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 הופעתן:סדר הדמויות לפי 

ריואל   קבלן ומהנדס   - ִמילשָטאּובֶּ

ַנִזיח כְׁ  מנהל עבודה.   -  יים ַאשְׁ

ִטי  אחיו הצעיר של עמית   -  אביעד ָגַלנְׁ

ִטי  אחיו של אביעד  .עו"ד   -  עמית ָגַלנְׁ

ֵלררב  זְׁ  כבן ארבעים וחמש -   ַמיְׁ

 מבוגר -   גאולוג

 

 1תמונה 
 אתר בנייה.   -המקום

  .סדהקיואל חובש 

 ל ידי פועלי הבניין. ה לפניו על שולחן מאולתר עשעומד עם מפה פרו

 ונחים שלושה פסלונים. כסאות מאולתרים שנמצאו בסביבה. מעל המפה 

 אתה בא? ,יואל...! אנחנו יוצקים )קורא מחוץ לבמה( אשכנזי

 רק רגע. יואל

 להגיד לו לצקת? אשכנזי

 שיחכה לי, אני רוצה להיות נוכח. יואל

 המלט מוכן במערבל, הוא אומר שתזדרז. אשכנזי

 יחכה, הוא מקבל כסף בשביל זה!ש יואל

 הבמה ידו של אביעד מושטת ומנפנפת במכתב.(אחר של )מצד 

 סליחה...  אביעד

 אתר הבנייה? במה אתה עושה  ,כן יואל

 אני מחפש את מר יואל מילש... טאו... )נכנס אך נשאר בפתח( אביעד

ראני יואל  יואל  בלי ה"מר". , ִמילשָטאּובֶּ

 את השם?  חשבת פעם להחליף אביעד

 אתה ממשרד הפנים?  יואל
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 הזה. המשפחה לשבור את השיניים עם שם אביעד

מחר אלך למשרד הפנים להחליף.  בגלל שאתה מתקשה אני צריך להחליף? יואל

 מה אתה רוצה?

 יש לי מכתב רשום בשבילך. אביעד

 בוא כנס, מה הבעיה? יואל

 בוא אתה. אביעד

 וא אתה ותמסור לי, מה הבעיה?אתה צריך למסור לי מכתב? אז תב יואל

 אני בלי קסדה. אביעד

 אני מרשה לך, בוא. יואל

 אני?ישכב בבית חולים אתה או ואם ייפול עלי משהו? מי  אביעד

 קח את שלי. ,בוא יואל

עכשיו תפסתי,  לא חובש מראש לראש.אני  .(אחדצעד מתקדם )תוך כדי שהוא  אביעד

 שלי" כדי שאני אבוא?  אתה משחק אותה חכמולוג? "בוא תיקח את

 ממי הרשום? יואל

 לח.ולא מעניין אותי מי השמעניין אותי הנמען, אני רק השליח.  אביעד

 חד?ומה אתה פ ,בוא תתקרב ותמסור יואל

 ?אתה מוכן לקחת אחריות אביעד

 יש ביטוח. יואל

 פציעה בלי קסדה.ביטוח לא מכסה  אביעד

תה לא בא, תניח את המכתב הבנייה לא מעליך. אם א באת להתחכם?! יואל

 ותלך.

 אני צריך את החתימה שלך. אביעד
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למי  עם המכתבלך אני צריך לבוא אליך?! אז ואתה צריך את החתימה שלי  יואל

 .ששלח אותך

 מתקרב ומסמן היכן לחתום( .ף נכנעו)אביעד מסתכל עליו ובס

 תחתום כאן. אביעד

 ()יואל חותם ומקבל את המכתב. אביעד עומד ללכת...

 לאן אתה הולך? ,רגע יואל

 מה יש לי לעשות כאן? אביעד

 חכה רגע. יואל

 .השליחות שליאני עשיתי את  אביעד

 חכה שאקרא ואתן תשובה. יואל

 חזור עם תשובה.להוא לא ביקש ממני  אביעד

 מי מסר? יואל

 מול העיניים? התקרא, יש לך את התשוב אביעד

 ם ומיד מבין(עיין בהמ ,)יואל בינתיים פתח את המכתבים

 שליח מתחכם, הא?  יואל

 מה זה? 

 מה זה מה? אביעד

 צו הפסקת עבודה? פנייה לאזהרת עורך דין לפני  יואל

         כן, זה נראה כמו אזהרה לפני צו הפסקת עבודה,  )מתקרב לראות( אביעד

 ."עד לבירור"כאן כתוב  ,אבל תראה

 י לדעת על מה?אני באמצע היציקה... צו מעכשיו לעכשיו בל יואל

 מה אתה... אני... אני... זה רק אזהרה... עד לבירור. אביעד

 (פאוזה.)מבטו של יואל קופא. 
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 אתה בסדר? אביעד

 )יואל שותק(

 על מה אתה מסתכל? אביעד

 אסור לי להסתכל?! ,מסתכל... מה יואל

 ?למה אתה מסתכל ככה אביעד

 סתכל עליך!רוצה להאני כי  יואל

 ?למה ככהאבל  אביעד

 ככה! יואל

 .איך שאתה מסתכל עלי ,זה מוזר אביעד

 אני מסתכל על כלום!... אסור לי להסתכל על כלום?! )מתפרץ( יואל

לא, היה לך מבט לא -לא-אתה הסתכלת עלי ככה וחושב שאני כלום?! לא אביעד

 כזה סתמי.

 זי! -נ-כ-אש )קורא בקול( יואל

 מה? )מבחוץ( אשכנזי

 בוא לפה! יואל

 צקים מחכים לך.היו אשכנזי

 בוא דחוף! יואל

מסכים עם הדרך הזאת, אבל המכתב הייתי לא הייתי במקומך אני אם גם  אביעד

 מדבר בעד עצמו.

 מי מסר לך את המכתב? יואל

 עורך דין. אביעד

 שלך? יואל

 למה אני צריך עורך דין? אני השליח. אני יכול ללכת? אביעד
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 מה אני עושה עכשיו?  יואל

 שואל אותי, אני לא יודע. אם אתה אביעד

 .שולחןמעל המרוב עצבים את השרטוט  מעיף)יואל 

 (.ומניח על השולחן, ומניח מעליו את הפסלוןאותו אביעד אוסף 

 בוא כבר!  ,אשכנזי )קורא בקול( יואל

 מה?! (נכנס ונשאר בכניסה) אשכנזי

 עצור את היציקה ושלח את כולם הביתה. יואל

 צק יחכה!היו ?מה קרה ,למה אשכנזי

 שלא יחכה! יואל

 למה? אשכנזי

 !לך, תגיד לו ותבוא יואל

 )אשכנזי הולך(

 אז אני יכול ללכת?  אביעד

 .יחזורעוד לא, עד שאשכנזי  יואל

 מה לי ולאשכנזי הזה? אביעד

 אשכנזי היה ויהיה מעורב בכול התהליכים. יואל

 עניין אותי? אני הולך...מזה למה ו ביעד

 תה לא הולך!אמרתי לך לא! א יואל

 מה עכשיו תפסת אותי כשבוי בנייה שלך? אביעד

 אתה יודע למה אני רוצה שתישאר? )פאוזה. בוחן את אביעד( יואל

 .למה מעניין אביעד

 כי אני רואה שאתה יודע משהו!  יואל
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 למה שלא תהיה בלש? אביעד

 תחכם אתי?לה ממשיךאתה  יואל

 וזהו! אותי לא מעניין כלום, כלום! אני הולך אביעד

 נכנס חיים אשכנזי( ,שאביעד עומד לצאתכ בדיוק )

 למה לעצור את היציקה? אשכנזי

 הוא בא, אני הולך! אביעד

 תלך כבר... איוב! יואל

 ?אותי למה אתה מקלל אביעד

 איוב שהבאת עלי.הלא קיללתי אותך, קיללתי את בשורת  יואל

 זאת קללה! למה אתה מקלל אותי?! אביעד

 גם את הפועלים הוא מכנה בשמות... .תעשה מזה עניין אל ,עזוב אשכנזי

מאשימים את מקללים ואני לא הפועל שלו! אני שליח! למה אתם תמיד  אביעד

 השליח?! 

 אני מתנצל, אתה יכול ללכת. יואל

 ומתנצל. , מקללמקללבתנועת ביטול. מלמול(  יוצא)תוך כדי שהוא  אביעד

 עצבני? מה קרה אתה )אחרי שאביעד יוצא( אשכנזי

 לא רק עצבני... יואל

 )אביעד חוזר(

 אז מאיפה יוצאים? חסמתם את כול היציאות. :אביעד

 מאיפה שבאת. יואל

 כבר חסום. :אביעד

 תפנה שמאלה ואתה בחוץ.( Tלך עם השביל ימינה ובטי) אשכנזי
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 )אביעד יוצא(

 השליח הזה נודניק...!  יואל

 שמעתי אותך... )מבחוץ( אביעד

אותו  מתחילה לכרסםאני מרגיש כמו תפוח שתולעת  עצמו()בזעם ל יואל
 מבפנים!

 מה קורה? אשכנזי

 את המכתב(לו )יואל מראה 

 מה זה?  אשכנזי

 ?חושבתקרא בעצמך ותגיד לי מה אתה  יואל

 נו, אז מה? )מעיין במכתב ומיד מבין( אשכנזי

  ?!"אז מה?!" הולכים לעצור לי את העבודה ואתה אומר "אז מה" יואל

 'אז הוא אומר לי.' בציניות לעצמו()

 לסחוט עוד כספים מקבלנים דרכיםאנשים מחפשים כל מיני תראה,  אשכנזי
 . מכתבים כאלה ראיתי הרבה בחיים, ומעט מאוד זכו.מתחילים

קיבלו ממני סכום לא מבוטל תמורת כבר הם  .הפעם זה נראה לא טוב יואל
 ועדיין יש להם עילה להוציא צו. השטח

 אז מה אם זה צו? אשכנזי

 .עליו כנראה שיש להם משהו שלא ידענו יואל

 "?לא ידענו"ש אשכנזי

 לא ידעתי.שאני  יואל

 למה אתה מתכוון? אשכנזי

 משהו מסריח כאן. יואל

 יודע שיש משהו מסריח? \ידעת  אתה  אשכנזי
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. לא בטוח שזה זה. לפני שבוע קיבלתי שיחה יותר לעומק אני צריך לברר יואל

   .חשבתי שהוא מתלוצץ קברים באתר הבניה.לגבי הזהיר אותי  נונימיוקול א

 קברים?!  )נדהם(  אשכנזי

 ?כשקנית את הקרקע, אמרו לך שיש קברים

 .מוזכרבשום מקום זה לא  יואל

 ממה לחשוש, אתה מוגן.לך אין אז  אשכנזי

  .הם יכולים לעשות בעיות דרך הרבנות יואל

 מסקנות? חכה, מה אתה כבר מסיק  אשכנזי

קניונים  .עתיקיםגרים בהם בנויים על ישובים  וחנשאנהרבה בתים 
 .םוכבישים נסללו במקומות שבהם היו מצויים קברי

 מה אתה מציע לעשות? יואל

 מה הם רוצים.קודם דבר איתם פנים אל פנים, תראה  אשכנזי

 תבוא אתי? יואל

 אתה לא צריך אותי. אשכנזי

 ?ל לבואאז אתה יכול או לא יכו יואל

 .זה לא יקרה מהיום להיום .מה הם רוציםקודם תראה  שאלך אתך,לפני  אשכנזי

 אתה חושב שהם רוצים לסחוט עוד כסף? יואל

 .איתםקודם ַדֵבר  אשכנזי

 אתה אומר? ,לדבר יואל

 לא ראיתי שהם דורשים כסף. אני חושב שזה מה שהם רוצים, לדבר.  אשכנזי

 )חושב רגע(. אתה יודע מה?... הם לא דורשים בינתיים.. יואל

 אל תעצור את העבודה, אני מיד הולך אליהם.

 זה לא טוב. עכשיו? אשכנזי

 למה לא? יואל
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 זה יראה שניתן ללחוץ עליך. אשכנזי

 אני לא אתן שיעצרו לי עבודה של מיליונים! יואל

 לעורך הדין הזה קודם.תצלצל שתעצור? למה  אשכנזי

 אני מבולבל לגמרי...  (מתקשרא )תוך כדי שהונכון...  יואל

 לבוא לכאן? הירצהוא אולי 

 עוד יותר טוב, סימן שהם בלחץ. אשכנזי

 ותוכל להיות נוכח בפגישה. יואל

 (יוצא...  )בינתיים אני הולך לתת הוראה לצקת כן.אם זה כאן,  אשכנזי

פשר מתי א אתה שואל אותי?! ,עמית, שלום לך. מה הבעיה )בפלאפון( יואל

  )מקשיב(ש? להיפג

  )מקשיב( .האז אולי תבוא את

)מקשיב(  .שלושה ימיםרק בעוד  סלע. אני מוציאאני לא יכול היום, ומחר 

 חמישי. בקבענו  ,אוקיי

 טוב, טוב, טוב. )מקשיב( 

 כאילו אני חבר שלו. .לי הוא אומר ,ביי לעצמו( )מנתק.

 יואל יוצא. אור יורד.

 

 2תמונה 
ִטי. במשרדו ש .לאחר מספר ימים  ל עורך הדין עמית ָגַלנְׁ

 יואל נכנס למשרד ריק מאדם.

 עורך דין עמית...? הלו?... יואל

 יש פה מישהו?

 אני במטבח, רוצה קפה? )מהמטבח( עמית

 זה אני. יואל

 מי זה אני? עמית

 צא ותראה יואל
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 אה יואל, זה אתה. הגעת. )נכנס עם כוס קפה בידו( עמית

 , נעשה את זה זריז.בזמנים ץוולח העבודהאני באמצע  יואל

 .בלחץכל הזמן  אתם הקבלנים, עמית

 מה לא ברור?! בבניה תמיד יש לחץ. יואל

 איפה אתה יוצק? עמית

 תקרת הקומה השלישית. יואל

 ?מתוך ארבע קומות עמית

 מה? לכן,  יואל

 לא הגעת לשטח שלפני הבניין שעשוי מאבן סלע.  עמית

 אבן סלע?בלמה אתה מתכוון  יואל

  שבלט, זוכר? סלעשל כאשר רכשת את זכויות הקרקע, היה שם משטח  מיתע

 מה אתו?  .עגול, הוא היה שטוחלא היה  הסלעאה, זה? נכון. בסוף  יואל

 באמת מה אתו? עמית

 .מתנה הוצאנו אותו מהאדמה. אתה רוצה אותו? בוא תיקח אותו יואל

 אחרי שהוצאתם, מה מצאת? עמית

 ישר לעניין? רק סלע, אולי תיגש יואל

 תיושמחואני יודע שזאת עבודה ראשונה שלך, תראה יואל, אתה איש טוב,  עמית

או מסביבו סביר  שמתחתיו לעשות אתך עסקים. אבל מסתבר שהיה זה סלע
 של סבא וסבתא רבא רבא רבא. עצמותיהם להניח שיימצאו

 הנה זה מתחיל.  )לעצמו( יואל

משטח אבן הסלע" ולא היו שם הוצאנו את כל מה שאתה מכנה " )לעמית(
 שרידי גופות.

 אולי לא חפרתם מספיק עמוק.  עמית
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אתר שאני אהפוך את כל  ,מה אתה רוצה ממני? אני ארכאולוג?! מה חשבת יואל

? זה נראה לך את עצמךאתה שומע  לשטח חיפוש?! אני עוסק בבניה!הבניה 
 הגיוני?!

לבד והמשפחה לא התערבה,  לימים האחרונים אני ניהלתי הכול עד ,תראה עמית

 סיבה.  להםכי לא הייתה 

 הקרקע כבר לא שלכם. .גם היום אין לכם שום זכות להתערב יואל

אחי האחרון  ובזמןשיש לנו היום, הרגיש מידע הנכון, כי לא היה לנו את  עמית

 להתערב! כןסיבה טובה  חדש שנותן לנו מצא מידע

מעל ומעבר לשוק. מה גם שהסלע שטח האדמה על קיבלתם תמורה כספית  יואל

כדי לא מוזכר בשום מקום בהסכם. השקעתי אלפי שקלי מסביבו ומתחתיו 

 . תווא להוציא

 )פאוזה קטנה( השאלה שלי פשוטה וחשובה.תקשיב טוב למה שאני שואל, ו

 המשפחה?בני יש לך הוכחה ממשית שאכן היו קיימים שם שרידים של 

 יש. עמית

 תראה. יואל

 הלך להביא את ההוכחות.הוא חכה לאחי. מאני  עמית

 ואיפה הוא עכשיו? יואל

 .תקדיםש ידענוצלצלתי אליו והוא צריך להגיע בכול רגע. לא  עמית

 )שתיקה(

 טוב, נחכה...  יואל

 )פאוזה. יואל נאנח( 

 אנחה אחת גדולה. הםכן, כן... החיים  עמית

 אנחה כואבת. יואל

 רוצה קפה? עמית
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 מים בבקשה? אפשר לקבל כוס יואל

 )הולך להביא מים מהמטבח(בהחלט.  עמית

  יש לך משרד דל. יואל

 אבל עשיר בידע...בחפצים דל  )מגיש ליואל את כוס המים( עמית

תקום בריכת שחייה גדולה  הסלעבמקום ש ,לרוכשים שהתחייבתשמענו 
 תיבנה על הקברים.היא זה אומר ש .לתושבי הבניין

 שרידי עצמות אדם. שם יש ש ללא ספק לי אם תוכיח אין בעיה, יואל

 יש הוכחה! עמית

של חיה, אבל אם אתה טוען קטנה כשחפרנו שם לא מצאנו אפילו גולגולת  יואל
 ..ונוציא את מה שנשאר מהן. ,D.N.Aשיש לכם הוכחה, נבדוק הכול, כולל 

 )נכנס אביעד(

 רכשת? )לאביעד( עמית

 המוכר הכפיל את המחיר. אביעד

 !כבר על מחיר מנולמה? סיכ עמית

 ככה זה אצל סוחרים...  אביעד

 אבל תראה, חוץ מהמפה הישנה הוא הוסיף מספר צילומים ישנים. 

 !החכמולוג אתה ההוא, השליח )אחרי שנעץ באביעד מבט מופתע( יואל

 שליח בשעת הצורך. אביעד

 שליח! -חשבתי שאתה שליח יואל

  עד עכשיו לא הייתי מעורב. ,שליח של אחי אביעד

 ...להגידיכולת  יואל

; 'זה רושיתראו, כתוב בפ . בינתיים פורס את המכתב והתמונות(מתעלם) אביעד
ִטי מזה דורות.ה  'מקום בו הייתה חלקה משפחתית של משפחת ָגַלנְׁ
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חוזה, ולא כזה בצוין דבר לא מלא ראיה, אני מצטער. חוץ מזה  הזהמכתב ה יואל

 הקברים התפרקווהאדמה זזה בחפירות. יכול להיות שעצמות נמצאו 

. אולי בכלל צריך לבדוק את הבניינים שליד, אולי הקברים עברו והתפזרו

אולי לפי תפיסתכם לגור שם בעקבות שיטפון וסחף לפני שנים, מי יודע?... 
 ולהוציא...בסביבה צריך להרוס את כל הבניינים 

 די, לא מתאים לך להתלוצץ. ,נו באמת )קוטע אותו( עמית

 הרי כל דבר סופו לזוז או להתפרק ולהיכחד!  יואל

 מתחת לבניין שאתה בונה?!אל ואולי הקברים זזו  עמית

 דחילק, בתי כנסת נבנו מעל קברים.  יואל

 רוחות רפאים.שראו ואז היו אנשים  עמית

 ותרודפשאין דבר כזה רוחות רפאים, מעולם לא שמעתי על רוחות רפאים  יואל

  ?כמה בתים בעולם נמצאים על בתי קברותאתה יודע  אחרי דיירים.
 במדינות אחרות זה נֹורָמה.

, הם לא יוכלו לסבול לרוכשים תדלוףאתה מבין שאם האינפורמציה הזאת  אביעד

 דירות שלהם ישנם קברים.ל מתחתש

: אני לא יכול להבין איך מחוזות שלמים שנבנו באתרים שהיה בהם טבח יש יואל

 .נתקלתי בזהם לא מזל שמעול ,אנשים חיים שם

 לא היה טבח!  במקום קבורתם של בני משפחתי עמית

 לא מצאנו עצם אחת!קרקעית -גם כשחפרנו חניה תת יואל

 .צריך להמשיך לחפש ולהתמקד מסביב לשטח הבריכה אביעד

 מה אתה מציע? .אני לא מבין )לעמית( יואל

אלא תבנה  ע()חושב לרגשתשאיר את הקברים ואל תבנה שם בריכת שחייה,  עמית

 ועליה תכתוב:           תבנה אבן זיכרון ,מזרקה, בנה... אני לא יודע מה
  אדמה הזאת נפלו גיבורים"ב"

 ? אתה מדבר איזה גיבוריםעל גיבורים של מי?  יואל
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    בני משפחת גלנטיתכתוב משהו מקורי, כי אם תכתוב שבשטח קבורים  עמית

 כולם יברחו לך ויתבעו אותך. 
 עם גיבורים אנשים יכולים להסתדר.  פאוזה קלה()אחרי 

 !של הקברים מםהוכחות שמצביעות על מקו בינתיים אלה דיבורי סרק ואין יואל

כשעובדי בניין עובדים על פרויקט, הם לעולם אינם יודעים מה הם עשויים  אביעד

 .קרוב לעמודים של הבנייןזזו השלדים למצוא. יכול להיות באמת ש

 לגלות לו? ישור מהאח()פונה לקבל א

    אתה רואה?...       )פורס מפה ומסביר ליואל(וזה מביא אותי לגלות לך.  עמית

 המקום שנקברו קרובי המשפחה שלנו.     פה

 הם לא נמצאו שם!  יואל

 על עצי זית עתיקים, יש שם עצי זית? אני מדבר עמית

 .עקרתילא מכחיש, היו ואת הרוב  יואל

 בצורה מאוד מסוימת...?  היו שתוליםב שהם למה אתה חוש עמית

 יש לך תמונות או משהו להיאחז בו? )קוטע אותו( יואל

 מפה. בהכול נמצא  עמית

 נו באמת, מפה כזאת אתה יכול למצוא בשוק הפשפשים. יואל

בדיוק בה בשוק הפשפשים, מצוין  תינכון, את המפה הזאת מצאתי ורכש אביעד

צילומים אלה יחד עם התמונות האלה...  ות()שולף תמונמקום העצי הזית. 
 של העצים וצורת שתילתם, ואת המכתב...

הסתובבתי בשוק  .הכול בא מלמעלהשתראה, אני מאמין בגורלות, כנראה  

ה על קיר משכה את שלחפש כיסא נדנדה ובמקרה המפה שהייתה פרו

ה זאת מפה ישנאו... תשומת ליבי, שאלתי את המוכר מאיפה המפה? אמר: '

על  קפאתי ,גלנטי ,של משפחת גלנטי וכשהוא אמר את שם המשפחה שלי

המקום, אבל לא הראיתי לו כדי שלא יעלה את המחיר. ואז אמר שיש לו 
 צילומים של השטח והמכתב.הגם את 

 מעוניינים לערב את הרבנות. לאאנחנו  עמית

 )יואל מעיין בתמונות(
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 , אלה לא הוכחות! ולערב את מי שאתה רוצהאתה יכול ללכת  יואל

 אתה שם לב לפיזור העצים? אביעד

 שים לב באיזה סדר הם שתולים. עמית

ונמכרו,  נעקרו מהאדמהרוב העצים  , אז מה? נו בסדר, היו עצי זית בשטח יואל

שהשארתי. רגע, אתם רוצים את הכסף של העצים שנמכרו? אין  חוץ מכמה
 .ייןונסגור ענ בעיה, אני מוכן להעביר לך את הכסף

 אני רוצה להראות לך משהו. ,בוא עמית

 המקום שהעצים  על)עמית מזמין את יואל ללוח שעומד בצד ומסמן איקסים בגיר 

 (.היו נטועים

 העצים היו נטועים בצורה כזאת, נכון?כאן... בחצר  עמית

 נגיד שכן. יואל

 אתה יכול לבדוק גם בצילומים שצילמת לפני שרכשת את השטח. עמית

 י לא זוכר, אבל ניחא.אנ יואל

 מה זה מזכיר לך? עמית

 .םלא יודע, יש פה כשניים עשרה עצי יואל

יש בדיוק שניים עשרה עצי זית. תסתכל טוב ותראה איזו צורה אפשר  אביעד
 רטט מהעצים.של

 אני לא רואה משהו מיוחד. יואל

 אתה מבין בהנדסה לא? עמית

 תתקדם. וברגעים כאלה אתה עושה לי חידון הנדסי? יואל

 עכשיו זה ברור?  (מגן דוידכך שיוצא  האקסים)מותח קווים על סימוני  עמית

 פתרון החידה? עלמה אתה רוצה  ,אוקיי יואל

, פה בדיוק שאתה בונה את הבריכההיכן  ,פה במרכז המגן דויד )מסמן( עמית
 הקברים שדיברנו עליהם.נמצאים 
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יה, אם מסיבה כלשהי אתה תראו, אני רוצה להתקדם לשלב הבא של הבני יואל

אתה למעשה מחבל בתקווה  ,בו את שלבי הבניהכמוצא כל מיני סיבות שיע

. אני חושב בזמן לקבל אותן ,שרכשו כבר את הדירות ,הצעירים הזוגותשל 

נעביר אותם לבית קברות גן כלפי כולם שאם יתגלו הקברים, ושיהיה ה

לוועדת הבנייה ולבית תוכל לערער אם אתה רוצה, . או מוסדר אם יימצאו

 הוגנת.שימצאו הדין לסכסוכי הבניין )כמוצא אחרון( והם ייפסקו בדרך 

 אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות! עמית

 אם תשאל רבנים על תקדימים אולי יגידו שאפשר להזיז קברים. יואל

 )אביעד מסתכל על עמית. פאוזה.(

 מה? רוצים עוד כסף? יואל

 אתה בכלל מבין את חשיבותם של הקברים עבורנו. אני לא יודע אם עמית

! עם המשפחה שלכם ?! אתם רוצים לקבור אותיקבוריםלמי אין קרובים  יואל

בשבילי זאת תהיה פשיטת רגל ולרוכשים תהיה מכת מוות. זה מה שאתם 

 ...רוצים? צעירים ללא דירות? כך חינכו אתכם?!
 .םהבקברי מתהפכיםאבות אבותיכם 

 .שניתנת ם בכל הזדמנותיהתוחינכו לכבד את המתים, להתפלל לנשמאותי  ביעד:

 !מהי תפילהשבא בדרישות כאלה, לא יודע אפילו  ,אדם כמוך .אתה משקר יואל

 תקשיב עד הסוף. אנחנו לא מעוניינים בכסף... עמית

העיקר לסיים עם  אלף שקל, תגידו! חמישיםאתם רוצים  )קוטע אותו( יואל

 !הסאגה הזאת

 ( חמישים אלף הוא מציע...)בלעג וזלזול לעצמו אביעד

 .בא בחשבון לא עמית

 מאה?שישים? שמונים?  יואל

 אנחנו לא מעוניינים בכסף שלך, אנחנו מעוניינים במנוחתם של אבותינו. עמית

אם הטבע הזיז אותם סימן שהיו צריכים  תאמין לי שהם נחים טוב מאוד, יואל

 מצא ותרצו שנזיז, נזיז!אבל אם נלהם.  יםפריעמואתם  לזוז
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להזיז שזאת הייתה משאלתם האחרונה, למה  כנראה .הם נקברו במקום הזה עמית

 להציק למתים? אותם ו

 זה בדיוק מה שאני שואל. יואל

שבאמצע הבריכה היכן שהיה הסלע, תקום אנחנו יכולים להתפשר  עמית

 .אנדרטה לזכר יקירינו

אתה חושב  ?!באמצע הבריכה? זאת בדיחה התקועשהאנדרטה תהיה  יואל

 לעשות עליהם כפרות?יקיריכם ושהדיירים יסכימו לשחות סביב 

 .ועושים כפרותים שוחים ת קברות אחד גדול ואנשהים הוא בי אביעד

 הולך לרמות את הרוכשים.לא אני  חכמה. לא הדוגמ יואל

 אה, אתה קבלן יפה נפש?  אביעד

 ורמציה שיש ברשותי...אתה יודע שאם אני הולך עם כל האינפ עמית

 ברשותנו. )מתקן( אביעד

 !...אתה מחוסל )ממשיך ליואל( עמית

 יש לך אקדח? יואל

 בשביל מה אקדח? :עמית

 .פה במקום תוציא אקדח ותהרוג אותי :יואל

 אתה יודע שלא לזה התכוונתי.  עמית

אולי הם התאבדו בגלל סיבה כלשהי ואז לא הייתה להם שום זכות  יואל

אתה יודע...  , אלא  מחוץ לבית קברות.מוסדר בית קברותלהיקבר ב

התאבדות נחשבה לפשע,  קודמות תובתקופאבל קשה להאמין, )בצחקוק קל( 

המשפחה יכולה נטל את חייו,  שהוא קרוב משפחה מעשה פלילי. אם אדםל

במידה והיה  או אפילו להחרים את רכושוהייתה לסרב להשתתף בלוויה 

את  בחיים, עליהם היה להחזירנותרו ש ל המשפחותע. שלא לדבר לו רכוש
 .אם היה לו חוב חובותיו

יהודים כשרים. אני חושב שכדאי לך לדאוג מהרבנות יקירינו נקברו כ אביעד

 ומהדיירים.
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העביר את הקברים ואני מתחייב ל ?יספיקו לכםשקל אלף  מאה וחמישים יואל

 לגן., העיקר שלא יהיה בסדר, על חשבוניולבית קברות מ

 (אשכנזי)יואל מקבל שיחה טלפון מ

 )פאוזה ארוכה. מה?... מה זאת אומרת?!...  )המום( יואל

 )מנתק(אני בא, תעכב אותו עד שאגיע...  (משותק ופעור פהיואל עומד 

 מה קרה? :עמית ואביעד

 !מה קרה?! אתם יודעים בדיוק מה קרה )בזעם( יואל

 אנחנו לא יודעים מה קרה. עמית

 פועליםהבניה הגיע רב ממשרד הדתות. זה מה שקרה! ככה אתם  לאתר יואל
 ומכניסים לי?! לכאן קוראים לי  ,מאחורי הגב

 ()עמית מסתכל על אביעד כמבקש תשובה.

 אני לא דברתי עם אף אחד, בחיי נשמתם של יקירינו. אביעד

 אז מי? .גם אני לא עמית

 (את המקום בכעס רב. עוזביואל )

 נצטרך להתפשר? אולי בכל זאת אביעד

 עצמו.עם להתבשל עוד קצת זמן תן לו יאפשר להשיג יותר אם נ עמית

  אור יורד

 3תמונה 
 אתר הבניה. לאחר מספר ימים.

 .(בולט )או חלק ממנו עגולבפינת הבמה ניצב סלע ענק 

 מייזלר נכנס ובוחן את הסלע. אשכנזי נכנס אחריו. ברה

 תגיד לי  רבי, על מה אתה מתבסס? אשכנזי

 מקורות ישנים, שכולם מדברים על הימצאות קברם של משפחת גלנטי על ר. מייזלר

 מי זה כולם?  אשכנזי
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 הוותיקים בקהילה שמעו עליהם... ר. מייזלר

 אני בן המקום ואני אף פעם לא שמעתי עליהם. אשכנזי

 הראשון במשפחה היה מייסד המקום.כי אתה עוד לא נולדת.  ר. מייזלר

 ל בית קברות?מייסד ש אשכנזי

אפשר לראות לפי המזכרות שמצאתם  ,הנה )מצביע על הפסלים(עיר. השל  ר. מייזלר

  .בחפירות

 אני עוד לא מבין על מה אתה מסתמך. אשכנזי

 )נכנס יואל בבהלה(

 שלום רבי, מה הבעיה? )עם כניסתו( יואל

 .הייתם צריכים לבדוק לפני התחלת הבניה ר. מייזלר

החוק, אתה בא עם תפיסות המבוססות על שמועות ולא על הכול נבדק לפי  יואל

 הוכחה אחת ממשית.

 פסלים זהים(מתוכו )הרב מוציא ספר ומראה 

את  המפה מראה ? אלה בדיוק אותם פסלים, והנה פהאתם רואים ,הנה ר. מייזלר

 המשפחה.בני להיות העצמות של כל  ותצריכהסלע שמסביבו היו 

את הסלע הענק אתה רואה אפשר לקבוע כלום.  וממנה אי אילוסטרציהזו  יואל

הוא היה טמון כמעט כולו באדמה, שלושה מנופים הוא אמיתי ו הזה?

עד אותו  הייתי צריך להפעיל כדי להצליח להוציא אותו ולהביאענקים 

הבור הענק שעשינו כהכנה  זהכפי שאתה רואה  )מסמן לפנים( .לכאן

האלה, פסלים ה תעצם! שלוש , ולא מצאנו שום שריד שלהשחייה לבריכה
 .מצאנו אותם בכלל ביום הראשון של החפירות בשכבה העליונה

 יודע שצריך להחזיר אותם למשפחה? האת ר. מייזלר

אני שומר אותם כעדות. הפריטים היחידים שנמצאו, ורק בחפירה  יואל

 הראשונה. 

 החיפוש.שטח להרחיב את וצריך לחפור  ר. מייזלר
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 ללא בסיס מוצק.  תלונותיך הרבנות תתמודד משפטית עם א ןאני סקר אשכנזי

 !זאת לא בנייה בלתי חוקית )בחוסר סבלנות( יואל

 אני דיברתי על בניה בלתי חוקית?! מי מדבר על בניה בלתי חוקית?...  ר. מייזלר

כל האינפורמציה . מחלקת הבנייה בעירייה -יש מקום אחד לפנות אליו יואל

 עדכנים לאורך כל התהליך.אצלם. אצלי הלקוחות מת

העיר של מכובדי  רתםשחיה על מקום קב תכיאתה לא יכול לבנות בר ר. מייזלר

 נקודה!הראשונים, 

על ידי כל  ניתנואני חוזר ומסביר לך שכל הבדיקות הסופיות וההיתרים  יואל

אי אפשר להחזיר התהליך הושלם. ש תבין . אדוני הרב,בכל שלב רשויותה
  את הגלגל לאחור!

 עם זה אין לי בעיות, בסדר?  ,אני לא חולק על זה שהכול חוקי ר. מייזלר

אבל קברים לא יכולים לזוז לבד ממקומם! לכן אני מבקש להפסיק את 
 תהליך הבניה. להזעיק גאולוג.

 ואני לא אעצור את הבניה. ,ממקומםועוד איך יכולים לזוז  יואל

 בוא תראה...  ספר(עוד )מוציא מתיקו .מציע לך לא להתעסק עם הרבנותאני  ר. מייזלר

 אתה רואה את השמות? גלנט דוד, גלנט מרדכי, גלנט...

 .שלהם ִניִניםה בניקניתי מ את האדמה המשפחה.אני יודע מי  ,אוקי יואל

 הם לא ידעו שהם באים ממשפחה מכובדת כל כך, כי הם בורים. ר. מייזלר

 באת להעניש אותי? יואל

 הולכים. אנחנו לאורכו ניש, יש לנו תהליך שהדת מנחה אותנואני לא מע ר. מייזלר

לשמור לא רק על צריך לתת כבוד לנפטר.  מלמדת אותנועל פי הקבלה ש

. מורידים את מהןאו מה שנשאר  עצמותיונשמתו של הנפטר אלא גם על 

 הגופה לקבר?...

 )פאוזה קטנה ממתין לתשובה(

 כן?

 אה, אתה שואל אותי? יואל
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 כן. ר. מייזלר

 אוקיי. יואל

 )שוב פאוזה קטנה ממתין לתשובה( ?ונשארים העצמותהגופה נרקבת  ר. מייזלר

 אוקיי. יואל

 ?והנשמה חיה לנצח ר. מייזלר

 נגיד.לא יודע, אבל  יואל

מה אכפת  -אם הגוף נאכל על ידי התולעים סליחה שאני מתערב, אבל  אשכנזי

 אחר, לא? לנשמה? הרי היא כבר נפרדה מהגוף ועברה לגוף 

יש קשר בין הנשמה לבין העצמות. חייבים לשמור על איחוד כי בבוא היום  ר. מייזלר

 יקומו לתחיה. 

 (זועמים )מרחוק נשמעים ויכוחים של דיירים

 מהר כל כך? התפשטההשמועה איך  )לאשכנזי( יואל

 רק אלוהים והרבנים יודעים.  ?ומי המפיץ)לרב( 

 נסה להרגיע אותם.מה קורה שם ו תבדוקלך , אשכנזי

 )אשכנזי יוצא( 

 ?על הקברים אגב, ממי קבלתם את האינפורמציה יואל

 (פה חתום)הרב מסמן 

 אז מתי קיבלתם את המידע? יואל

 .שלנו מומחיםהעל ידי את המידע ולקח לנו זמן לאמת  זמן מהלפני  ר. מייזלר

 תגיד לי  נגיד שאני מקבל את כל מה שאתה אומר. אם אתה כל כך חכםבוא  יואל

אתה מבקש להרוס משפחות? האלה פסלים ה?! בשביל השלדיםאתה איפה 

והפסלים איכשהו עלו שהיו שיטפונות במקום  ,יכול להיות, וזה הגיוני לגמרי

נסחפו השד יודע לאן... לא התכוונתי לשד, זה רק לשכבה העליונה והשלדים 

 , עכשיואז מה באדמה. כולוביטוי. עובדה שהסלע הזה כוסה מהסחף ונטמן 

בגלל כמה עצמות שלא ידעתם  להרוס את כל הבניינים הסמוכים תדרשו
 ? עליהם במשך שנים
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 ?שאתה בונהלכיוון הבניין  סחף את המשפחה המכובדתאולי הסחף  ר. מייזלר

 (ר אתורוצים לדבו בשמו של יואלשקוראים  )מבחוץ נשמעים קולות הרוכשים

 מומחה שיבדוק את תזוזת האדמה. אדוני הרב, אני אביא גאולוג יואל

 אני רוצה להיות נוכח. ר. מייזלר

 אני לא נוטש את המקום! יואל

 )נכנס אשכנזי(

יש בעיות עם הרוכשים, השמועה התפשטה   הצידה( זזים. )בוא רגע)ליואל(  יאשכנז

 בכל הבלוקים בסביבה... הולך להיות כאן כאוס!

 מה אני עושה? יואל

 א קרה לי בחיים.דבר כזה עוד ל אשכנזי

תראה למה אתם גורמים! זאת הדת שאומרת להרוס משפחות )לרב בזעם(  יואל

 בשביל קברים שלא קיימים?! אתם עוד תשלמו על זה ביוקר! 
 להרגיע את הרוחות.בוא נלך  י(נז)לאשכ

 
  אחר.הרב לכיוון  .יוצאים

 אור יורד.
 
 

 4תמונה 
 לאחר מספר ימים.   .אתר הבניה

  מקיף את הסלע ובוחן אותו. ,על הבמהגאולוג כבר 

 יואל ואשכנזי מלווים אותו בסקרנות.

 ופורש אותה על השולחן המאולתר, נקיה לחן ומוציא מתיקו מפת שהגאולוג 

 מיקרוסקופ מזלף...  ,מסדר את המכשירים: פטיש, אזמל, מקדחה, מבחנה, טאבלט

 מתחיל לבדוק את שכבת הסלע, עם זכוכית מגדלת.

 בהחלט... וודאי... אהה...אוקיי... אהה... אכן כן...... ההא גאולוג

 ביואל ואשכנזי(ארוך )עוצר את הבדיקה ומעיף מבט 

 משהו לא בסדר? יואל
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 ם.  מוציא מתיקו סטטוסקופ ומתחיל לבדוק במקומות שוני גאולוגה)

 (בהתפעלות מהנעשה יואל ואשכנזי מביטים זה בזה

                       של עץ שהיה דבוק לסלע.(שורש משולף בזהירות חלק ) גאולוג
 זה מה שחשבתי... ! אהה...

 בסס המידע שקיבלת?תתגיד לי יואל, על מה מ 

 על מקורות ישנים, שכולם מדברים על קברם של משפחת גלנטי. יואל

 מי זה כולם?  גאולוג

 הדור העכשווי של משפחת גלנטי והרב מייזלר. אשכנזי

 ?יש לכם כיסא גאולוג

 יש סולם אם אתה רוצה. אשכנזי

 כיסא. גאולוג

 )אשכנזי ממהר להביא את אחד הכיסאות.(

 איפה אתה רוצה אותו? אשכנזי

 אני אסתדר מכאן.  גאולוג

 , מסתבר שלא. מעיף מבט באשכנזי, אשכנזי בודק שהכיסא יציבהגאולוג )

  מנסה לעזור לגאולוגמעמיד אותו ליד הסלע וממהר להחליף לכיסא אחר, 

 לצלם במקומות שונים.  עולה עם הטאבלט ומתחיללעלות. הגאולוג מסרב, 

 (מסיים עם הצילומים ומוסר את הטאבלט לאשכנזי.

 אתם הפכתם את הסלע!אני רואה ש גאולוג

 התגלגל בניסיון הראשון להרים אותו.החליק והוא  יואל

 מטה שלו.-הלמטה שלו זה הלמעלה והלמעלה זה הל אשכנזי

 את הלמטה. מלמעלה יל זה ביקשתי כיסא, כדי לבדוק בשב גאולוג

 )נכנס ר. מייזלר(

 יפה מאוד, התחלתם בלעדי? ר. מייזלר
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 איחרת.אתה  אשכנזי

 הייתי בתפילת צדיקים. ר. מייזלר

 מרוכזים בגאולוג( .)פאוזה

 עצמה פינתה קברים ללא אכפתיות מיוחדת.בישנם מקומות שהמדינה  (לרב) אשכנזי

יהודים ולא מפנים אותם  ם שליודע שגם בחוץ לארץ מכבדים קברי אתה ר. מייזלר

 ם לא כתוב?אתה רוצה לתת להם אישור להפר הסכולטובת בניית מגדלים. 
ַפנֶּה  !לפנות קברים תהיה להם לגיטימציהכך ו קברים הם רק מחכים שאנחנו נְׁ

 .שיפסוקהוויכוח שלכם מיותר, יש כאן גאולוג  יואל

 ודק?ב אהוה מ ר. מייזלר

 גאולוגיה. יואל

 מה בגאולוגיה? ר. מייזלר

 בודקים סחף של האדמה. יואל

 עכשיו אני מבקש שקט מוחלט!)כשהוא על הכיסא(  גאולוג

 )הגאולוג בודק את הסלע בסטטוסקופ.(

 ?את הריאותבודק  הוא ר. מייזלר

 את לב הסלע. אשכנזי

 שקט! גאולוג

 )שתיקה כללית.(

 ך להמהם(י)ממש ... אהה... אהום... אהום...אהה )תוך כדי בדיקה( גאולוג

 )לאחר פאוזה של הבדיקה. נכנסים עמית ואביעד.(

 כל זה היה באדמה? ,וואי וואי  וואי איזה גודל )המום מגודלו של הסלע( אביעד

  תודה שלא לא חיכיתם לנו! )בהתרסה( עמית

 שקט! גאולוג
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 זאת עילה להסתרת מידע. )לוחש ליואל( עמית

 ואנחנו, באנו, לסגור, עסקה.  וחש ליואל בהדגשה()ל אביעד

 )גאולוג יורד מהסולם עם פיסת אדמה. מכניס אותה למבחנה שופך נוזל למבחנה 

 אחר כך לוקח את  . שואב במזלף מהתכולה, ובודק מתחת למיקרוסקופ.ומערבב

 (הוא בוחן ומהמהם ,התמונות שצילםשל מגדיל רזולוציה וטאבלט ה

 .ו, הסלע בן שלוש מאות שניםטוב, תרא גאולוג

 איך הם הביאו אותו לכאן? יואל

 ישנו וו הרמה למעלה שהיה קבור למטה, כלומר הסלע היה הפוך.  גאולוג

. כידוע לכם, ואולי לא ידוע אבל הוא לא זזשיטפונות היו במהלך השנים 

גופות שהיו  מאוד ייתכןאבל  שיטפונות.הרבה זה עבר האזור הלכם, 

זאת אני לא יכול לדעת ולא מתפקידי לדעת, אך יתכן  מסביב לסלע,
  נסחפו. ןה שבסוף

 אתה יודע להגיד לאן נסחפו? יואל

 היו כאן עצים?)שורש העץ בידו(  גאולוג

 כן. יואל

 עצי זית?  גאולוג

 אמת. יואל

נסחפו לכיוון הבניינים. כנראה שהם  את הקבוריםבחפירות לא מצאתם  גאולוג

 לא רק לבניין שאתה בונה. )ליואל(וא והכיוון שאני רואה ה

 ידעתי. אביעד

 צריך להרוס את הבניין! ר. מייזלר

 להרוס את הבניין זה להרוס אנשים חיים. גאולוג

 . בניין תמיד אפשר לבנות מחדש.ניםקדושת המתים קודמת לבניי ר. מייזלר

 רגע, רגע, רגע! איפה העצים? גאולוג
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 הוצאנו ומכרנו אותם.   אשכנזי

           בזרמיםנסחפו  שהןסביר להניח אם לא נמצאו עצמות בחפירות,  ולוגגא

אולי מתחת במקום כלשהו, ונתקעו  ,קרקעיים שיכולים לתעתע-תת

עם שכבת  ?אותם הוצאתםאיך בשורשיהם של העצים. ולי לבניינים או א

 ?אותם כדי לשמור על השורשיםאדמה שעטפה 

 , ולא ראינו שם עצמות.תתפוררלא סביבם שהאדמה  כן, ועטפנו ביוטה אשכנזי

 איפה העצים? גאולוג

 הלאה.עברו ו ואני לא יודע למי נמכר אשכנזי

 ?רישוםאין לך  עמית

 יש רישומים. אשכנזי

 אז תחזיר את העצים. עמית

 שאני אחזיר?! אני אתן לכם את הרשימה ואתם תלכו לחפש אותם. אשכנזי

 אז תביא את הרשימה.   אביעד

 הבטחת, זוכר? .וגם את הכסף שלקחת עבור העצים )ליואל(

 וטלפונים. הרישומיםם של העתקיאת הבוא אתי ואני אמסור לך  אשכנזי

 )אשכנזי ואביעד יוצאים(

המשכיות, ועל פי התורה אנו מצּוִוים לשמור  לעצמותהיהדות אומרת שיש  ר. מייזלר

יחזקאל ניבא  , מכיוון שיש להם עדיין חיּות בעתיד. הנביאהמתעל כבוד 
 .קרמו עור וגידים ויחזרו להיות בני אדםיעל העצמות היבשות ש

  ו.ישראל שעוד יקום לתחייה וישוב לאדמת לעםהוא התכוון  יואל

  ...אתם הגאולוגים ידועים שאנשים ארציים, משקיעים לגאולוג(בחנופה ) עמית

 מה השאלה? (בחוסר סבלנות )קוטע אותו גאולוג

 ביע שנסחפו?לאן היית מצ עמית
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 זה לא קשור למקצועו לכיוון הבניינים, אבל מניסיוניהיה סחף אמרתי,  גאולוג

 ן, סביר להניח שהעצמותמצאו נלא שאם אומר שלי ההיגיון י אלה של
 אבל זאת רק השערה שאי אפשר להתבסס עליה. .םעציהנתקעו בשורשי 

  .איפה ניקבר בעתידמעניין  אביעד

 ת עם מצלמות, מעלית ומזגן?בקופסה או בקומו גאולוג

 .כשהרבנות תאשר או קופסה קומפקטית ר. מייזלר

 )מתחיל לאסוף את כליו( ?כלומר שריפת גופות גאולוג

 .מה ליהודיםמתאי דרךסמוך על הרבנים שימצאו  ר. מייזלר

 )אשכנזי ואביעד חוזרים(

עצים הספקתי לעשות לכמה מהם טלפונים, וה )ניירות בידו ועם כניסתו( אביעד

התפזרו ועברו מיד ליד, אבל למרות הכול הצלחתי לאתר חלק מהם אצל 
 אותו רוכש והוא מוכן למכור בחזרה.

 טוב מאוד, יואל הציע את הכסף של מהמכירה. עמית

 ומה אתם חושבים לעשות איתם? יואל

 חיפוש דקדקני בין השורשים למציאת העצמותנביא אותם לפה ונעשה  ר. מייזלר

 במקום בו היו קבורים ונקבור אותם

 לפה הם לא יכנסו!  יואל

בואו נירגע. מיותרים,  נזקיםוכדי למנוע  הבדיקותהמשך תקשיבו, לפני כל 

אחרי שנסיים לבנות את בריכת השחייה, נציב את אני מוכן לעשות ג'סטה. 

צד הבריכה. כמזכרת והערכה. בלי שמות, פשוט סלע להסלע באמצע או 
 דקורציה.כחלק ומצופה 

לא רציתי להשתמש בזה, אבל אני חייב.  )תוך כדי שהוא מוציא מתיקו מכתב( ר. מייזלר

   )מוסר ליואל צו הפסקת עבודה(

 זהו צו רבני שאתה לא יכול להתנגד לו.

 (.יוצאו מסמן לשלום )גאולוג

 לא יודעים מה לעשות.(עוקבים אחריו ו)פאוזה. 
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 !ואת כל העצמות ונחזירם למקומם אנחנו נמצא את כל העצים (נחרצות)ב ר. מייזלר

 !תהיהבריכה לא הואני אדאג ש

הבן אדם השקיע את כל זה פשיטת רגל! אתם לא יכולים לעשות לו את זה.  אשכנזי

, , גם של הילדיםהוציא את כל החסכונות הבית שלו,רכושו, משכן את 

השקיעו את הונם, וזאת הבניה הראשונה שלו, מה  והרוכשים גם הם
ָתחשניקרא ה  ... שלו ִספְׁ

 אמרת שיש לך עסקה להציע. )לאביעד( יואל

 תראה, עכשיו זה כבר לא רלוונטי. אני... )בהיסוס(  אביעד

 עמית? ,מה אתה אומר

 אני יכול להחליף אתך מילה בצד? )ליואל( עמית

 )יואל ועמית זזים הצידה.(

ולא נחזיר תראה, אנחנו לא גרידים, תציע לנו סכום שנוכל להשלים אתו,  עמית

ואתה יודע מה? את הסלע אל תציב בתוך בריכת את העצמות למקומם, 
 בכניסה. ,השחייה אלא בחוץ

 על איזה סכום מדובר? יואל

 שה אפסים...יעם ש עמית

 מאיפה אביא לך ששה אפסים? יואל

הרוכשים לא שלמו את כל הסכום לדירות שלהם, נכון? מה גם שיש לך  עמית
 .לעומת הנזק שיכול להיגרם לךמיליון זה כלום  ערבות בנקאיות... שני

 !שני מיליון? )המום( יואל

 זה מעט? עמית

 אגורה על התחת!לי אין  !אתה מתחכם אתי? יואל

מהקונים והדיירים בסביבה? אנחנו לא פוחד מהרבנות? לא פוחד אתה  עמית

מוכנים לספוג וויתור על מציאת עצמות יקירינו, רק תגיד כמה אתה מוכן 
 תת.ל

 מאה אלף.אולי אני יכול לגייס  יואל
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 , וזהמיליוןואני מתחשב ומוכן להוריד את הסכום לאני מבין את הקשיים  עמית

 אחרת כל הרבנות תבוא לכאן.! סופי

 ומה עם הרב הזה? יואל

 ...סמוך עלי, יש לי ניסיון רבאני אסתדר אתו,  עמית

 !?מיליון שקל מאיפה אביא לך ,אין לי מיליון שקל לתת... אלוהים אדירים יואל

חשוב על ת אני לוקח את אחריות הפשרה הזאת על עצמי.תהיה יצירתי.  עמית

 פגש מחר בעזרת השם. יזה, ואני בינתיים אדבר עם הרב ונ

 (לאשכנזי)חוזר אין, אין, אין לי...  יואל

 מה הוא רוצה? אשכנזי

 בוא נצא מפה.  יואל

 )אשכנזי ויואל יוצאים מהר. 

 (ים מסתודדים בחשאיותהנותר

 כמה? ר. מייזלר

 מחר נדע. עמית

 שסיכמנו? אותו סכום אביעד

 יותר. אבל נקווה שיביא את כל הסכום. עמית

 כמה? ר. מייזלר

 מיליון. עמית

 בהתאם? יעלהשלי  והשכר ר. מייזלר

 תגיד לי באיזה תיאטרון תקבל חמישים אלף שקל להופעה אחת? עמית

 וצאים. מרוצים, לוחצים ידיים י

 אור יורד.
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 5תמונה 
 הסלע, בחלק העליון של וו החבל שקשור על על למחרת היום. יואל נמצא תלוי 

 מעיד שהתאבד. כיסא הפוך

 ומים.מאביעד ומייזלר. רואים את יואל תלוי וה ,לבמה נכנסים : עמית

 להקיא. עמית תופש את ראשו.  מתאפק לאאביעד 

 .מה עשינו, מה עשינו.. ר. מייזלר

 מי היה מאמין? עמית

 מה נעשה?  אביעד

 אני בורח מכאן. ר. מייזלר

 ומשאיר אותנו לבד?  אביעד

 אתה לא יוצא מכאן ומפיל הכול עלינו! עמית

 הכול בגללך! )למייזלר( אביעד

 הא?!  ,מי שכנע אותי להצטרף? של מי היה הרעיון )בזעם( ר. מייזלר

 ת...לפחות תורידו אותו אני לא יכול לראו אביעד

 )דיבורו של אביעד נקטע עם כניסתו של אשכנזי(

 ., אסור לגעת בו עד שהמשטרה תגיעותוים אד( אתם לא מור)בקול אשכנזי
 !יש לו משפחה וילדים )בקול כמעט בוכה( תראו מה עשיתם!

 למה? עמית

 מה למה?! )צורח עליו( אשכנזי

 למה הוא עשה את זה? אביעד

 ?! לנוכליםמיליון שקל ביא מפה הוא היה אתה עוד שואל למה?! מאי אשכנזי

 אתה עורך דין נוכל.  )לעמית(

! אתם כולכם גרמתם למותו ותומך נלהב שלונוכל של אתה אח ו)לאביעד( 

פעם ראשונה קבלן וכל זה בשביל  .של אדם ישר, רגיש, שקט, איש משפחה
 עד שמוצאים קבלן אחד ישר, ואותו אתם מחסלים! מה?!
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 מ... מי היה ר. מייזלר

עם זקן מזויף,  אתה תסתום את הפה חתיכת רב מתחזה )קוטע אותו מיד( אשכנזי

 )מתקרב אלי( .שם אתה לט מופיעחיפשתי את הפרטים שלך ברבנות ו

 )תולש את זקנו( זה מה שמצאתי!

 !למה לא מורידים אותו? בהיסטריה(כמעט ) אביעד

כל באתם מוקפים ו כי הוא מת! מת! אסור לגעת בו עד שהמשטרה תגיע אשכנזי
 פועלי הבניין כך שלא תוכלו לברוח... 

 )לבמה נכנס הגאולוג, רואה את המראה והוא בשוק(

 ווי... למה? למה? למה? למה?...-ווי, אוי-ווי, אוי-אוי )תופש את ראשו( גאולוג

 ומה אתה עושה פה? למה חזרת? אשכנזי

 תליואל... שבשיטפונו באתי, להגיד)מתקשה בדיבורו, כמעט נחנק מעצב(  גאולוג

     ... ח יהיו שלעצמות הן לא בהכר יימצאואם ... שהיו... כאן... בעבר
 ?. למה לא מורידים....אוי, אוי, אוי.

 סירנות אמבולנס ומשטרה קוטעת את הגאולוג. 

 . לרגע כולם קופאים במקום

 סוף
 


