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   . יום סוהר אתיופיב. פנים שוקולטרי902פנים. משרד המנהלת. יום./ .902
 המפקדת יושבת במשרד, דפיקה נשמעת בדלת.

 מפקדת
 יבוא 

 הדלת נפתחת, נכנס אתיופי צעיר
 מפקדת

 ברוך? 

 ברוך
 המפקדת...

 מפקדת
רק רציתי להגיד שלום, סוהר חדש והכל שמעתי 

 דברים מאוד טובים מהמפקד קורס. 

 ברוך
 תודה המפקדת, שמח ששיבצו אותי אצלכם.

 מפקדת
למרות שבעדיפות ראשונה ביקשת "כלא אתרוגים" 

 אבל חפיף. 

 ברוך
 (קצת נבוך) תודה המפקדת. 

 מפקדת
 יש לך כבר תכניות לסוף שבוע? 

 ברוך
 -טוב וכמו שאמרת -לנוח המפקדת, לנוח ככה טוב

 לחזור ביום ראשון עם כוחות מחודשים.

 מפקדת
 איזה יופי. אתה נשוי ברוך?... 

 ברוך
(מראה לה תמונה של אשתו בטלפון)  באושר אפילו 
 אשתי פנינה.

 מפקדת
 יפה פנינה ברוך השם. 

 ברוך
 תודה המפקדת. 

 מפקדת
 איך הנישואים? לא קל בטח.

 ברוך
 אנחנו עדיין בהתחלה, כולה שנה וחצי נשואים. 
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 מפקדת
לא קל הסיפור   -שלי   אה עדיין בירח דבש... מהנסיון

הזה. נישואים זה תיק ברוך, זה עול. ריבים וקריזות 
 וצעקות ומה לא.

 ברוך
 אבל יש גם רגעים נחמדים אני מניח. 

 מפקדת
לא לא. בעיקר כעס וטינה... אה וגם המון בדידות. 

תחושה כזאת צורבת של "לבד" ברוך, כאילו בלעת 
חת אבן, בגלל זה אני ממליצה לסוהרים שלי לא לק

 את האקדח הביתה. 

 ברוך
 אה לא, אצל פנינה ואצלי אין את הרגשות האלה.

 מפקדת
מה, לא מעצבן אותך לפעמים שאתה כל יום בכלא 

 והיא יושבת בבית מכינה אינג'ירה? 

 ברוך
 פנינה היא פסיכולוגית בשירות הציבורי. 

 מפקדת
ולא בא לך לפעמים להוריד לה סטירה על זה שאתה 

 וגיה הציבורית? בכלא והיא בפסיכול

 ברוך
 לא.

 מפקדת
לא משפיל אותך שהיא מזניחה את כל המסורת 

 שלך? בשביל זה הלכת ברגל מאדיס אבבה? 

 ברוך
 גדלתי באשדוד המפקדת

 מפקדת
הבנתי. בכל מקרה, בגלל כל הבעיות האלה  

בנישואים, אנחנו מעדיפים שסוהרים שלנו לא ייצאו 
 עם הנשק הביתה. 

 ברוך
(מתחיל לקלוט) אה באמת?... כי עמישי לוקח את 

 האקדח שלו הביתה. 

 מפקדת
 מה פתאום! אין מצב!
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 ברוך
והוא גם סיפר לי שבשביל שלא יגנבו לו הוא מחביא 

 ילדים.- את האקדח בחדר

 מפקדת
 איזה דביל אלוהים... אוקיי, אז אולי עמישי. 

 ברוך
 וגולזנוב. 

 מפקדת
 וגם גולזנוב...

 ברוך
 ובאלורי. 

 מפקדת
 אבל חוץ מהם אף סוהר לא לוקח אקדח הביתה. 

 ברוך
 המפקדת... זה בגלל שאני אתיופי? 

 מפקדת
(מוגזם) מה? תעשה לי טו...(צלצול טלפון) תסלח לי 

 שניה. 

 נפתח חלון עם פנים. שוקולטרי. יום 
 ניתאי

 בייב! מקרה חרום! 

 מפקדת
 מה?משהו קרה? למי לעלמה או ליועדי? 

 ניתאי
לא, הם בסדר, נראה לי. גם אם היה קורה משהו הם  

 בטח היו מתקשרים אלייך לא? 

 מפקדת
 אז מה מקרה החירום? 

 ניתאי
זוכרת שאת תמיד אומרת שאת משוגעת על פריז?אז  

 יש השתלמות מרנג של שלושה שבועות בפריז 

 מפקדת
ניתאי, זה ממש רומנטי מצדך אבל אני לא יכולה 

 ולטוס לפריז. לעזוב הכל לשלושה שבועות 

 ניתאי
 ברור, ברור, את מנהלת תחנת משטרה והכל. 

 מפקדת
 מפקדת. כלא.
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 ניתאי
כן, בכל מקרה, ממש חבל שאת לא יכולה לבוא איתי  

 אבל אני אתגבר ואטוס לבד.

 מפקדת
לשלושה שבועות? מי יוציא את הילדים בימים שלך?  
איך אני אסתדר בבקרים? יש לנו בכלל מספיק כסף  

 לזה? 

(עונה על השאלות לפי  ניתאי
 הסדר בטון משועמם) 
 שלושה וחצי אני נשאר גם לסיור בפרובנס. 

 מפקדת (זועמת) 
טוב, ניתאי, נדבר על זה כשאני אגיע הביתה, אני  

 באמצע משהו. (מנתקת) איפה היינו? 

 חלון נסגר 
 ברוך

 בדיוק התייחסת אלי לפי סטריאוטיפ של אתיופי. 

 מפקדת
 אני? מה פתאום? 

 ברוך
 המפקדת, את חושבת שאני ארצח את אשתי? 

 מפקדת
מה פתאום?נראה לך שאני חושבת שתרצח את 

 אשתך ותתאבד? 

 ברוך
 לא אמרתי להתאבד 

 מפקדת
(מתעלמת וממשיכה) אני פשוט אומרת שלכל זוג יש 

בעיות ובתור מי שאחראית על הסוהרים פה. 
 (צלצול)סליחה שניה, (עונה) כן ניתאי? 

 חלון נפתח 
 ניתאי

אז אני יכול להזמין מקום? כי מי שמזמין עכשיו מקבל 
 הנחה של חמישה אחוז על הסדנה הבאה בבלגיה... 

 מפקדת
 ניתאי, באמת שאני לא יכולה עכשיו. 

 ניתאי
 בייב, אני חייב ללכת להשתלמות הזאת! בייב!!



108פרק  –שב"ס   

6 
 

 מפקדת
 (מנתקת) סליחה, איפה היינו? 

 ברוך
 בעיות בחיי נישואים....

 מפקדת
אז כמו שאתה רואה, לכולם יש בעיות, (הטלפון  כן, 

מצלצל, היא משתיקה) וזאת לא בושה לבקש עזרה,  
או סתם, להשאיר את הנשק בכלא ולא בבית, נגיד 

 עכשיו, פה במגירה שלי, עם מנעול.

 ברוך
 תדעי שזאת גזענות! גזענות כלפי העדה האתיופית!

 מפקדת
יקה) מה?! גזענות? אני?! (טלפון מצלצל, היא משת

תראה ברוך אני מבינה איך זה נראה, אבל באמת 
כשתגיע למקום שלי אתה תבין שלפעמים יש מקרים 

שעדיף להיות זהיר ולא.... (נשמעת דפיקה בדלת,  
 נכנס סוהר) 

 סוהר (ביט)
המפקדת, יש לך טלפון דחוף, אומרים שזה מבית 

 הספר. 

 מפקדת (חוטפת את הטלפון)
 הלו? 

 ניתאי
 אחרונה שאת מנתקת לי ככה! בייב, פעם 

 מפקדת
 אתה בבית הספר? 

 ניתאי
 איזה בית ספר? 

 מפקדת
 של עלמה, הם התקשרו עם משהו דחוף. 

 ניתאי
אה זה, ידעתי שרק ככה תעני לי... אז את שומעת,  

 בקשר להשתלמות מרנג...

 מפקדת
אתה מהה?? ידעת שרק ככה אני אענה?! אני קורעת 

ני מבשלת! אני  את התחת בעבודה! אני מכבסת! א
מפרנסת! ואתה משחק לי משחקים?! אז תן לי לענות  
לך על משהו ניתאי: אני אירה לעצמי בברך לפני שאני  

 אתן לך לנסוע להשתלמות הזאת!!!
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היא מנתקת לו בזעם, ברוך מסתכל עליה המום, היא קולטת שהיא גם מנפנפת באקדח 
 את האקדח במגירה, נועלת. שלה לאורך כל הצעקות, היא משפילה מבט נבוכה, שמה 

 ברוך
אה... המפקדת אם צריך עזרה בבית אז אשתי  

 פנינה...

 מפקדת
 תודה ברוך. היא נשמעת מקסימה. 

 
 

   2פנים. ספריית הכלא. יום. ספרנית הכלא  .708
ספריית הכלא. מקום צנוע יחסית. דממת קודש. מאחורי הדלפק יושבת הספרנית רוחמה  

 האסיר אבי מתקרב לדלפק, אנטון כבר עומד שם ממתין) מדברת בשקט. 60(
 אבי

 שלום רוחמה 

 רוחמה 
 ששש... אני כבר איתך... 

 מתכופפת, מביאה כרך אינטרנט ענק פונה לאנטון
בבקשה אנטון, מה שהזמנת, "פולמוס הצל עם הקרן  

 החדשה" מאת פייסבוק 

 מנחיתה כרך אינטרנט ענק על הדלפק בבום 
 קריאה נעימה 

 פותח את הכרך אנטון 
 אנטון

 איזה מלך! תן להם בראש גבר 

 רוחמה 
 ששש....

 אנטון
 סליחה, תן להם בראש, שמאלנים מזדיינים (לוחש) 

 אבי
 asian threesomeאני מחפש בבקשה את "(לוחש) 

hardcore" 

 רוחמה 
 מאת?

 אבי
youporn 
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 רוחמה 
מצטערת כל הספרים שלו מושאלים, הוא מאוד  

 מבוקש 

 אבי
 pornhubמאת  lesbian bikers gang אוקי אז מה עם

 רוחמה 
לא גם מושאל... ולפני שאתה שואל, גם כל כרכי  

lesbians with strapons    אזלנו לנו, זה בטח לכבוד
 יום האישה הבינלאומי. 

 אבי
 (מאוכזב) אה....

 ספרנית
אולי תיקח משהו יותר קלאסי, "שלושה בסירה  

 אחת"? 

 מוציאה ספר
 אבי

 לסביות? מה זה... גם 

 רוחמה 
 ששש... לא, זה שלושה גברים וכלב..

 אבי
 לא מתאים הדבר הזה, אני אדם מסורתי.(נבהל) 

 שבתאי ניגש לדלפק עם ציור של זין, אבי מסתכל
 שבתאי

 מה קורה רוחמה? 

 רוחמה 
 ששש...

 שבתאי
 אני רוצה לשלוח מכתב אישי לשלומית מלכה(לוחש) 

 ספרנית
 ה זוכר באיזו הוצאה? שלומית מלכה...מוכרת לי..  את

 שבתאי
 אינסטגראם 

 ספרנית
(לוקחת ממנו  בטח, אני אדאג שזה יגיע אליהם 

כל כך כך יפה שאתם לא מפחדים לשלוח  ומסתכלת)  
לאמן יצירות שלכם, כשאני הייתי קטנה תמיד רציתי  

 לשלוח לקדישמן ציור של כבשה אבל התביישתי.

 שבתאי יוצא, לאבי נפל האסימון
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 אבי
רוחמה... נשאר לך במקרה עוד ספרים בהוצאת 

 אינסטגראם 

 רוחמה 
בוודאי... נטע אלחמיסטר מאוד פופולרית... כתבה 

הרבה ממווארים.. רפאלי בר מאוד פופולרית.... 
 כתבה גם רב מכר, ספר מסע שלה בים 

 אבי
 וואלה, על יאכטה?! 

 רוחמה 
 ששש! 

 אבי
 סליחה... על יאכטה? (לוחש) 

 רוחמה 
ה, טרם הגעתי לזה, יכול להיות שזה  אני לא בטוח 

 מושפע ממובי דיק? 

 אבי
 הופה! דיק זה טוב! 

 רוחמה 
 ששש! כבר אני מביאה לך...

 רוחמה מתכופפת.. מביאה את העותק
 רוחמה 

 בבקשה, על הים מאת רפאלי בר 

 מנחיתה בבום 
 קריאה נעימה 

 אבי מתחיל לדפדף.. ניכר שלא מוצא מה שהוא מחפש..
 אבי

היא לבושה בכל העמודים... ויש פה רק כל  מה זה... 
 מיני משפטים

 רוחמה 
נכון, זה קובץ של אמרות כנף. זה מאוד פופולרי 

עכשיו, אינסטגרם זו הוצאה שמתמחה בכתבי  
 פילוסופיה של נשים...

 אבי נראה מאוכזב
 רוחמה 

טוב טוב, אני מבינה, זה באמת קצת למתקדמים. אני  
 אחזיר את זה למקום 

 הולכת. אבי בא להתרחק מהדלפק, ניגש אליו שבתאי, לוחש לו בטון של מבין ענייןהיא 
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 שבתאי
 אחי אתה לא קלטת איך זה עובד עדיין אה? 

 אבי
 איך מה עובד?

 שבתאי
באינסטגרם הרגיל הן מעלות רק תמונות רגילות 

 ומשפטי חוכמה... ואת כל הציצים הן מוציאות בסטורי 

 אבי
 סטורי, אה? 

 שבתאי
 וב אותך מהרגיל, תבקש ישר את הסטורי כן עז 

 שומעים "בום!" מרחוק. שבתאי הולך. רוחמה חוזרת 
 אבי

תגידי רוחמה, אפשר בבקשה... אהה... איך קוראים  
 לזה... סטורי? של בר רפאלי? 

 רוחמה 
מאת בר רפאלי. זה רעיון נהדר, היא הרי אמנית  

 הסיפור הקצר. ז'אנר יפהפה. 

 ענק היא חוזרת עם כרך אינטרנט 
 רוחמה 

 הנה, בבקשה. סטורי, מאת בר רפאלי

 מנחיתה בבום 
 קריאה נעימה 

אבי פותח אותו ונראה שמח מאוד ממה שהוא רואה שם. אבל לא חולפת שניה והיא  
 חוטפת לו את הספר מהיד

 אבי
 מה זה?! 

 רוחמה 
שעות, הסופרת  24ששששש! אני מצטערת, עברו 

 שעות. 24ביקשה לגנוז את כל כתביה אחרי 

 אבי
 למה? זה היה טוב 

 רוחמה 
אני יודעת? גחמות של סופרים, כל כמה זמן הם 

פשוט מבקשים לגנוז... מאוד דומה לקפקא בעניין  
הזה, והבקשה המפורסמת ממקס ברוד שישרוף את  

 כל הכתבים שנותרו...
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 אבי
 וואלה. (חושב רגע). ואיך הקפקא הזאת? כוסית? 

 
 
 

    רמי המקליט - 2יום. כרוז חוץ. חצר הכלא.  ב. 903
 יוצאת לחצר שבה אסירים וסוהרים חמושים באלות, מתחילה לטייל בחצר. 

 VOכרוז 
אה! ולפני שנשכח, שלום מיוחד לרמי הצלם, שהיה 

פעם אסיר כאן בכלא, אבל הפך למודיע משטרתי 
 כל הכבוד רמי!   והצליח לשקם את חייו!

ורה, המצלמה מסתובבת ורואה אסיר מתקרב האסירים נראים עצבניים, נשמע רעש מאח
למצלמה במהירות עם סכין מאולתרת, המצלמה נופלת לרצפה, רואים את האסיר  

 מתרחק. 
 

   חולצות מעצבנות -פנים. אגף טעוני הגנה. יום. טעוני הגנה  .808
 עמישי נכנס לאגף עם נורדאו, סוהר חדש. עמישי עושה לו חפיפה.

 עמישי 
נה... אגף מאוד קשה... אסירים וזה אגף טעוני הג 

שבשב"ס פוחדים שהם יפגעו בעצמם או שאסירים  
 אחרים יפגעו בהם...

 הם עוברים על פניו של אסיר מבהיל שכל פניו חתכים. 
 גדי

 אה עמישי... מה העניינות?

 עמישי 
תכירו, נורדאו סוהר חדש   -עושה חפיפה לסוהר חדש

 גדי. -

 גדי
 נורדאו? קח מתנה לילדים... מה העניינות 

 גדי שולף תמונה מהכיס, מושיט לנורדאו, נורדאו מזדעזע.
 עמישי 

 גדי הוא פדופיל. 

נורדאו נפטר מהתמונה, הם ממשיכים בסיור, עוברים על פני כמה תאים ששוהים שם  
 אסירים שונים.

 עמישי 
ראשי ארגוני פשע, סוטי   -כלואים פה המיץ של הזבל

לים, יוצרי חולצות מצחיקות, רוצחי  מין, אנסים, פדופי
 ילדים...
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 נורדאו
 יוצרי חולצות?  -מה זה? תחזור רגע אחורה

 עמישי 
יוצרי חולצות מצחיקות... כן, זה קשה... יושב פה  

אפילו מיקמיק, ההוא שהמציא את החולצות  
 המצחיקות לחתונות...

 נורדאו
 איזה חולצות מצחיקות לחתונות? 

 עמישי 
ענק! אבל המון אנשים רוצים  לא מכיר?! בעיני זה

 לרצוח אותו בגלל החולצות האלה. 

 נורדאו
 כך נורא באיש הזה? -אבל למה?! מה כל

  -קאט אל

 חולצות מעוצבות) -(טעוני הגנה יום -פנים. תא של מיקמיק  א.808
בעל  -נכנסים לתא. מיקמיק, אסיר זחוח עומד עם חולצת חתונה שכתוב עליה "נא לא לגעת

 טרי".
 עמישי 

(נקרע מצחוק) זה אדיר! (מסביר לנורדאו) כי זה כמו 
 שלט על ספסל "לא לגעת, צבע טרי"

 נורדאו
 אני הבנתי. 

 עמישי 
 תן לו עוד מיקמיק, תצחיק אותו.

 מיקמיק 
את זה המצאתי לחתונה של אחותי (מרים חולצה)   

 "זה עם האזיק על האצבע הוא בעלי" 

 עמישי 
 ים זה כמו כלא!(צוחק) אדיר!!! כי נישוא 

 נורדאו
 אני מתחיל להבין למה אנשים רוצים לפגוע בו. 

 מיקמיק 
(מרים חולצה אחרת) "פעם ראשונה שאני שובר כוס  

 והיא לא צועקת עליי". 

 עמישי 
(נקרע מצחוק) ענק! (מסביר לנורדאו) כי בחתונה 

 החתן שובר כוס והיא לא צועקת עליו.

 נורדאו נותר בפנים חתומות.
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 עמישי 
 איך השובר כוס לא מצחיק אותך?  מה?!

 נורדאו
 כי זה לא מצחיק, וזה גם שובינסטי. 

 מיקמיק 
אה אתה מאלה. אז את החולצות החברתיות שלי 

 בטוח תאהב.

 נורדאו
 אני ממש לא בטוח. 

 עמישי 
 מה חולצות חברתיות עכשיו? נהיית טבעוני? 

 מיקמיק 
תראה, לי אישית אין בעיה עם שובניסטי, אבל זה לא 

מתאים לתקופה. מה שהולך עכשיו זה חולצות  
 אדם. -מעצימות, אחרי הכל כולנו בני

 עמישי 
 (נדלק) יאללה תביא אחת מיקמיק.

 מיקמיק 
 מילקי" -מוכנים?(שולף חולצה) "אם אין אני לי -אוקיי

 עמישי 
 מצחיק. (מתפוצץ מצחוק ונעצר) לא הבנתי מה 

 מיקמיק 
 זה לא צריך להיות מצחיק, זה חברתי.

 נורדאו
 מה חברתי ב "אם אין אני לי מילקי"? 

 מיקמיק 
אני רוצה להגיד שלא ישפטו אף אחד לפי זה שאם 

 הוא שמן או אישה או נכה מגעיל.

 נורדאו
 אבל שום דבר במשפט הזה לא אומר את זה.

 עמישי 
ור ביאסת עם החולצות החברתיות מיקמיק! תחז

למצחיקות! תן לצחוק! איפה המילקי ואיפה (מחפש 
בערימת החולצות, שולף חולצה) "אשתי היא מסמר  

הערב!" (הופך את החולצה) "ואני הפטיש!" (נקרע  
 מצחוק, מסביר לנורדאו) כי הוא הולך לדפוק אותה!

 נורדאו
עמישי תשאיר אותי עם מיקמיק רגע לבד. (מרים 

 אלה)
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 מיקמיק 
 למה? 

 עמישי 
(צוחק. מסביר למיקמיק) גדול! כי הוא הולך לפוצץ 

 אותך במכות

    חקירות -פנים. אולפן רדיו מאולתר. יום. רדיו ג'עלה  . 1005
באולפן רדיו מאולתר וקטנטן יושב השדרן, מנש דרורי. מולו יושב אהרון 

 פינקלשטויצברגר, לבוש בחליפה. מנש דרורי לוחץ על כפתור ונשמע מעברון:
 מוסיקלימעברון 

 רדיו ג'עֶלה... הרדיו של כלא ענבים!!!

 שדרן
רדיו "ג'עלה", הרדיו מספר אחת של כלא "ענבים", 

קצת "מסרים  -, ולפני שנמשיך 13:15השעה עכשיו 
מאסירים", מסרים מכם המאזינים שהגיעו להפקה 
שלנו: (קורא מפתקים) האסיר צבי לוליק, שנמצא 

(בקול סטואי)  , מבקש למסור 1991בבידוד מאז שנת 
"ווהו, אוי אוי אוי, לולי לולי, כולנו מתים כולנו מתים, 

 קולולולולו ווי".

 מעברון מוסיקלי
 רדיו ג'עלה... יאללה מכות, יאללה!

 שדרן
ועכשיו מאזינים ומאזינים, נמצא איתנו רפ"ק אהרון 

פינקלשטויצברגר, שהיה ראש מחלקת חקירות 
ל את פשעים חמורים במרחב דן במשטרה, וניה

החקירה של הרוצח פבל קולוסקי, ששהה אצלנו כאן  
 בכלא "ענבים". שלום לך, מר פינקלשטויצברגר. 

 אהרון 
 שלום לך, שלום למאזינים.

 שדרן
מר פינקלשטויצברגר, אתה היית האחראי על פיצוח  

היום,  והגעת מקרה הרצח של הילדה קארין דובב. 
י  שנה אחרי המקרה המזעזע, כדי להשמיע למאזינ  12

רדיו "ג'עלה" את ההקלטות מהחקירה הכל כך כל כך 
 מרתקת הזו.

 אהרון 
כן, זו היתה חקירה מסובכת, אבל באמצעות פעילות 

נחושה של חוקרי משטרת ישראל הצלחנו להגיע  
 לאמת, ולהביא רוצח שפל לדין.

 שדרן
 אם כך בוא תסביר לנו את הקטע הראשון. 
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 אהרון 
הנחקר רק הגיע לחדר כן. בחלק הזה של החקירה  

 החקירות.

השדרן מסמל לטכנאי בצד השני של האולפן, ו"הקלטה" נכנסת. בהקלטה שומעים קולות  
 של גבר שצורח את נשמתו, תוך כדי סאונד של מכות נמרצות שהוא חוטף. 

 הקלטה 
ווואאאאאאהההה!!!!! (מכות מכות) ווואאאאהההה!!! 

וואאאאההההה!!! (מכות מכות מכות) 
 ההההה!! ווואאאאהההההה!!!! וווואאא 

שניות, כשהשדרן ואהרון יושבים ומאזינים בפנים חתומות.  20ההקלטה נמשכת בערך 
 ההקלטה מסתיימת.

 שדרן
 בשלב מסויים אתם מחליטים לשנות טקטיקה. 

 אהרון 
כן, בקטע הבא שנשמע אפשר להבחין ביני ובין רפ"ק  

הטוב" זיידני, שלקחנו על עצמנו לעשות "השוטר 
 ו"השוטר הרע".

 השדרן מסמל לטכנאי בצד השני של האולפן, ו"הקלטה" של אותו גבר צורח את נשמתו. 
 הקלטה 

ווווואאאאההההההה!!!! (מכות מכות) 
ווואאאאהההההה!!! וואה וואה  

ווואאאאהההההההה!!! (מכו מכות מכות) 
 ווואאאההההההה 

שהם מסבירים. קולות הגבר קולותיהם של השדרן ואהרון עולים על ההקלטה, בזמן 
 הצורח והמכות נמשכים ברקע כל הזמן. 

 שדרן
 ... וכאן נכנס השוטר הרע.

 אהרון 
 כן, כאן נכנסתי עם השוטר הרע. 

 הקלטה 
ווואאאאאהההה!!!! (מכות מכות) 

וואאאאאהההההה!!!!!! (מכות) וואההההההה!!!  
 וואההה!! וואאההההההה!! (מכות מכות מכות).

 שדרן
 קלטה) אה, זה הטוב עכשיו עוד פעם.(עדין על הה 

 אהרון 
 הטוב עוד פעם, בדיוק. 
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 הקלטה 
ווואאאאהההה!!! (מכות מכות מכות) 
 וואאאאהההההה!!! ווואאאההההה!!!

 ההקלטה שוב מסתיימת.
 שדרן
, מיד אנחנו ממשיכים 13:15רדיו "ג'עלה", עכשיו כבר 

עם ההקלטות הבלעדיות מחקירתו של הרוצח פבל 
לפני כן עוד קצת  "מסרים מאסירים":  קולוסקי, אבל

(קורא מפתק) האסיר אליהוד מלאכי מבקש למסור  
לכל הסוהרות בכלא "ענבים" שהן מרגישות עייפות, 
שהכתפיים שלהן כבדות וברגע שהוא יסיים לספור  

 אחורה מעשר הן ייכנסו לשינה עמוקה.

 מעברון מוסיקלי
 רדיו ג'עלה! עדיף על דלקת אוזניים. 

 שדרן
אנחנו מארחים היום את אהרון פינקלשטויצברגר  

שהיה אחראי על חקירתו של הרוצח פבל קולוסקי, 
 7חלקכם בטח מכירים אותו בתור "פבל כאבל", עם 

 ניסיונות התאבדות. 

 אהרון 
 ניסיונות התאבדות רק במהלך החקירה! 4

 שדרן
טוב, קשה לחיות עם רגשות האשמה אחרי שהוא 

בוא נחזור להקלטות   ביצע מעשה כל כך מזעזע.
הבלעדיות מהחקירה, בשלב מסויים אתה מרגיש 

 שאתם קרובים לתפנית. 

 אהרון 
כן. אפשר לשמוע בהקלטה הבאה שהנחקר מתרכך.  

אנחנו קוראים לזה בעגה המקצועית "השלב שבו  
 הנחקר מתרכך". 

 מסמן לטכנאי ונכנסת "הקלטה" של אותו גבר, עדין צורח את נשמתו, עדין מכות. 
 ה הקלט

ווואאאהההה!!! וואה וואההה וואאהה! (מכות מכות 
 מכות) וואההההה!!! (מכות מכות)

שניות בערך. אהרון מנקה   20השדרן ואהרון יושבים ומאזינים בנינוחות לצרחות במהלך  
שניות של צרחות ומכות, שוב השדרן   20כתם קטן מהעניבה של עצמו. אחרי בערך 

 כות והצרחות נמשכים ברקע. ואהרון עולים על ההקלטה, קולות המ
 אהרון 

 ועכשיו הוא כבר מודה. 



108פרק  –שב"ס   

17 
 

 הקלטה 
 וואאאאההה!!! (מכות מכות)

 שדרן
 אה, כאן הוא מודה? 

 אהרון 
 הוא מודה.כאן  -לא, רגע, הנה 

 הקלטה 
ווואאאהההה!!!(מכות) ווואאההה וואאההה!!! (מכות 

 מכות)

 אהרון 
 לא, סליחה, כאן. 

 שדרן
 כאן, בדיוק באתי להגיד.

 הקלטה 
 ווואאאהההה!! וואאאהההה!!!! (מכות מכות)

 ההקלטה מסתיימת.
 שדרן

וואו, זה היה מרתק. רפ"ק אהרון פינקלשטויצברגר, 
לשעבר ראש מחלקת חקירות פשעים חמורים במרחב  

 דן במשטרה, תודה רבה לך.

 אהרון 
 תענוג. 

 שדרן
זהו, נגיד תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו,  

תודה רבה לרדיו "קול הקמפוס" של המכללה למנהל  
, ולמפיק שלנו בני כבודי. 106מהם גנבנו את תדר 

לפני שנסיים נזכיר שמסע הלווייה של פאבל קולוסקי  
 משערי בית הכלא. אתם לא.  15:00-ייצא ב

 
    המאפייה הקווקזית - 2. חברותא פנים. תא של ברטוב, שבתאי וליעוז  .810

ליעוז וברטוב בחדר, ליעוז חבול וחבוש בראש מחזיק קרח שמקרר את הראש. לידו 
 שבתאי טופח עליו בחיבה

 שבתאי
אל תדאג צדיק, היום בע"ה אנחנו נוקמים בקווקזים  

 על מה שעשו לך, יימח שמם.

 ברטוב 
 אמן. אבל צריך לחשוב חכם, הם חזקים. 
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 שבתאי
 , אבל לא כמו בורא עולם. חזקים

 ליעוז 
 אין עוד מלבדו.

 שבתאי
יש לי כבר תכנית, היום בלילה בלי נדר אנחנו שורפים  

 להם את התאים בלי נדר.

 ברטוב 
 צדיק איזה לשרוף? איך הגעת לזה? 

 שבתאי
אני לא הגעתי לשום דבר, הקדוש ברוך הוא הביא את  

התכנית אליי. מה היה? אני יושב בחדר, קורא  
ה, פתאום היה רוח פרצים מהחלון, הדפים בתור

מתהפכים להם כזה לבד, ונעצרים איפה? שמשון 
 הגיבור.

 ברטוב ליעוז 
 השם יקום דמו.

 שבתאי
 זוכרים איך שמשון נקם בפלישתים? 

 ליעוז 
 מה היה שם? הוא שם להם מטען? 

 ברטוב 
תקשיב בשיעורים. הוא עשה להם שריפה  ליעוז

 בשדות, אבל מה הקשר? לקווקזים יש שדות? 

 שבתאי
לא מה פתאום, אבל תראה התורה איזה חכמה. מה 
יש להם שגם מתחיל בסמ"ך? סמים! נכנס להם לתא  

 ונשרוף להם את כל הסמים.

 ליעוז 
 תכנית אש אחי! 

 ברטוב 
שבת  רגע רגע, איזה תכנית? אין פה שום דבר. איך ח 

 לשרוף אותם? 

 שבתאי
אני לא צריך לחשוב אף פעם, ברוך השם בורא עולם  
הוציא ספר והכל כתוב באותיות קודש. "ַוִּיְלֹּכד ְׁש�ׁש 

ֵמאֹות ׁשּוָעִלים ַוִּיַּקח ַלִּפִדים ַוֶּיֶפן ָזָנב ֶאל ָזָנב ַוָּיֶׂשם ַלִּפיד  
ח שועלים ֶאָחד ֵּבין ְׁשֵני ַהְּזָנבֹות ַּבָּתֶו�" קולטים? לק

קשר להם לפיד לזנב. איזה מוח קרימינלי היה  
 לשמשון הזה.
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 ברטוב 
 מה זה עוזר לנו צדיק? מאיפה תביא שועלים? 

 שבתאי
נשמה אתה בפשט, אני כבר בדרש. הרי מה למדנו  

 בשיעורים? שהכל בתנ"ך זה ראשי תיבות.

 ליעוז 
 אפילו תנ"ך זה ראשי תיבות! 

 שבתאי
י תיבות. ש' שבתאי, ו' אז שועל זה לא שועל, זה ראש

 עם ליעוז. השועל זה אנחנו אחי!  -וברטוב, ע' ל' 

 ליעוז 
אז אנחנו השועלים... אללה איך  (נופל לו האסימון) 

 הכל בתורה מתחבר! 

 ברטוב 
 מה מתחבר? לאן נקשור ת'לפיד? יש לנו זנב? 

 שבתאי
ברטוב צודק, שמשון באמת קשר לזנב, אבל אנחנו לא  

בצלם אלוהים, אין לנו זנב. אבל יכולים כי אנחנו  
 באיזה אות מתחילה המילה זנב? 

 ברטוב 
לא לא!! אני לא עושה את זה!! מה אתה דפוק? זה 

 מסוכן!!

 שבתאי
מסוכן למי שאין לו אמונה בבורא עולם. נתפלל חזק 

 לפני זה, בורא עולם יגן עלינו! 

 ליעוז 
 כמו שהסנה לא התכלה? 

 שבתאי
 ֵער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל"בדיוק! "ִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֹ 

 ברטוב 
לא לזנב ולא  -אחי יתהפך העולם אני לא קושר לפיד 

 לסנה!! 

 שבתאי
תראה, מי שמאמין לא מפחד, אבל אם ברטוב מפחד  

אני מאמין. כנראה שבגלל זה, הקדוש ברוך הוא 
 שרואה את הנולד הביא לנו גם תכנית ספייר.

 ליעוז 
ה ניסים ונפלאות שיעזור לנו לזיין  אל רב תחבולות עוש 

 את הקווקזים
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 שבתאי וברטוב
 אמן!

 שבתאי
מה עשה שמשון אחרי השועלים? התארגן על לחי של 

 חמור והכה איתה אלף פלישתים. 

 ברטוב 
 ולחי של החמור מאיפה תביא? מהשועלים? 

 שבתאי מניח שניצל על השולחן 
 ליעוז 

 מה זה? לחי של חמור??? (הלם) 

 ברטוב 
 וזה גם עוף, כתוב חמור. (לשבתאי) זה שניצל, אמה. 

 שבתאי
הכוונה באופן כללי. כמו ש"גדי בחלב אימו" זה לא רק 
גדי, זה כל החיות וכל החלבים. אז פה זה לא רק עם 
לחי של חמור, אנחנו מזוכים במצווה עם לחי של כל 

 חיה. 

 ברטוב 
 אתה רוצה להרביץ לארבעים קווקזים עם שניצל?!

 שבתאי
איש" מה אלף ורא עולם כתב, "בלחי החמור הכיתי ב

 זה ארבעים קווקזים? 

 ברטוב 
 הם יפרקו אותנו!! 

 שבתאי
ברוך אתה ה' הנותן סטירה של (מחזיק את השניצל) 

 יאללה בואו הם בחדר אוכל.(נושק לשניצל)  שניצל 

 ברטוב 
 עכשיו אתה רוצה?!

 שבתאי
לך תדע מתי פעם הבאה בורא עולם יביא לצהריים 

 יצל. שנ 

 ליעוז 
 נזיין אותם בעזרת השם!!

 ברטוב 
 ליעוז!! הם יהרגו אותך! 

 ליעוז 
 תמות נפשי עם קווקזים!!!(צועק) 
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 יוצאים, ברטוב נשאר.  קאט ל:
 

 

   פנים חדר טיפולים. יום. צפייה משותפת .910
 ואילן יושבים בתא ומתיישבים ליד הטלוויזיה מאיר, פינקי, אבי מהספריה

 מאיר
 יאללה סתמו סתמו כולם, מתחיל!

 "..פרק חדש של הסדרה "רצח בחסות החפות
אילן אומר בפתיח "אני לא פדופיל!!!". ברגע שאילן על המסך האסירים מתלהבים  א.910

   ומחבקים אותו. אילן מנסה לנפנף אותם
 אבי

 אני לא פדופיל" אחדאלללה!! תעשה תעשה לנו "

 אילן
 עזוב אותי בחייאת 

 מאיר
 לא רוצה להתמסחר אה? תעשה לנו אחד קטן...

 אילן
 לא מתאים נו 

 אבי
 ואללה אני אוהב את הגישה תדע לך.

 אילן
 תודה 

 אבי
מעריך אותך אח שלי, באמת תהיה אתה. אתה 

 פדופיל וזה מי שאתה ותהיה רק עצמ... 

 אילן
 אני לא פדופיל!!!!

 להבים יחד מהקאצ' פרייזכולם מת 
 אבי

 יאאא בול ! בול! 

 מאיר
 איך הוא עושה את זה...(מתלהב) יאללה, מתחיל.

 כתבת תחקיר על רקע פוטג'ים מתחלפים של בית הכלא. ענת, עיתונאית נחושה מדברת 
 VOענת 

 בשלב זה אילן כבר שוקל להרים ידיים

 מאיר
 שמשחררים?? מה להרים ידיים? לא אמרו כבר  
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 אבי
מה אתה רציני? איך אחרי שבוע שעבר חשבת  

 שמשחררים?? 

 מאיר
 נו פספסתי את שבוע שעבר... זה יצא לי על הצינוק 

 אבי
יווו פספסת פרק ג'ונגלר. מצאו טביעת נעל שלו ליד גן  

 ילדים 

 אילן
 זאת לא הנעל שלי

 מאיר
 אפ אפ! בלי ספויילרים כן.

 אילן
 טו טוב. 

 מאיר
האחרון שעשה לי ספויילר היה אח של פינקי שבא 

לביקור, בוא נגיד שהוא כבר לא עושה ספויילרים לאף 
 אחד.

 אילן
 טוב, טוב הבנתי.  מה?

 מאיר
וציפור קטנה לחשה לי שהוא אפילו כבר לא רואה 

 טלוויזיה. 

 אילן
 אוקי. 

 מאיר
 אני הציפור הקטנה. 

 אילן
 כן, הבנתי את זה.

 מאיר
 טלוויזיה כי הוא מת.והוא לא רואה 

 אילן
 כן, זה היה ברור. 

 מאיר
 כי רצחתי אותו.

 אילן
 אחלה.
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 VOענת 
אילן ממשיך לטעון לחפותו, אבל המשטרה מגלה 

 ממצא חדש

 אבי
יאללה סתם מורחים עכשיו כדי למלא תוכניות, אחרי 

 הפרק הקודם אין להם עוד לאן להתקדם... 

 מאיר
 פתחות אין כזה דבר "סתם". תן לראות מה ההת 

 VOענת 
במחשבו האישי של אילן נמצאו סרטונים של ילד כבן  

7. 

 אבי
 מה אמרתי לכם? הכי פדופיל

 אילן
אני אומר לכם שאני לא פדופיל! זה סרטון ממסיבת 

 חנוכה של אחיין שלי!

 מאיר
 אילן, מה אמרנו על ספוילרים?? דממה!

 חוזרים להסתכל בטלוויזיה
 )VOאילן (

לא פדופיל! זה סרטון של האחיין  אני אומר לכם שאני 
 שלי! 

 כולם יחד (בעצבים) 
 נווווווווו 

 אבי
בוא נשוויץ שאתה יודע הכל! כל הכבוד לאילן שכבר  

 ראה... 

 חוזרים לטלוויזיה
 )VOענת (

אז איך יכול להיות שאדם שהסנגור שלו חתם על 
עסקה שאושרה על ידי שופט חוזר וטוען שהוא חף 

 מפשע? 

 )VOאילן (
י אני אומר לכם, זה בני! הוא פדופיל! אני רק זה לא אנ

 חניתי בחניית נכים! 

 VOענת 
בשיחות עם אסירים שמכירים את אילן נראה כי השם  

 בני עולה לא מעט
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 ) VOאבי (
הרבה פעמים אילן בא אלינו ואומר לנו "אני לא  

 פדופיל, בני פדופיל" ואני אומר לו סבבה אחי תן לישון 

 בי על המסך כולם מתלהבים לראות את א
 )VOענת (

אז האם יכול להיות שיש פדופיל בשם בני, שמסתובב  
חופשי או שאילן מנסה להפיל את האשמה על מישהו  
אחר? החלטנו לבדוק מה עומד מאחורי הטענות ומה 

 שגילינו ישאיר אתכם פעורי פה. 

 אילן מביט עם תקווה במסך.
בכל המסמכים וכתבי האישום, נראה כי השם אילן לא  

 פיע כלל פרט לעבירות חנייה מו

 אילן
הנה ! בבקשה ! מה שאמרתי בדיוק, אין שום דבר! זה  

 הכל בני! 

 מאיר מתקרב לאילן באיום 
 מאיר

 אני נשבע לך עוד מילה אחת...

 VOענת 
הממצאים החדשים לא מותירים מקום לספק (אילן 

מחייך באופטימיות זהירה) כפי שמספר פסיכולוג 
 הכלא, אהרון שלוש 

 VOאהרון שלוש 
מדובר במקרה קלאסי של אישיות מפוצלת. כאשר  

אדם לא יודע להתמודד עם רגשות מסויימים ומנסה  
להדחיק אותם הם יוצאים כמעין אישיות נוספת. 

כלומר, מבחינתו של אילן הוא באמת לא עשה שום 
 דבר, זה הכל אותו "בני".

 VOענת 
ייכות  אילן הוא בני, בני הוא אילן. שתי זהויות שש 

 לאותו אדם חולה ומסוכן.

 כולם מביטים במסך בהתלהבות 
 אבי

יא אללה איזה פרק! אין דברים כאלה. איזה טוויסט  
 הבאת! 

 אבי עוזב את אילן עדיין נלהב. אילן תופס את ראשו בייאוש. טלויזיה ממשיכה לשדר
 VOענת 

בפרק הבא של "רצח בחזקת החפות ". האם מישהו  
 הגבוהים מנסה לעצור את התחקירים שלנו. בחלונות  
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אוכל לבד. הוא כבול בידים ורגלים, מולו צלחת עם עוף ואורז. הוא   ,האסיר גרגורי בחדר

 גוחן ואוכל מהצלחת עם הפה.
 OSהמנהלת  

 גרגורי אברמוב. 

 . גרגורי קופא לרגע, מביט לפנים, אבל ממשיך ללעוס
 המנהלת 

 סליחה, אלפא.

 גרגורי מחייך, מרים עינים ומביט במנהלת, תוקע גרעפס ואז לוקח עוד ביס.
 המנהלת 

 לא נמאס לך לאכול ככה? 

 גרגורי אוכל ושותק, משקשק את האזיקים בידים הכבולות 
היינו משחררים אותך, אבל בפעם האחרונה שהיית 

עם ידיים חופשיות השתלטת על המחשבים של 
השב"ס דרך השקע בחדר שלך, הפכת את הקומקום  
שלך לסרבר, השתלטת על המשכורות של נובמבר, 

 והעברת את כל הכסף לחשבון סודי בשוויץ. 

 גרגורי
 זה כסף זה? (מגחך) 

 המנהלת מרחיקה ממנו את הצלחת
 המנהלת 

 מדינת ישראל צריכה אותך גרגורי, תהיה מוכן לעזור? 

גרגורי שוב משקשק באזיקים, המנהלת מסמנת  לעמישי שמשחרר לו את האזיקים. 
 גרגורי מנער את הידים, ואז עושה אצבע משולשת למנהלת.

 המנהלת 
חבל, אנחנו מוכנים לשחרר אותך מהאזיקים, לתת לך 

גישה לספר אחד בחודש ולהחזיר לך את המפגשי 
 התייחדות עם לואי, הלברדור שלך.

 .גרגורי חושב
 גרגורי

 לא מעוניין. אבל אני כן מעוניין בזה. 

 שולח יד למכנסים, מוציא פתק, המנהלת קוראת
 המנהלת 

גרגורי, גם אם הייתי רוצה לעשות את זה, (נגעלת) 
 לא הייתי מצליחה פיזית.
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 נותנת את הפתק לעמישי. הוא קורא.
 עמישי 

 וחייבים לבלוע? (נגעל) 

 גרגורי
 ברור. 

 עמישי 
 גרגורי. אתה חולה  

 גרגורי
 החולה הזה רוצה שתלכו מפה, משעמם לי.

 עמישי 
 טוב, בסדר אני אעשה את זה, למען המדינה. 

 גרגורי
 תענוג לעשות איתכם עסקים, אז מה הבעיה? 

 המנהלת פותחת את הלפ טופ
 מנהלת 

זה המחשב האישי של ראש המוסד, בבוקר נשלח 
חים  אליו דוח סודי ממקור באיראן, אבל אנחנו לא מצלי

 לעקוף את ההצפנה שלו. 

 גרגורי
? תני לי לראות (לוקח    256  ביט?  128איזה הצפנה, 
 את המחשב)

 מנהלת 
אנחנו לא יודעים, אבל הדו"ח הזה קריטי, קח כמה 

 זמן שאתה צריך... 

 גרגורי
 בסדר פתרתי את זה. הנה הדוח נפתח. 

 מנהלת 
 פרצת את ההצפנה? 

 גרגורי
היה הצפנה, פשוט היה צריך להוריד קורא  לא לא
PDF 

 המנהלת ניגשת ללפטופ, לוחצת על כמה כפתורים
 מנהלת 

 זה באמת עובד.

 גרגורי
 עכשיו חלק שלכם. 

 עמישי 
 אני חייב המפקדת? 
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 מנהלת 
 עסק זה עסק.

צלחת עם רגל   שיושב ליד מעבר זמן. גרגורי יושב על כסא מול עמישי –קאט 
 , בולע וכמעט מקיא. גרגורי מתמוגג בגועלקרושה/גפילטע פיש. עמישי אוכל 
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