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   העובד המצטיין - 1חוץ. חצר הכלר. יום. כרוז  . 1001

 מצולם בלונג שוט בלבד
 VOכרוז 

אסירי כלא ענבים אנחנו מתרגשים להכריז על העובד  
המצטיין השבועי שלנו! אנחנו קוראים לו עמי המדובב  

 אבל אתם בטח מכירים אותו בתור רפי סוויסה! 

 אסירים רצים אל רפי , מתנפלים עליו ועוזבים. הוא נשאר שוכב על הרצפה. לא זז 
רפי עובד ימים כלילות על מנת לשמור על הסדר. הוא  

 מסור, הוא מקצועי והוא משלנו! תנו לו בכפיים! 

 
   א. פנים. שוקולטרי. יום. ראיון עבודה502 \פנים. כניסה ללשכת השר. יום.  .502

על ספסל המתנה יושבת המנהלת, לוק מושקע מבדרך כלל,  השרבכניסה ללשכת 
מאופרת, קוראת בנייר. צלצול טלפון, היא עונה. נפתח מסך של ניתאי, הוא עם כפפות 

 . לפטופמול 
 מנהלת 

היי בייב... אני תכף נכנסת לראיון אצל השר,  
 התקשרת להגיד לי בהצלחה? 

 ניתאי
בהצלחה. זה  מה? אה... בטח בטח! שיהיה מה זה 

 הדבר הזה שאמרת לי...

 מנהלת 
ראיון לפיקוד על המחוז... כן, זה עכשיו. אני אתקשר  

 אחרי הראיון לספר לך איך היה. לאב יו. 

 ניתאי
לאב יו טו בייב רק יש איזה עניין? אני פה באינטרנט,  

 מנסה להזמין לקקן.

 מנהלת 
 מה?... אוקיי... 

 ניתאי
נחסם ובחשבון המשותף וזה כותב לי שהחשבון שלי 

 כתוב שאין לי הרשאה. 

עדי מחביאה את הטלפון אבל לא .  )דביל עם כיפהשב"ס (יוצא צ'יקו, קצין ו דלת נפתחתה
 (החלון נסגר) מנתקת 

 קצין
 ! תראי מה זה עולם!המפקדתיא אללה 

 מנהלת 
 (בקור) היי צ'יקו, טוב לראות אותך... 
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 קצין
כבר לא  או שאני אקרא לך כבר עדי, כי הרי את

 שלי.המפקדת 

 מנהלת 
 זה בסדר.המפקדת 

 קצין
שלי  המפקדת איזה קטעים עדי, עד לפני חודש היית 

ראש בראש על תפקיד מפקד המחוז,  אנחנו ועכשיו 
 למרות שסירבת להמליץ עליי! (מתיישב לידה) 

 ניתאי (החלון נפתח שוב)
את איתי בכלל?! את קולטת  בייב בייב בייב בייב   בייב

 רס פה? שאני מוסט

 מנהלת 
(דיסקרטית) ניתאי אני לא יכולה לעזור עם זה עכשיו. 

 אם לחוץ לך, דבר עם יונה מהבנק. 

 ניתאי
אה, לא, עדיף שאת תתקשרי אליה. אותך היא  

 מכירה. 

 מנהלת 
 .(דיסקרטית) אני לא יכולה כרגע

 ניתאי
את חייבת לעזור! הכנסתי את כל הפרטים   אבל בייב

של הרישום באתר, אם זה יידחה, אני אצטרך להכניס  
 את הכל מהתחלה!

 מנהלת 
 (דיסקרטית) בייב, זה לא מתאים עכשיו! 

 היא מנתקת, המסך שלו נסגר, היא רואה שצ'יקו עסוק בציתות לשיחה שלה.
 קצין

שנה   12בעיות בבית המנהלת? מכיר את זה. כבר 
שאשתי ואני אוכלים רק מול הטלוויזיה כדי לא לדבר  

 אחד עם השני. 

 מנהלת 
 תודה שחלקת צ'יקו.

 קצין
לא שאני מאשים אותה, אני בשב"ס, גם ככה 

המשכורת לא משהו והיא נתקעת עם הילדים, 
הכביסות, הניקיון, זה לא חיים קלים להיות נשוי  

 למישהו בתפקיד שלנו... 
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 מנהלת 
 יד צ'יקו. אנחנו לא באותו תפק 

 קצין
בסדר, אבל כל הכבוד לבעלך שמפרגן לך ככה,  

 שתדעי שזה לא פשוט. 

 הטלפון מצלצל, היא עונה, צ'יקו שולף סלולר ומתחיל לשחק. היא מתרחקת. 
 מנהלת 
 (לטלפון).... דיברת איתה? 

 ניתאי
 צריך את מספר החשבון שלנו. 

 מנהלת 
 .אז תן לה אותו

 ניתאי
מה עדיף שאת תטפלי  לרואה אין לי מושג מה הוא.  

 בדברים האלה? 

 מנהלת 
אני יודעת אבל אמרנו שנקצץ בהוצאות עד 

 שהשוקולדיה.

 ניתאי (קוטע אותה)
 שוקולטרי! 

 מנהלת 
 שהשוקולטרי תהיה רווחית, או לפחות מאוזנת.

 ניתאי
יורו   250-דחוף! יש פה לקקן לואי ויטון בזה בגלל זה 
 300במקום ב  

 מנהלת 
... זה מוגזם! אנחנו צריכים לדבר על ...?! בייב250

לא עושה  רגיל הוצאות כאלה! ולמה לואי ויטון? לקקן 
 אותה עבודה? 

 מזכירה 
 עדי... את יכולה להיכנס לשר עכשיו. 

 מנהלת 
טוב בייב, אני חייבת להיכנס. נדבר על זה מאוחר 

 יותר.

 ניתאי
לשים תג מחיר על אמנות! בטח  את לא יכולהבייב, 

שלך יקר   המכחולהיית באה לואן גוך ואומרת לו "
 מדי",
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 מנהלת 
בפעם החמישים, אתה לא ואן גוך! ואני צריכה  

 להיכנס. סליחה. 

 היא מנתקת. החלון של ניתאי נסגר. היא לוקחת נשימה ונכנסת ללשכת השר.
   המשך.  המנהלת יושבת מול השר א. פנים. שוקולטרי.503 \פנים. לשכת השר. המשך. .503

 השר
בואי תספרי לי קצת על האני מאמין שלך לגבי העתיד 

 של שב"ס. 

 מנהלת 
כל, אני מאמינה ששירות בתי הסוהר צריך קודם 

לשקף מגמות עולמיות בתחום הכליאה שעוברות 
מענישה לחינוך... להשתמש בטכנולוגיה כדי למטב 

 את תנאי הכליאה...

 פון. היא רואה שזה ניתאי ומכבה את הצלצול. נשמע צלצול טל
 מנהלת 

סליחה... אני מאמינה ששב"ס צריך גם להוביל מגמה  
 של שיפור באיכות סגל הסוהרים... (עוד צלצול טלפון) 

 השר
 את רוצה לענות? אולי זה דחוף? 

 מנהלת 
זה ממש לא דחוף... (לא מרוכזת) השירות צריך  

צאות על דברים  בצורה כלכלית נבונה, בלי הו להתנהל
 אידיוטיים... 

 לפתע נשמע צלצול הטלפון המשרדי של השר.
 השר

סליחה רגע... (עונה לטלפון) כן... (מושיט לה את  
 הטלפון) זה בשבילך.

 המנהלת מתפלאת, אבל לוקחת את השפופרת. נפתח חלון ניתאי. 
 ניתאי

 יונה אישרה לי את הלואי ויטון! 

 מנהלת 
אותי! אני לא מאשרת! (מנתקת) ניתאי, זה לא מעניין 
 סליחה, כבוד השר. 

 השר מסמן מחיקה על נייר שנמצא מולו 
 השר
 זה בסדר גמור, תמשיכי. 

   א. פנים. שוקולטרי. יום. ראיון עבודה504 \פנים. כניסה ללשכה . יום.  .504
 יושב ומשחק. המנהלת לידו מדוכאת.  סאונד משחק בטלפון. צ'יקו
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 קצין
זה מה שאני אוהב בשב"ס. יום אחד אתה יכול להיות 

לתפקיד מפקד אתה מועמד סוהר פשוט ויום אחרי זה 
 מחוז. 

 מנהלת 
 (מיואשת) מדהים. 

 צלצול טלפון. היא עונה. נפתח חלון ניתאי.
 ניתאי

 בייב, אני חשבתי קצת...

 מנהלת 
 ותר (כמעט מנתקת).אני לא רוצה לדבר על זה י 

 ניתאי
קיי... רק רציתי שתדעי שהכעס שלך הכי מוצדק 

 שבעולם. 

 מנהלת 
 (בפליאה) באמת?!

 ניתאי
לגמרי. פשוט נסחפתי עם האמנות שלי, אבל ברור  

כך הרבה בעסק כשהבית  -שאני לא יכול להשקיע כל
 במצב כזה. 

 מנהלת 
שוויתרת בייב, סופסוף אתה מבין אותי. ואני גאה בך 

 על הלקקן.

 ניתאי
לא את הלקקן הזמנתי, אבל אל תדאגי, אנחנו   מה?

 נהדק חגורה ניקח עוד עבודה.  נצא מזה.  

 
 מנהלת 

אני יודעת שלא  ?? אתה תיקח עוד עבודהבייב  באמת
 רצית לחזור להנהלת חשבונות אבל...

 ניתאי
 מה זה? מה פתאום! את תיקחי עוד עבודה! 

 מנהלת 
 מה זה?! 

 ניתאי
איך אני אקח עוד עבודה? העבודה שלי אף פעם לא 

נגמרת. אני לא איזה פקיד או מנהלת כלא שמפיל את  
 העט בארבע.
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 מנהלת 
ניתאי, אני "מפילה את העט" בארבע כדי לרוץ להוציא  

את הילדים מהמסגרות ואז מתחילה עוד יום עבודה 
 איתם, איפה חשבת שאני אוכל להכניס עוד עבודה? 

 ניתאי
 ילדים מגדלים את עצמם.  -ת יודעת מה אומריםא

 מנהלת 
 רק אנשים שלא מגדלים ילדים אומרים את זה!

 השר יוצא מלשכתו וניגש אליה, לוחץ את ידה. 
 השר

עדי, כל הכבוד... מפקד המחוז הבא יבוא מכלא 
 ענבים. 

 מנהלת 
 (נרגשת) ... קיבלתי את זה?! 

 השר
אה לא... ממש לא. כל הכבוד שהצלחת להעמיד את  

של צ'יקו) היד דור העתיד של השב"ס.  (לוחץ את  
 ברכות צ'יקו...

 (כבר לא נרגשת) מנהלת
... זה בעלי שםהשר, אני לא אשמה במה שקרה 

הדביל עם האספירציות האמנותיות שלו... תן לי עוד  
 הזדמנות...

 השר
 אה לא לא, אין קשר לראיון. 

 מנהלת 
 לא?!

 השר
לא. צ'יקו הוא חבר מרכז. אבל אני בטוח שאת גאה 

שמפקד המחוז הבא הוא חניך שלך. תחזרי לכלא 
 עכשיו. 

 השר הולך משם עם צ'יקו, המנהלת נותרת לבדה.
 )VO( ניתאי

 בייב? 

 החלון נפתח   רק עכשיו היא קולטת שניתאי שמע אותה כל הזמן הזה.
 מנהלת 

 שקראתי לך דביל. (מבואסת) בייב... סליחה 

 ניתאי
זה בסדר... בייב, אני באמת יכול להיות דביל  

לפעמים, אני מצטער שהפרעתי לך, סתם נסחפתי עם  
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הלקקן הזה, עכשיו שהזמנתי אותו אני בכלל לא רוצה  
 אותו. 

 מנהלת 
 זה בסדר... מסתבר שזה לא שינה כלום. 

 ניתאי
ואל תתבאסי, את לא צריכה אותם, גם ככה לא היית  

 .לת את התפקיד הזהמקב

 מנהלת 
 מה? 

 ניתאי
 מה הם יגדלו את עצמם?  כי מי היה מטפל בילדים? 

 

    משחקי קופסא- 2חוץ. חצר הכלא. יום. כרוז  .603
 כרוז

הודעה חשובה לכל האסירים: ערב משחקי הקופסה  
שתוכנן להתקיים הערב במועדונית, בוטל עקב בעיות  

אסירים שראו מי רצח כמו כן, אם יש  בלתי צפויות.
נא למסור את  – את אברג'יל, במועדונית, עם פמוט  

 המידע בהקדם.

 
   טרור סייבר -פנים תא של אסירים בטחוניים. יום. האסירים הבטחוניים  .510

יושב על הרצפה מול לפטופ ומקליד במרץ. יוסוף קורא בעיון רב מספר גדול וורוד   ואליד
לבוש בבגדי ספורט, עם   פייסלו (האגרוף +סמל נשים). עם סמל המאבק הפמיניסטי עלי

 מזרון יוגה מגולגל על הגב. השייח' יושב בצד ונראה זעוף 
 פייסל

 , יוסוף מה אתם כל היום יושבים ככה? ואליד יאללה 
בואו תתלבשו, הולכים ליוגה. זה מאוד חשוב, אנחנו  

 פה בכלא כל הזמן בישיבה, זה רע מאוד לגב 

 ואליד
 וטין במחשב) מה? לא אני לא רוצה קולה. (מרוכז לחל

 יוסוף
 ? באמת? יוגה? פייסל יוגה  

 פייסל
-מה רע ביוגה? זה גם מרגיע, גם מחזק קשר גוף 

כשאוזקים אותך ידיים רגליים,  –נפש, והכי חשוב 
 גמישות מאוד עוזרת לכאבים במפרקים 

 נשכב על הבטן ומחזיק את הידיים והרגליים מאחורי הגב
 פייסל

 לא כואב בכלל רואים?
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 יוסוף
יוגה זאת אמנות עתיקה ורבת משמעות אצל אחינו  
ההודים, ולהפוך את זה לסתם שיעור ספורט חסר 

הקשר תרבותי והיסטורי זה פשוט פוגעני וחסר  
 רגישות ומאוד פריווילגי. אני אוותר.

 שייח' 
(יורק) ביזיון, שלושתכם. זה עם  איכס קולטע! 

שלו וזה כל היום משחק הספרים שלו וזה עם היוגה  
 במחשב 

 ואליד
משחק במחשב? זה לא משחק כבוד השייח', אני 

 עושה טרור סייבר 

 שייח' 
 טרור סייבר? שו האדה סייבר? 

 ואליד
! אם פעם היינו  כבוד השייח' זה העתיד של הטרור

צריכים לזרוק אבנים או להתפוצץ באוטובוסים, היום  
יישות הציונית אתה לא צריך לצאת הכדי לחדור אל 

 מהתא

 יוסוף
באמת פייסל? "לחדור"? למה להפוך את ההתנגדות 

 היפה שלנו לאקט פאלי של אלימות סימבולית. 

 (למעלה בתסכול) שייח'
 אללה קח אותי מפה 

 )VO( סוהר ביט
 אתם שם! תהיו בשקט! הלו

 פייסל
די, שייח', אתה חייב ללמוד לשלוט בכעסים שלך. 

 אולי תבוא איתי ליוגה, נתרגל נשימות? אוממממממ... 

, פייסלשייח' (מתעלם מ
 )ואלידל

 אז איך הסייבר הזה שלך פוגע בציונים? 

 ואליד
אתה מתחבר למחשבים שלהם ויכול לעשות מה  

 שאתה רוצה.

 שייח' 
הולך להיכנס למחשבים של כיפת אהה! אז אתה 

 !ואליד ברזל ולירות טילים על תל אביב? כל הכבוד 

 ואליד
 תיאורטית זה משהו שאפשר אולי לעשות פעם. 
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 שייח' 
אז אתה הולך להוריד את החשמל בכל ירושלים ולא 
להחזיר אותו עד שאחרון החזירים הציוניים לא יעזוב 

 את אדמתנו? 

 ואליד
  אכניס אותו לבקלוג בג'ירה.  זה גם רעיון מעולה, אני

פרצתי לאפליקציה של "סטודיו וואו" וכתבתי בינתיים 
להם במסך פתיחה של האפליקציה "מדיניות הקפאת 

 בושה וחרפה!"  –המנויים שלכם 

 יוסוף
, באמת הגיע הזמן  ואלידהאמת שכל הכבוד לך 

למוטט את מכוני הכושר ולשחרר את האנשים  
דל הגוף ה"אידיאלי" מהמירוץ האינסופי לשימור מו

שהוא בסך הכל דימוי שמוכתב על ידי הפטריארכיה  
 כאמצעי דיכוי.

 שייח' 
 מספיק! מספיק עם זה! אתם מחרפנים אותי!

 פייסל
 אתה יודע מה יעזור לך להירגע? 

 השייח כמעט מתנפל על ואליד
 )VO( סוהר ביט

 יא מחבלים! פעם אחרונה שאני מזהיר!   סתמו ת'פה

שייח' (מתעלם מואליד, לפייסל 
 בשקט)

, באמת מכל הדברים שיכולת לעשות ליאהוד  ואליד
 ? המכון כושר בחרת להתלונן על המדיניות של  

 ואליד
תבין בבקשה כבוד השייח', זה בשביל חבר, שהוא...  
לוחם חופש מאוד גדול... ובמסגרת המאבק שלו הוא  

לא לשבע שנים אבל המנוי שלו היה בתוקף  נכנס לכ
עד דצמבר והציונים לא מאשרים להקפיא מנוי ליותר  

 .משישה חודשים, קמצנים

 שייח' 
משהו אומר לי שאתה יותר מודאג מדמי המנוי של...  

 החבר שלך... מאשר מהמלחמה בכיבוש. 

 ואליד
 אממ... (מקליד מהר) "נ.ב. תשוחרר פלסטין"? 

 פייסל
בכל מקרה לא היית משתמש במנוי , ואליד יאללה 

כמו  מפספס אימוניםהזה, אני כבר רואה איך אתה 
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איזה קוקסינל (יוסוף נחרד, ואליד מסתובב אליו) כן, 
אמרתי קוקסינל. חלאס כבר עם הפוליטיקלי קורקט 

 הזה 

 יוסוף
לא אומרים היום פוליטיקלי קורקט כי אז אתה מרמז 

ון בעידן  שכל השאר זה לא קורקט מה שממש לא נכ
אמת. אתה בעצם מקדם פה בינאריות -של פוסט

 אגרסיבית...-מיקרו

 פייסל
 יוסוף אמרתי חאלאס עם השטויות שלך!

 )VO( סוהר ביט
גבר! אמרתי לכם לסתום את הפה לא? עוד פעם 

 אחת אתם עושים רעש... 

 יוסוף (קוטע)
סליחה?*גבר*? אתה בכלל מודע לקונוטציות  

מגדרי הזה? שלא לדבר  הדכאניות של הקונסטרוקט ה
על המחיקה של חלקן של הנשים במאבק הפלסטיני  

 הלאומי... 

פייסל קאט ל:כל הארבעה על הרצפה, אזוקים בידיים וברגליים מאחורי הגב. כולם חוץ מ
 נראה שממש נוח לו  פייסלנאנקים מכאב, 

 שייח
 אחחחח.... שחררו אותנו כלבים!

 יוסוף
 זה טיפול לא הומני! 

 ואליד
 נגד אמנת ג'נבה!זה 

 פייסל
 אומממממ... 

 

א. פנים. מסדרון 507 \רוצח הפטיש -פנים תא של דרור צדיק. יום. רצח בחזקת החפות  .507
   ד. פנים. חדר פסיכולוג בכלא. יום507 \ב. פנים. תא של דרור צדיק. יום507 \בית הכלא. יום

וקטעי  דרור צדיקכתבת תחקיר על רקע פוטג'ים מתחלפים של בית הכלא, האסיר 
 עיתונות 

 VOענת
כאן, מאחורי חומות כלא ענבים,יושב דרור צדיק,  

הידוע בכינויו רוצח הפטיש. דרור נמצא אשם בשני  
מעשי רצח שהוא ביצע באמצעות פטיש. במהלך 

 התנהגות למופת דרור  מאסרו הפגין 
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   צדיק במסדרון הכלא, דופק מסמר לקיר ותולה תמונה א.507
האחרון הוטל צל נורא על המוניטין שלו  אולם בשבוע 

דרור צדיק נמצא אשם גם ברצח  –כאסיר לדוגמא 
 שלמה דווידי,שנרצח באמצעות פטיש. -שותפו לתא 

סטילס: גופת דוידי מוטלת על רצפת התא, כתם דם גדול מראשו, ואותו פטיש מגואל  ב. 507
    בדם על הרצפה. דרור במיטה קורא ספר

חשוד המרכזי ברצח, אולם האם  רגע ל-דרור הפך בן
יתכן שכינויו רוצח הפטיש מיהר להשפיע על חוקרי  
המשטרה? מבט מעמיק על הפרשה מעלה סימני 

שאלה רבים. למשל, מה היה יכול להיות המניע שלו?  
הרי הוא כבר קיבל שני מאסרי עולם, מדוע שירצה 
לרצות עוד אחד? רוב האנשים בקושי שורדים את 

 הראשון. 
 צח בחזקת החפות"זהו "ר

 פתיח: "רצח בחזקת החפות" 
   סטוק פוטאג' של סטודנטים על דשא באוניברסיטה ג.507

 VOענת
גזר הדין של דרור התבסס על שלוש ראיות מרכזיות. 

 הפטיש שבאמצעותו נרצח דוידי  -הראשונה 

 זום על הפטיש המוטל על רצפת התא
 קאט ל

ספרים ברקע. כתובית: ד"ר אהרון שלוש, פסיכולוג כלא פסיכולוג בטסטה עם כוננית  ד.507
    ענבים

 אהרון 
מאוד התקשה להסתגל לכלא. לא ישן בלילות, דרור 

מאוד התגעגע הביתה. לאחר מספר שיחות עומק,  
החלטתי לאשר לו להחזיק חפץ מעבר, משהו שירגיע  

 אותו ויזכיר לו את החיים בחוץ. והוא בחר בפטיש 

 VOענת 
 פחדת שהוא ישתמש בו בשביל... לרצוח מישהו? ולא 

 אהרון 
 כמובן. לכן עשינו בינינו חוזה כתוב 

 ..." 178789, אסיר  דרור צדיקרואים מסמך: "חוזה חפץ מעבר סטנדרטי", "אני, 
 אהרון 

 התחייב אך ורק לישון עם הפטיש  דרור

ור של (צי-המצלמה יורדת לתחתית המסמך, הוא חתום ע"י אהרון ועל ידי "רוצח ה
 פטיש)"
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 VOענת
אם כך, פתאום ראיית הפטיש נצבעת בצבעים אחרים  
לחלוטין. אולם מה לגבי המניע של דרור? מה גרם לו 
לרצוח את שלמה דווידי? תחקיר קצר העלה ששלמה 

דווידי המנוח הורשע בזיוף ומכירה של עבודות  
סמינריוניות עבור למעלה מחמש מאות סטודנטים  

 מוסדות להשכלה גבוהה. וסטודנטיות בכעשרים 

 פוטג' של סטודנטים על הדשא שמתחלף ב 
מונטאז' של עבודות בעלי שמות מופרכים "תולדות הצילום האנטי ציוני", "מגמות   ה.507

וזרמים במחשבה הסיסי ג'נדרית" "רצח רבין והשואה, פרקי עוגן בהיסטוריה ישראלית" . 
   "משהו שמאלני שהמרצה יאהב"

הפרקליטות הראתה כי זמן קצר לפני מותו של דוידי,  
 הוא כתב עבודה סמינריונית עבור רוית צדיק

 חוזרים לסרטון סטוק של הסטודנטים, אחת מהן מוקפת בעיגול אדום 
 VOענת 

  -ו  -סטודנטית לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל 
זהו תמלול שיחת טלפון בין  .ביתו של דרור צדיק

 י יומיים לפני הרצח רווית לדוויד 

 המילים נכתבות על רקע גרפי תוך כדי ו. 507שומעים את ההקלטה של השיחה, 
 VOדווידי 

 הלו 

 VOרווית 
הי שלמה זו רווית, קניתי ממך את העבודה על  

מחלוקות ומאבקי כוח בין רבנים בקהילה היהודית 
 " 14-בונציה במאה ה

 VOדווידי
 אוקי אז...

 VOרווית
אמרת לי בטלפון שזה עבודה של לפחות .  70קיבלתי 

90 

 VOדווידי
 כפרה אין התחייבות לציון 

 VOרווית
 אבל אה אמרת ש..

 VOדווידי
 ות! -ייב-ח-אין הת

 שיחה ניתקת
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 VOענת
הפרקליטות טענה שדרור צדיק רצח את דווידי כנקמה 

על הציון הנמוך שקיבלה ביתו. אבל בבית הספר של  
 ב כל כך.הבת, לא זוכרים אותו כאב מעור

דינה ירושלמי, מורה ומחנכת לשעבר של שיחת טלפון עם תמונה של מורה מפייסבוק, 
 רווית

 VOמורה 
המעורבות היחידה שלו היתה רק בסוכות. הוא תמיד 

 היה בא לעזור לבנות סוכה, זה כן.

 VOענת
חתם על התחייבות רק  שדרוראז עד עכשיו גילינו  

לישון עם הפטיש ושהוא כלל לא ידע פרטים על לימודי  
בתו, אבל מה עם הראיה השלישית, הקשה והחותכת 

 היומן של פנחסי?  -מכולן 

 (ציור של פטיש)"-שוט של כריכת יומן עם מדבקה "יומן אישי. שייך לרוצח ה
יה יום טוב. טיילתי בחצר, פנים יומן: בכתב יד עקום כתוב "יומני היקר שלום, היום ה

 עשיתי התעמלות, היה עוף לצהריים וגם רצחתי את שלמה דווידי עם פטיש"
 VOענת

לכאורה, וידוי חד משמעי אבל אם מתעמקים בדקויות 
 מגלים שהיא לא כל כך חד משמעית.

 מופיעים על המסך: החתימה של דרור על חוזה חפץ המעבר, עטיפת היומן
 VOענת

ם שדרור חותם כפרסונת "רוצח  שימו לב שכל פע
הפטיש", הוא מצייר פטיש ולא כותב את המילה  

 עצמה. אבל כאן...

 עמוד היומן -מופיע מסמך שלישי 
 VOענת

 אבל כאן הוא בוחר לכתוב את המילה. מדוע? 

    של ד המשך - .ו507
 חוזרים לאהרון, הפסיכולוג

 אהרון 
דרור צדיק הוא מה שמוגדר בספרות המקצועית  

כ"פסיכופת לטנטי", שחייב לשמור על מרחק מסוים  
הוא ה... פטיש.  -שלו. שבמקרה הזה  fetishמה... 

לכן לדעתי אם הוא כותב את המילה ולא מצייר אותה, 
 זה חייב להיות בהקשר אחר 

 VOענת 
 גם אם הוא כותב "רצחתי את שלמה דווידי בפטיש"? 
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 אהרון 
אפורים, זה מדע שטחים כמובן, אין בפסיכולוגיה  

 מדויק.

 VOענת 
אז מה המשמעות שיכולה להתחבא במשפט  

המסתורי "רצחתי את שלמה דווידי בפטיש"? איזה  
הקשר נוסף יכול להיות למשפט הזה? התשובה  

 במסמכי הכלא

כלא ענבים", זום על רשימת משתתפים בחוג כתיבה יוצרת.  - מסמך: "לוח פעילויות
 אחד השמות הוא דרור צדיק

 VOענת
מסתבר שיום לפני הרצח, דרור צדיק נרשם לחוג 

 כתיבה יוצרת

 מורה לכתיבה יוצרת. שיחת טלפון בין ענת למיכאל כרמי, תמונה של גבר ח507קאט ל: 
 VOכרמלי 

ף כל כך  הוא באמת הגיע לפגישה, הוא לא השתת
 אבל מאוד התעניין... 

 VOענת 
 הם קיבלו שיעורי בית באותו יום? 

 VOכרמלי 
 בוודאי, כן. נתתי להם תרגיל חפץ 

 VOענת 
 מה זה אומר? 

 VOכרמלי 
זה לבחור חפץ שאתה מאוד אוהב ולכתוב עליו סיפור  

 קצרצר, עד עמוד.

ל גבי תמונת  חוזרים על המשפט שלו בסלואו מושן המצלמה מתמקדת בשפתיים שלו (ע
 הסטילס) 

 כרמלי 
 זה לבחור חפץ שאתה מאוד אוהב ולכתוב עליו...

 צילומי כלא 
 VOענת

אחת. דרור לא -אם כך, שלוש הראיות הופרכו אחת
יכל להשתמש בפטיש ככלי רצח כי הוא חתם על 

 התחייבות מפורשת. 

 רואים את הפטיש על רצפת התא מגואל בדם וגם את התחייבות החתומה לידו
 VOענת

הוא כלל לא ידע  -הוא לא נקם את הציון של ביתו 
 עליו. 
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 . לא רע!"70רואים את העבודה של רוית באוניברסיטה, כתוב עליה באדום בגדול "
 VOענת

פתיח של  ואפילו ה"הודאה" שלו הייתה בסך הכל
תרגיל כתיבה של. סוף סוף היו לי מספיק ראיות  

 לבקשה למשפט חוזר עבור פנחסי 

   פנים. חדר ביקורים. יום ט. 507
 עומד ברקע. סוהר ביט

 VOענת 
תשמע, דרור, אני בחנתי את כל הפרטים החסרים  

בתיק שלך. ואני מאמינה לך. אני חושבת שיש לנו די  
עור וללכת למשפט  ראיות סותרות בשביל להגיש ער

 חוזר. מה אתה אומר? 

 דרור
 וואו, ענת, באמת?

 VOענת 
שדווידי התאבד עם הפטיש   200%-כן. אני בטוחה ב

שלך כדי להפליל אותך ברצח שלו. אתה פשוט היית 
 האיש הלא נכון במקום הלא נכון. 

 דרור
כן! יואו, ענת, תודה, אני לא מאמין שאת עושה את זה 

 ף סוף הולך להיות חופשי! בשבילי! יואו, אני סו

 סוהר ביט
איזה חופשי? (צוחק) יש לך עוד שני מאסרי עולם 

 לרצות 

 דרור
 מה? 

 סוהר ביט
 מה  לעשות אחי, רצחת פעמיים, עם פטיש! 

 דרור
 בואנה יא בן זונה מה אתה הורס לי 

, בלאגן, המצלמה נופלת, שומעים צעקות  הסוהרדרור מוציא פטיש מהמדים ומתנפל על 
 וקולות מהלומות פטיש

 קאט. כתובית: " דרור צדיק מואשם בתקיפה של סוהר" 
    VO-צילום של בית הכלא מבחוץ, ענת ב י.507

 VOענת
זהו כלא ענבים. כאן, תקף לכאורה, דרור צדיק,  

יוסי המוכר בכינויו "רוצח הפטיש", את הסוהר  
קרה בחדר  באמת , פרשה פשוטה. אבל מה טרבלוס

 הזה? 
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 רואים שוב בסלואו מושן את דרור מקלל את הסוהר וקופץ עליו עם פטיש
 VO ענת

 בפרק הבא של "רצח בחזקת החפות".

 
    עיתונאי -יגור פנים חדר. יום. הסנ .509

הוא מניח על השולחן תיק מסמכים. ש רק שהפעם מתיישב מולו עיתונאימחכה אילן שוב 
לא מאט אותו , הוא מביט בו אבל זה מביט כל הזמן בנייד שלו, שמצפצף בלי סוף

 מלהגיב. 
 עיתונאי

 . 16נעים מאד, רונן בורלא, כתב המשפטים של ערוץ 

 עציר
 נעים מאד. אני אילן. 

 נאיעיתו
רק בוא נתקתק את זה, כי אני צריך לעוף למערכת 
להכין ידיעת משפט ליומן של חמש, לשש, לשבע, 

למהדורה של שמונה ולסיכום היום בעשר וחצי. 
 יאללה.

 עציר
 וואו, רק אתה את כל זה? זה המון! 

 עיתונאי
 שטויות, ככה זה כשאתה כתב משפט.

 במהירות וממשיך לדבר.הטלפון של העיתונאי מצפצף. הוא מסתכל 
 עיתונאי

 ונדל"ן. 

 עציר
 מה? 

 עיתונאי
עכשיו אני גם כתב נדל"ן. אין מה לעשות, יש קיצוצים  

 בערוץ. בוא.. בוא נתחיל פשוט. 

 עציר
התחיל כשעצרו אותי על דו"חות חניה   אוקיי, אז הכל

אלף שקל, ולא יכולתי להשיג עורך דין פרטי   20בשווי 
 אז מינו לי את הסניגור הציבורי. 

 עיתונאי
 ממהמ. ומה הפתרון שלך למשבר הדיור? 

 עציר
מה?..לא, אני זה עם ה.. הסקופ על המחדלים  

 במערכת המשפט. 



510פרק  –שב"ס   

18 
 

 עיתונאי
 המחדלים! כן. בבקשה. 

 עציר
בלי לדבר   –הסניגור הציבורי סגר לי עסקה בקיצור, 

 איתי אפילו! 

 עיתונאי
 (כותב) ממהמ. איזו עסקה? 

 עציר
וקורס הטרדה   9שנה בפנים עם אופציה לשחרור אחרי 16

    מינית
 עיתונאי
קשים עם  ממש כן, טוב, אין מה לעשות, הם 

 פדופילים. 

 עציר
 אני לא פדופיל.

 עיתונאי
נגמרת" זה בשביל נפילות  ברור שלא... "סוכרייה שלא 

 סוכר. 

 עציר
 עם הסניגור הציבורי? דיברת רגע, אתה 

 עיתונאי
 ברור. 

 עציר
 ומה הוא אמר לך? 

 עיתונאי
תעשה לי טובה, בוא נזרז את זה, אני חייב להעביר  

ידיעה לאתר לשתיים, עדכון לידיעה בשתיים אפס 
שבע, הכחשה למבזק המיוחד של חמש שלושים 

 אחת עשרה. ושמונה והתנצלות ל

 עציר
 לבן אדם אחד?? ממש הרבה עבודה זה לא 

 עיתונאי
 ונדל"ן. אין מה לעשות. ככה זה כשאתה כתב משפט

 הטלפון של העיתונאי שוב מצפצף. מביט לכיוון הטלפון, בלי לגעת בו אפילו.
 עיתונאי

ורכב. יש קיצוצים, אז עכשיו אני גם כתב הרכב של 
אנחנו   הערוץ. אתה מעדיף משפחתית או ג'יפון?

 עושים סקר. 
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 עציר
 בקיצור. בקיצור הגענו לשופט. 

 עיתונאי
 בשביל מה? 

 עציר
 בשביל להישפט, מה זאת אומרת? 

 עיתונאי
 כבר עסקה? היתה לך אבל לא 

 עציר
 אני ממש לא רציתי את העסקה! 

 עיתונאי
... בגלל הקורס להטרדה מינית? זה שטויות. המבחן  

 המסכם הוא לא לגעת בעצמך רבע שעה. 

 עציר
 דיברת עם הסניגור הציבורי!כן אז 

 עיתונאי
 ברור. 

 עציר
 מה הוא אמר לך? 

 עיתונאי
 הוא אמר לי: "בני לא פדופיל". 

 עציר
 אילן. 

 עיתונאי
 . לא דיברנו על אילן. יכול להיות שאילן פדופיל

 עציר
 אני לא פדופיל!!!!

 עיתונאי
אם הם לא רוצים שיסתכלו  ! איך אומרים?ברור שלא

 שלא יוולדו ערומים. –עליהם  

אפילו לא מסתכל בו, וממשיך לדבר בלי פאוזה מהרפליקה רונן הטלפון מצפצף. 
 הקודמת.

 עיתונאי
 שניה אבל, יש לי שאלה חשובה:

 עציר
 מה? 
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 עיתונאי
 פנים רענן? לעור שלך מה הטיפ 

 עציר
 מה?! 

 עיתונאי
 אני פשוט עכשיו גם כתב הלייף סטייל של הערוץ.

 עציר
 אני יכול לחזור לסיפור שלי??? 

 עיתונאי
בטח, רק תעשה לי טובה תקתק, כי אני חייב להקליט 

פתיח ליומן של ארבע ולהחליט אם זה "שיק" או  
"שוק" עד המגזין של שבע וחצי. אבל קודם כל אני  

 מטען. יש לך מטען? צריך 

 עציר
 אני בכלא! יש לי סקביאס!

 עיתונאי
 .יש לירגע, אולי 

תיק שלו על השולחן, פותח אותו ומכניס פנימה את הראש. הטלפון ההעיתונאי שם את 
עיניים פתוחות ו שואף חזק ואז חוזר למעלה עם אבקה לבנה הוא שלו מצפצף בינתיים. 

 מדי.
 עיתונאי

 בטרריייייהההההה!!!!

 ירעצ
 אני רוצה כתב אחר. 

 עיתונאי
 שום בעיה. אתה מעדיף את כתב הנדל"ן שלנו? 

 עציר
 אתה כתב הנדל"ן! 

 עיתונאי
 והרכב. והלייף סטייל. 

 הטלפון מצפצף. כולם מתעלמים. 
 עיתונאי

ועורך את ההורוסקופ. אתה נראה לי כמו מאזניים. 
 שים לב להזדמנויות נסיעה מרגשות בהמשך השבוע. 

 מיואש. הוא מדבר בקול שבור ומתחנן:אילן 
 עציר

בבקשה, למען השם, שפעם אחת שמישהו יקשיב לי! 
אלף שקל דו"חות  20עצרו אותי... אזרח תמים...  על 
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שנה עם אופציה    16חניה. הסניגור הציבורי סגר לי 
בלי להתייעץ וקורס הטרדה מינית,  9לשחרור אחרי  

כרה  . השופט אישר את העסקה הזו כי אשאיתי
תוקע את גלגלי להשקיע את הזמן ולשפוט אותי 

, מסתבר, וכל זה כי אין לי מספיק כסף לקחת הצדק
 עורך דין פרטי...

 עיתונאי
 וואו. 

 עציר
 אני יודע! 

 עיתונאי
 זה ממש נורא.

 עציר
 אני יודע!!! 

 העיתונאי מנגב את האבקה מעל השפה ושם יד תומכת על כתפו של העציר.
 עיתונאי

רכת המשפט אולי הפסיקה לתפקד,  אל תדאג. מע
אבל התקשורת בישראל עדיין עושה את העבודה 

 שלה, אני אספר את הסיפור שלך לכולם...

 העציר מחייך בתקווה, לראשונה מאז הגיע לכלא.  קאט ל... 
 

   פנים. התא של אליהוד. יום. אליהוד והעובדת הסוציאלית .506
מתרגל מדיטציה, כשמירי, העובדת אליהוד מלאכי יושב על המיטה בתא שלו ו

 הסוציאלית, נכנסת ומתיישבת על שרפרף מולו.
 מירי

 ...  מר מלאכי? 

 אליהוד
 או, שלום לך.

 אליהוד מתרומם ומתחיל לעשות מתיחות.
 מירי

 אתה אליהוד מלאכי? 

 אליהוד
את יכולה לקרוא לי "אלי", כמו שאשתי לפעמים  

 קוראות לי. הבאת את השמן שקדים? 

 מירי
 את המה?...
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 אליהוד
שמן שקדים, שמן שקדים. זה שמן מיוחד שעושים 

 אותו משקדים, שטוחנים אותם לשמן.

 מירי
 לא, אליהוד, אתה לא מבין. אני מירי.

 אליהוד
 נעים מאד, אני המשיח. 

 מירי
 אני פה כדי לטפל בך... 

 אליהוד
 הבאת שמן שקדים.כן אז 

 מירי
הסוציאלית של לא, התכוונתי לומר שאני העובדת 

הכלא. רק רציתי להציג את עצמי למקרה שיש לך 
 בעיות, מענות, טענות... אתה יודע איך זה... 

 אילהוד מתיישב קרוב מדי למירי.
 אליהוד

 את ידעת שאת סובלת מחוסר ביטחון עצמי? 

 מירי
 מה? 

 אליהוד
 אני יכול לעזור לך עם זה, את יודעת.

 מירי
 י. אני לא סובלת מחוסר ביטחון עצמ

 אליהוד
 זה ממש זועק החוסר ביטחון עצמי. 

 מירי
 סליחה?... 

 אליהוד
 .קלאסיאפולוגטיות. חוסר ביטחון עצמי 

 מירי
 אין לי שום חוסר ביטחון עצמי. 

 אליהוד
אז למה את מדמיינת שאת העובדת הסוציאלת של 

 הכלא? 

 מירי
מה זאת אומרת "מדמיינת"? אני העובדת הסוציאלית 

 של הכלא.
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 אליהוד
 את לא העובדת הסוציאלית. אין עובדת סוציאלית. 

 מירי
מה זאת אומרת? ברור שיש! אני זאת שאחראית על  

 שיפור התנאים של האסירים בכלא...

 אליהוד
 נו, ויש שיפור בתנאים של האסירים בכלא? 

 מירי
 אני לא מתה!

 אליהוד
 מי אמר מתה? שאלתי אם יש שיפור 

 מירי
הגשתי בקשות, מילאתי טפסים.. כאילו, אתה יודע,  

אבל הדברים האלה לוקחים זמן, עד שיפנו  
 תקציבים... זה גם תלוי באישור של הוועדה... 

 אליהוד
 אז לא השתפר. 

 מירי
 בינתיים לא, אבל...

 אליהוד
אני יכול לעזור לך להיפטר מהחוסר את יודעת ש 
 ביטחון עצמי.

 מירי
 תעזוב עכשיו את החוסר ביטחון עצמי!

 אליהוד
 אז את מודה שיש לך חוסר ביטחון עצמי.

 מירי
 אין לי שום חוסר ביטחון עצמי. 

 אליהוד
 קלאסי.זיגזג. חוסר ביטחון עצמי 

 מירי
די, לא אכפת לי. רק רציתי להציג את עצמי ולהגיד לך  

שאם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי להפוך את 
 השהות שלך בכלא ענבים לנעימה יותר...

 אליהוד
 הבאת את השמן שקדים. כן  אז
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 מירי
עזוב את השמן שקדים עכשיו! אם יש לך תלונה...  ת

 כל תלונה, אני בתור העובדת הסוציאלית... 

 אליהוד
 את לא עובדת סוציאלית. 

 מירי
נו, אליהוד! ברור שאני כן! תן לי תלונה עכשיו, תראה  

 איך אני עוזרת לך.

 אליהוד
 כל תלונה? 

 מירי
 נה ותראה איך אני עוזרת לך.כל תלונה. תן לי תלו

 אליהוד
 אין נשים בכלא.

 מירי
 .... אני לא יכולה לעזור לך.

 אליהוד
 בגלל שאת סובלת מחוסר ביטחון עצמי. זה 

 מירי
 אני ממש לא סובלת מוסר ביטחון עצמי!

 אליהוד
 את יודעת שאת ממש מזכירה לי את הבת שלי? 

 מירי
 באמת? 

 אליהוד
 שוכחת את השמן שקדים.   גם היא תמיד היתה

 מירי
 אתה יודע מה אני חושבת?

 אליהוד
 ברור, מחשבות לא בטוחות על העצמי שלך. 

 מירי
אני חושבת שכל השטויות של החוסר ביטחון עצמי זה  

 רק כדי לעשות עלי מניפולציות! 

 אליהוד
את רק חושבת ככה כי את סובלת מחוסר ביטחון  

 עצמי. 

 מירי
 ון עצמי!!! אני לא סובלת מחוסר ביטח
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 אליהוד
אני יכול לעזור לך עם החוסר ביטחון את יודעת ש 

 עצמי. 

 מירי
 זה בסדר, אין צורך 

 אליהוד
את לא חייבת להחליט עכשיו. בואי נחשוב על זה 

 קצת... נדבר... נתייעץ... נשכב עם הבת שלי ונחליט.

 מירי
 טוב, אם אין לך תלונה רצינית, אני הולכת.

 אליהוד
 תלונות, אבל אין מי שיטפל בהן. מלא  יש לי  

 מירי
 אני! אני מטפלת בהן! אני! העובדת הסוציאלית! 

 אליהוד
את לא עובדת סוציאלית. כי אין כזה דבר "עובדת 

 סוציאלית". 

גואל מתרומם, ניגש לגבה של העובדת הסוציאלית ומשפשף את הידיים במטרה לחמם  
 אותן, תוך כדי דיבור. 

 אליהוד
זה מושג שאנשים המציאו לעצמם "עובדת סוציאלית" 

כדי להרגיש שיום אחד יהיה יותר טוב, אבל אין באמת 
כזה דבר. אנשים מחכים, מחכים, מקווים שאיפה 

שהוא יש אור בקצה המנהרה, את מבינה? אז הם 
מחכים ליום שבו תבוא ה"עובדת הסוציאלית" שתגאל 

 אותם.

דמה שהוא יעשה, אליהוד עושה במקום לעשות מסאז' לעובדת הסוציאלית, כפי שהיה נ
 מסאז' לעצמו. הוא עוצם עיניים בהנאה תוך כדי דיבור. 

 אליהוד
אבל אין כזה דבר באמת. וזה שאת חושבת שאת 

 "העובדת הסוציאלית"... את יודעת מה זה, אליהודה? 

 מירי
 (משתכנעת) חוסר ביטחון עצמי?...

 אליהוד
 מגלומניה. 

 מירי
 אה.

 אליהוד
 חוסר ביטחון עצמי. שמעידה על 
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 מירי
 (משוכנעת) איך אתה יודע את כל הדברים האלה? 

 אליהוד
 אני המשיח. 

 מול מירי. קרוב קרוב אליהוד חוזר להתיישב 
 מירי

צודק... אולי באמת התמקדתי באמת וואו. אולי אתה 
 בלעזור...

 אליהוד
 לא עזרת.

 מירי
 הייתי עסוקה בלשפר.. 

 אליהוד
 שום שיפור. 

 מירי
בביטחון עצמי... מה אתה מחסור אולי זה באמת הכל 

 עושה? 

 אליהוד מתיישב מול מירי. הפרצוף שלו כל כך קרוב לשלה 
 אליהוד

(מתקרב יותר ויותר לשפתיים של מירי) אל תדאגי,  
נשמה שלי. יש מה לעשות, ואני אעזור לך. אנחנו 

ביחד נקלף את השכבות.. אנחנו נדבר.. נטפל.. 
 הבת שלי ו...  נתפלל.. נשכב עם

 נכנס לחדר, מחזיק בקבוק. סוהר ביט
 (נרגש)  סוהר ביט

 שביקשת...שקדים  אליהוד, הבאתי את השמן 

 הקסם נשבר מירי מתרוממת באחת בפרצוף לא מבסוט, ויוצאת עצבנית מהתא.
 אליהוד

 אמרתי לך לבוא בערב! 

 סוהר ביט
אה...סליחה, אבל אתה עדיין יכול לטפל בבעיה שלי  

 נכון? 

 אליהוד (נשכב על המיטה)
 נכון, נכון, עכשיו תמרח את זה עלי.  (נאנח) 
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