

 הממשלה הבא...

 עמישי וגולזנוב 
 הוא הא מי זה בא ראש הממשלה הבא, הוא הא... 

 שטיינהוף 
בסדר, בסדר, אנחנו לא אצל סבתא שלכם בג'ונגל,  

הממשלה, תרגעו קצת. (לרוה"מ) ברכות, אדוני ראש  
קלפיות המדגם חוזות לך ניצחון גורף! זה בעצם 

 רשמי, אפילו לא צריך לחכות לקולות החיילים.

 רוה"מ 
 מממממממממ!!! (גרונות)

 שטיינהוף 
קולות, לא גרונות. בכל מקרה, רצון העם ברור אדוני, 

אתה תנהיג את המדינה שלנו ושטויות קטנות כמו 
מלשלוט פה קניבליזם והטלת מום לא יעצרו אותנו 

 עוד ארבע שנים. 

 רוה"מ 
 מממממ!!!! (לנצח) 

 שטיינהוף 
 אני לא יודע אם לנצח זאת אפשרות...

 רוה"מ 
מממממממ!!!! (אתה יודע כמה דם של צעירים אני  

 שותה?) 
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 שטיינהוף 
אני לא בטוח שעירוי דם מצעירים עובד ככה, אבל אם 

אני מוכן לנסות. בכל מקרה, אנחנו  –זה יעבוד לך 
 צריכים לדבר על משא ומתן קואליציוני. 

 רוה"מ 
מממממ!!! מממממ!!!! (אני לא מוותר על הכבד של 

 אביב דרוקר!)

 שטיינהוף 
 אתה לא תצטרך לחלוק בכבד של אף אחד

 רוה"מ 
מממממ מ!!!!! (אז משרד התקשורת? זין אני מוותר 

 על התקשורת)

 שטיינהוף 
י  וגם לא לוותר על משרד התקשורת. אבל תהיה אית
רגע: כל עוד אתה בכלא, אתה צריך מישהו שיוביל 

את ההסכם, מישהו עם חזון, מישהו עם מנהיגות, או 
 בקיצור, מישהו כמוני, אליעזר פאקינג שטיינהוף .

 רוה"מ (לעמישי)
 ממממ... .ממממממ (תן לו את הקופסה) 

 עמישי 
 בבקשה מר פאקינג שטיינהוף (מגיש לו קופסה) 

 שטיינהוף 
 ית צריך אדוני....לא הי  בשבילי? 

 שטיינהוף מוציא מהקופסא פיסת עור גדולה ומגואלת בדם.
 שטיינהוף 
 מה לעזאזל זה אמור להביע? 

 רוה"מ 
 ממממממ!!!! חתיכת עור של מישהו שפעם...

 שטינהוף 
לא אכפת לי העור של מי זה, למה כתוב על זה שאני  

 מפוטר? 

 רוה"מ 
 ההיסטורי) ממממממ! (אתה סיימת את תפקידך 

 שטיינהוף 
סיימתי את תפקידי ההיסטורי? אחרי כל מה שעשיתי  

 בשבילך? 

 רוה"מ 
 ממממ (אתה מיותר כמו ציפורניים של תינוק) 
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 שטיינהוף 
אני אראה לך מי מיותר כמו ציפורניים של תינוק. אתה 

 לא יודע עם מי הסתבכת, אני אליעזר פאקינ...

 ראש הממשלה
 ממממ 

 שטיינהוף 
 לסיים. פאקינג שטיינהוף תן לי 

 ראש הממשלה
 מממממ (נמאס לי מחוסר הנאמנות שלך) 

 שטיינהוף 
 חוסר נאמנות???? אתה אכלת לי חתיכה מהאף...

 רוה"מ 
ממממממ!!! ממממ!!!!! (השתן עלה לך לראש. אתה 

 בלתי נסבל) 

 שטיינהוף 
 לא נעים לעבוד איתי???  השתן עלה לי לראש?

 עמישי 
 יורשה לי להעיר...  אתה גם צועק הרבה... אם

שטיינהוף מסתכל על עמישי בחוסר אמון, ואז קופץ על ראש הממשלה ומנסה לחנוק 
 אותו. גולזנוב מטייזר אותו

 גולזנוב 
 ראית את זה? 

 עמישי 
 בושה. לתקוף ככה ראש ממשלה מכהן? 

 רוה"מ 
 מממממ!!!! (אני מצטער שנחשפתם לזה)

 גולוזנוב 
לא אשמתך, ככה אין לך על מה להצטער אדוני, זאת 

זה אנשים הכוח עולה להם לראש...בוא, ניקח אותך  
 חזרה לבידוד.

 הם מגלגלים אותו מחוץ לתא, ממשיכים לדבר
 רוה"מ 

 מממממ? (הצבעת לי?) 

 עמישי 
 בטח הצבעתי לך, 

 גולוזונוב 
 גם אני, כל המשפחה.  
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   שחרור מוקדם -פנים. תא אסירים בטחונים. יום. אסירים בטחונים  . 1009

). השייח נכנס    wii )california gurls – katy perryפייסל ואליד ויוסוף רוקדים מול ה  
 לתא מלא התרגשות.

 שייח
אחואני בינדאל!, הגיעו בשורות מרגשות. נצחון  

 היסטורי במאבק שלנו! 

 וואליד
 שניה כמעט שברתי את השיא! 

 יוסוף
אפילו זה קורה?! אישרו לנו מנוי ספוטיפיי פמילי 

 שאנחנו לא משפחה? 

 שייח
שו? להה! מחר סופסוף תצא לדרך עסקת חילופי 

 שבויים עם הציונים.

 השלושה זועקים בזעקות שמחה, כיפים, אושר. 
 יוסוף

 מישהו שאנחנו מכירים? 

 שייח
הועדה העליונה של המאבק החליטה לשחרר גם...  

 אחד...

 הם נרגשים... מחכים לבשורה.
 שייח

 חגיגית) מכם!!!(פאוזה 

 הם קפואים בהלם. 
 שייח

 מה קרה? 

 יוסוף
(בפנים חתומות) אני מוצף, לא מסוגל להכיל את כל  

 האושר הזה.

 ואליד
(שבור) אני לא יכול לחכות כבר לעזוב פה את 

 החשמל הזורם, השלוש ארוחות ביום... 

 פייסל
 (מוסיף בעצב) הנטפליקס!!!

 יוסוף
 (בעצב) השייקר פירות!! 
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 שייח
 יודע אחואן, לצערי רק אחד יזכה לחזור הביתה.אני  

 יוסוף
אה! אולי ואליד ופייסל יעשו אבניירו ביניהם ואני 

 שופט? 

 פייסל
 אולי ממש לא?!

 יוסוף
 אה!!! אז אן דה טרואה ואני השופט? 

 ואליד
 אה כן? אולי שניכם שבע בום ואני השופט? 

 פייסל
 זה השטן!  17!  17לא מוכן! אני תמיד נופל ב 

 שייח
בום ולא קווה קווה דה לה אומה, אני  7חברים לא 

אבחר לפי איך שאללה יכוון אותי. פייסל, שכנע אותי  
למה דווקא אתה הוא זה שצריך לחזור הביתה לאמא  

 עזה. 

 פייסל
קודם כל כבוד להיות מועמד ותודה שחשבתם עליי. 

אבל עד כמה שהייתי רוצה להיות זה שישתחרר, זה  
ואה את אחי למאבק יוסוף... והוא לא מוסרי! אני ר

שנה בכלא! אז מה אני אלך ואתפנן בעזה   11כבר  
כשהוא נרקב פה בכלא עם התואר הבלתי נגמר שלו 

 במגדר? 

 שייח
 (חושב רגע, מתרשם) ברבו פייסל, שאפו 

 פייסל
 שוקרן. זה בא לי טבעי.

 שייח
(נרגש) יוסוף! פייסל ויתר על הזכות להשתחרר  

 וק. והמליץ עלייך. מבר 

 יוסוף
(כועס, אבל מזייף שמחה) איזה אח הוא פייסל שויתר  

על החירות לטובתי!!!... אחח לפגוש שוב את 
ילדי    42  -המשפחה שלי... להתאחד עם שלוש נשותי ו

 בדירת חדר בג'בליה!! 

 ואליד
(נושם לרווחה) אז תהנה מהחירות יוסוף ותכתוב מדי 

 Don’t be a strangerפעם הא? 
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 יוסוף
ודה על האמון. אבל איך אני אוכל לשבת באמת ת

בבית ולעוף על החיים כשאני יודע שחבר שלי ואליד 
שבאמת מגיע לו להשתחרר, נשאר פה תקוע בתא 
עם חשבון ספוטיפיי בייסיק, שלא מאפשר להקפיץ 

 שירים!

 שייח
 בסדר, יאללה וואליד, מברוק...

 ואליד
 מה?! לא! אני אסתדר עם הבייסיק!

 שייח
 תתחיל לארוז, לחופש נולדת!ואליד,  

 ואליד
 (מבואס למות) יש!!!!

 שייח (חשדן)
-הפה שלך אומר יש, אבל העיניים שלך אומרות "לא

 יש" 

 ואליד
נו בטח!!! איך אני אצא עם משפחתי לטיילת של 

עזה... או מה שנשאר ממנה, כשאדע שיוסוף נרקב 
פה בכלא עם ויי פיי לא יציב, לא משנה כמה שיחקת  

 הראוטר. עם 

 השייח מבולבל 
 יוסוף

אני מעדיף להינמק פה בתא שלי ולהמשיך את לימודי  
התואר המפרכים במגדר ובלבד שאני יודע שפייסל 

 חופשי ונושם את האוויר של עזה!

דיזולב... הם מתווכחים, קולם לא נשמע. השייח  -השלושה מסתכלים אחד על השני. ואז
 ואז שלושתם מתיישבים מול השייח. מסתובב בתא בפנים חתומות. דיזולב...

 ואליד
 השייח הכביר שלנו, הגענו להחלטה. 

 שייח
 בבקשה! 

 ואליד
חשבנו על זה והבנו ש... לא יתכן שאנחנו הקטנים 

נשתחרר בעוד המנהיג שלנו אסור וסובל, שייח אתה 
 זה שצריך לצאת מפה לעזה! 

 שייח
 אתם תעשו את זה בשבילי?  באמת?
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 יוסוף
כבר שלושים שנה, חוץ מזה, זה תראה, אתה פה 

 הדבר הנכון לעשות, בני עמנו צריכים אותך בחוץ. 

 שייח
זה נכון, הם באמת צריכים מישהו שיוביל אותם  

 במאבק. 

 יוסוף
 נכון 

 פייסל
 וברעב. 

 יוסוף
 תודה פייסל 

 ואליד
 ובאמת שהמזלט"ים זה שטויות, מתרגלים לזה.

 שייח
 שו מזלטים? 

 ואליד
המטוסים הקטנים האלה של היהוד, אתה יודע, 

 שעפים לך מעל הראש כל היום ועושים בזזזזז 

 שייח (בחשש)
 זה לא היה בזמני... הם עושים בזזזז אתה אומר? 

 פייסל
 כן, עד שהם עושים בום כלומר...

 שייח
כן.... אה, חברים, תודה רבה, ריגשתם, אבל... אה, 

וחנו  במחשבה שניה, אני לא יכול לעזוב אתכם כאן, כ
באחדותנו! אני אגיד להם שאו שאנחנו משתחררים 

 יחד, או אף אחד!

 השייח מהנהן בנחישות ויוצא. 
 פליפ. 

 השייח מול שלושת חבריו.
 שייח

 הם אמרו שאף אחד.

 פייסל
(מאושר, אבל מזייף עצב) יא אללה!!! כולנו נשארים 

 פה בכלא.

 פייסל מדליק את הטלוויזיה
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 ואליד
 לפחות ניסית שייח.

 סוףיו
 כן, אולי בפעם הבאה הציונים ישברו הא? 

 שייח
חברים, אולי ויתרנו על חירותינו האישית, אבל  

 ההקרבה שלנו היא סימן לכל המאבק.

 יוסוף
 לגמרי! 

נשמע שוב, ואליד מסתכל עליהם ואחרי שניה מצטרף, אחרי כמה רגעים    wiiהשיר מה 
שלושתם כבר רוקדים מולו. נשמע זמזום, השייח נבהל ומתכופף. יתוש עוקץ אותו 

 בצוואר, הוא נותן לעצמו מכה
 

   א. פנים שוקולטרי.יום. המנהלת נשברת1010 \פנים. משרד המנהלת. יום.  . 1010
נט, המנהלת יושבת ובוהה באוויר. סאונד סמס מעיר אותה, היא  נשמע רק זמזום הפלורס

"פישי ביטוחים מאחלת לך יום הולדת שמח   -מרימה את הטלפון בציפיה, קוראת הודעה
ומזמינה אותך ליהנות מביטוח סיעודי". היא זורקת את הטלפון בבאסה. נקישה על  

 הדלת. הדלת נפתחת, עמישי נכנס עם קופסת עוגה.
 עמישי 

 דת!!!המפק

 מנהלת 
 (נרגשת) עמישי! וואו!!! באמת שלא ציפיתי. 

 עמישי 
 אבל עדיין יפה מצידנו... רוצה לבוא לחגוג לצ'יקו? 

 מנהלת 
 צ'יקו... בטח... בטח, מה... מה חוגגים לו? 

 עמישי 
"מה חוגגים לו" שכחת את המינוי שלו למפקד 

 מחוז?? הרי גם את התמודדת על התפקיד לא? 

 מנהלת 
 דה אני אוותר תו

המנהלת מבואסת. צלצול טלפון מעורר אותה. היא מסתכלת, מראה לו בגאווה שזה 
 ניתאי.

 מנהלת 
 שיחה מניתאי!!!... 

 עמישי 
 (מבין שצריך להתלהב) וואו!
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 מנהלת 
 והוא מתקשר! לא שולח מזל טוב בואטסאפ! 

 עמישי 
(אדיש) מדהים... ליעוזמחכה לך בחוץ לשיחה, את זה 

 את זוכרת? (יוצא) 

 עונה לטלפון, נרגשת. נפתח החלון של ניתאי, נראה חגיגי מתמיד.היא 
 מנהלת 

 היי בייב...

 ניתאי
 בייב שלי...

 מנהלת 
ואי... האמת שחיכיתי לשיחה הזאת ממך. אבל ידעתי 

 שתתקשר, ידעתי!

 ניתאי
 ברור שאני מתקשר בייב כי זה בוקר מיוחד...

 מנהלת 
 אוטוטו אחת בצהריים, אבל חפיף. 

 ניתאי
בקיצור בייב, זה יום מיוחד... היום אפשר לצעוק  

 מזל טוב!!!  -לעולם

 מנהלת 
 תודה בייב!!!

 ניתאי
 ... אני סוגר את השוקולטרי!! 

 מנהלת 
 מה זה?! 

 ניתאי
אני יודע, זרקתי וואחד פצצה... אבל אין דרך חזרה, 

כבר הוצאתי הודעה לתקשורת... זה בטח יעלה  
 לפינטרסט בדקות הקרובות.

 הדלת, נכנס אסיר.  נקישה על
 מנהלת 

 ליעוז לא עכשיו!!!

 האסיר ממהר לחמוק חזרה החוצה. ניתאי ממשיך לדבר ברקע.
 ניתאי

הרי אני אמן בייב! איזה אמן רוצה שיאכלו לו את 
 האומנות ? 
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 מנהלת 
 אוקיי, מה הלאה? אתה חוזר להנהלת החשבונות?

 ניתאי
מה?! נראה לך? מה פתאום, אני מתחיל לנפח 

 זכוכית.

 מנהלת 
 לנפח זכו... אתה צוחק עליי נכון? 

 ניתאי
אני בחיים לא צוחק על האמנות שלי! קראתי קצת 

 באינטרנט על ניפוח זכוכית ווואו! זכוכית זה אני! 

 מנהלת 
 את זה גם אמרת על השוקולד בהתחלה.

 ניתאי
 אה לא לא, שוקולד זה לא אני, זכוכית זה אני. 

 מנהלת 
 בר מיצים...ולפני השוקולד אמרת ש

 ליעוז שוב נכנס. ניתאי ממשיך להישמע ברקע. 
 מנהלת 

 אבל אמרתי לא עכשיו!!!!

 ליעוז 
 סליחה המנהלת... אבל זה חשוב...

 ניתאי
בייב, בייב בייב בייב בייב! חשבתי שתשמחי שמצאתי 

 את עצמי!

באוויר המנהלת מנתקת את ניתאי בכעס. ליעוז ועוד אסיר (ניצב) נכנסים. היא בוהה 
 בעצב. 

 ליעוז 
 המפקדת?! 

 מנהלת 
 (מתעוררת) מה אתם רוצים ליעוז  

 ליעוז 
 סליחה, רק הבאנו לך משהו קטן... תומבל...

 ליעוז מסמן לאסיר השני, שמושיט לה מתנה מכוסה עיתונים. אומרים לה "מזל טוב!"
 מנהלת 

 מה זה? 
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 ליעוז 
משהו קטן מכולנו כדי להראות לך כמה אנחנו 

 מעריכים את כל מה שאת עושה בשבילנו. 

 היא מסירה את העטיפה ונגלית פרוטזה של יד עטופה בסרט מתנה. היא מזועזעת
 ליעוז 

 מה? כבר קיבלת כזה? ידעתי 

 מנהלת 
 לא לא... אני פשוט לא מבינה כל כך? 

 ליעוז 
את לא מזהה את התותבת של דילמוני? זה מיוני 

 , ההתפרעות הראשונה שלך...2012

 לת מנה
  14 -(נזכרת לאט לאט ודי בנוסטלגיות) הרוג ו

 פצועים... איך זכרת? 

 ליעוז 
 קיבלתי שם כדור בכתף וחודשיים צינוק. 

 מנהלת 
 נכון!!!... אבל איך השגתם את היד שלו?! 

 ליעוז 
הוא דרש בצוואה שהפרוטזה לא תחזור לאשתו. "...   

(מניח את היד על השולחן, נותן לה זווית בקטנה) 
 איך זה מרים את החדר. תראי 

 מנהלת 
 האמת? זה ממש יפה, תודה שחשבתם עליי.

 האסירים יוצאים מהמשרד, היא מסתכלת כמה שניות על הפרוטזה ואז מתקשרת.
 מנהלת 

 ניתאי... אני חשבתי על השיחה שלנו.

 ניתאי
 והתקשרת להתנצל? אני סולח לך בייב 

 מנהלת 
 מה זה? 

 ניתאי
י באמת מאמין אני יודע שלא התכוונת. אבל אנ

שהזכוכית זה משהו שיעזור לנו לבנות מחדש את 
הביחדנס שלנו. אגב, הזמנתי כמה שקים של חול, הם 

 יהיו בסלון בתקופה הקרובה 
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 מנהלת 
ניתאי אל תזיין לי בשכל!... אתה לא רוצה לבנות שום  

ניתאי  -ביחדנס! מעניין אותך רק דבר אחד בעולם
לך ולפינטרסט  הראל. הכל רק קשור אלייך ולשיט ש 

שלך. מה כבר ביקשתי ליום הולדת? חופשה בפריז?  
sms .מזל טוב בייב", אני כל כך מפגרת" 

 ניתאי
 בפברואר! 8יום הולדת? אבל היום לא 

 מנהלת 
 נכון! גם היום הולדת שלי לא. הוא היום!! 

 ניתאי
(פאוזת מבוכה) וואו... מה זה פישלתי... יצאתי פארש  

 ..בייב... יצאתי ממש אפס.

 מנהלת 
 זה נכון 

 פאוזה

 ניתאי
 בייב? 

 מנהלת 
 מה? 

 

 ניתאי
את יודעת, יהיה נחמד אם תגידי לי "זה בסדר, לא 

 כועסת"...

 מנהלת 
אבל אני כועסת ניתאי... אני כועסת!!! מגיע לי יותר 

מזה! מי מכל העולם זוכר אותי? ביטוח פישי ושני 
שקל ואחד   200אסירים... אחד שדקר את אחיו בגלל 

שנים שאנחנו יחד  12 -שאנס חיות משק. כל שנה ב
 שכחת את יום ההולדת שלי, אז די. נמאס לי. 

 ניתאי
 מה... את עוזבת אותי?! 

 מנהלת 
נראה לך? זה בול מה שהיית רוצה: בלי אחריות על 

הילדים, בלי מחוייבות... היית מת, אני לא עוזבת 
 אותך ניתאי, אני יוצאת לחופש 

 ניתאי
לאיפה? מאיזה  ! מה חופש עכשיו?(נלחץ) מה זה?

 כסף? גם הילדים לא יכולים להפסיד בית ספר. 
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 מנהלת 
אה, אני לא לוקחת את הילדים. ניפגש בעוד חודש 

 ניתאי.

 ניתאי
 מה?! לא!!! אני לא יודע לעשות קוקו לעלמה!!! 

 מנהלת 
 היא עם קארה כבר חודש. ביי ניתאי. 

 לשם את הטלפון... נכנס השיר "  המנהלת מנתקת. היא פותחת את המגירה וזורקת 
 
 

    חוץ. רחוב. יום/פנים. חדר. יום. אחרי הרולר: שטיינהוף מתהפך ו. 1011
 שטיינהוף בחולצת טי שחורה מדבר למצלמה מאולתרת.

 שטיינהוף 
תאמינו לי, אני הייתי שם ואני אומר לכם שפוטרוך  

 מושחת! שתפו בכל הכוח!
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