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 מערכה ראשונה:

 :תמונה ראשונה

מצד אחד, נראה עמרי בחדרו, הוא מחליף בגדים בקצב מסחרר, מתבשם ונרגש לקראת מסיבת )
סוף השנה. מצד שני, נראה אסף נוהג ברכבו בדרך אל עמרי. אסף מחייג לעמרי מהנייד תוך כדי 

 (נסיעה

 עמרי: הלו

 אסף: הא גבררר! 

 עמרי: אסף יא מלך! 

 אסף: עמרי יא נסיך!

 עמרי: יצאת כבר?

 שעתיים אני אצלך -אסף: כן מתוקה שלי, שעה  

 עמרי: מה שעתיים? אתה רציני?

 אסף: לא יא לחוץ, צוחקים אתך... 

 ?ברכבמרי: מי צוחקים? יש עוד מישהו ע

 אסף: לא, לא... אני צוחקים... לא חשוב...

 יש לי? עמרי: נו בקיצור, כמה זמן

 אסף: פתח את החלון רגע

 (מהרכב )עמרי מציץ מחלון חדרו, רואה את אסף שמנופף לו לשלום ומצפצף

 עמרי: וולאק אתה...

 אסף: וולאק אתה

 עמרי: חאלס לצפצף אסף... ההורים שלי פה... 

 אסף: פתח את הדלת אני בא

 עמרי: יאללה בוא כבר בוא

 

  תמונה שנייה:

 )החדר של עמרי(

 גברת תפתחי משטרה!אסף: 

 )אסף נכנס(

 עמרי: מה קורה אח שלי!!!  

 אסף: באתי לאסוף אותך לנשף מתוקה שלי

 עמרי: הקדמת... 

 אסף: גבר אמיתי לא נותן לבחורה שלו לחכות...

 עמרי: פרח הבאת?
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 אסף: אלא מה... 

 עמרי + אסף: וולאק אתה!!! 

 אסף: )בוחן את בגדיו של עמרי( ככה אתה בא?

 מה הבעיה?עמרי: 

 אסף:  אין שום בעיה...

 )עמרי מחליף בגדים( הו...עמרי: או

 אסף: נחש מה?

 עמרי: מה?

 אסף: עברתי

 עמרי: אתם עוברים בית?

 אסף: לא יא גזור... עברתי את המבדקים לקורס טיס

 יא מלך אתה הולך להיות טייס! -עמרי: איזה גבר 

 אסף: חכה יש עוד גיבוש וכאלה...

 ה אתה סופר מישהו אתה... איזה מלךעמרי: כלום, מ

 אסף: תודה אחי

 עמרי: נו איך החולצה?

 אסף: אם אתה רוצה להיות לבד כל הערב אז סבבה

  ...הועמרי: או

 אסף: באמת אחי, אני מפרגן... 

 )עמרי שוב מחליף בגדים( ...הבנתי ,עמרי: הבנתי

 אסף: בוא הנה אתה  לחוץ היום... מה קרה? מה מחכה לנו במסיבה? 

 עמרי: מה מחכה?

 אסף: תגיד לי אתה

 עמרי: כלום, סתם...

 אסף: מה סתם?

 עמרי: סיון תהיה שם...

 אסף: וואלה...

 עמרי: וואלה וואלה...

 אסף: ו?

 עמרי: ו...מה?

 אסף: אתה הולך להגיד לה משהו? לעשות איזה צעד? 

 נראה איך יזרום הערב...עמרי: 
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אסף: מה יזרום מה? אחי, אתה משגע אותי... אתם כאילו ידידים כבר מכיתה ד' ואף פעם לא עשית 
 איזה מהלך... זה לא עובד ככה... אם אתה רוצה מישהי אתה צריך לעשות משהו... 

 עמרי: איך אתה אוהב להגזים

עשה משהו אז מישהו אחר כן והיא תלך אני מכיר את סיון ואם אתה לא ת .אסף: אני לא מגזים
 אתו

 עמרי: שתלך עם מי שהיא רוצה, אני לא החבר שלה...

 אסף: ממש

 עמרי: מה אתה רוצה שאעשה?

 אסף: תלך אליה כמו גבר ותגיד לה שאתה רוצה אותה

 עמרי: אני לא כמוך... 

 אסף: אתה צריך לשתות קצת, להשתחרר ויהיה בסדר... 

 אני אשתה... זה יעזור לי... ,עמרי: כן

 אסף: יופי, עכשיו שים את החולצה המכופתרת ההיא...

 עמרי: איזה?

 אסף: ההיא שתלויה שם

 עמרי: מה קשור עכשיו מכופתרת? 

מה שלבשת עד עכשיו זה שיא האופנה... בדיוק ראיתי פה בחוץ כמה שדרנים של ערוץ בטח אסף: כי 
 האופנה רצו להתייעץ אתך... 

 עזוב נו... עמרי:

 אסף: תביא רגע את החולצה שנראה אל תהיה נעול 

 עמרי: בסדר, בסדר... )מחליף שוב בגדים(

אסף: אני זבל אם סיון לא נגנבת כשהיא רואה אותך עם החולצה הזאת... )מוציא בקבוקון וויסקי( 
 יש לך כוסות?

 עמרי: איזה כוסות?

 אסף: של גזוז... 

 כוהול( אבל אמרנו שאתה נוהגעמרי: מה גזוז? )רואה את האל

 אסף: צ'ייסר אחד... מה כבר יכול לקרות...

 עמרי: אין לי כוסות

 אסף: טוב, אז נשתה מהבקבוק 

 עמרי: חכה שניה...

 אסף: מה?

 עמרי: אולי עדיף שלא...

 אסף: אולי עדיף שלא מה?

 עמרי: אולי עדיף ש...
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  ! אסף: נשתה חצי חצי

 עמרי: בטוח?

 )שותה( עכשיו אתה...אסף: תנוח... 

 עמרי: )שותה( חריף זה...

 . תביא )אסף שותה( קח, שתה עד הסוף! )עמרי שותה(אסף: זה משהו איכותי

 עמרי: איך החולצה?

 אסף: ביג לייק. יאללה זזנו?

 עמרי: אתה סבבה לנהיגה?

אחת, אתה  אסף: נו מה יש לך אתה... )אומר ומדגים( אצבע על האף, יד על עין שמאל, עומד על רגל
 אקפוץ? רוצה שאני גם

 עמרי: נראה לי אתה כשיר

 אסף: תודה אדון שוטר

עמרי: טוב אז שניה אני מסדר פה וזזים... )עמרי מסדר את החדר בזריזות, מוציא בושם ומרסס על 
 החולצה( 

 אסף: מה אתה עושה?

 עמרי: שם בושם...

 אסף: על החולצה?

 עמרי: זה מחזיק ליותר זמן

 גנוב? שמים קצת על הצוואר, לחיצה קטנה על כל יד וזהו! אסף: מה אתה

 עמרי: לא אחי, אני שם על החולצה וזה מחזיק לי שעות

 אסף: אבל זה נהיה מסריח ככה

 עמרי: שחרר אותי נו

אסף: תגיד לי מה אעשה אתך? באמת, אני שואל אותך בשיא הרצינות... מה אתה רוצה שאעשה 
 אתך?

 .בוא נזוז ,שחרר אותי עמרי: זה מה יש... יאללה

 )יוצאים(

 

  תמונה שלישית:

 )לילה, חניון מחוץ לפאב(

 עמרי: איזה טרפת הא?

 אסף: אחת המסיבות...

 עמרי: איפה נעלמת לי?

 אסף: אני? אתה כל שניה רצת למקום אחר... אי אפשר היה לעקוב אחריך...
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 עמרי: כן אחי, שתיתי מלא...

 אסף: כי בטח אני לא שתיתי כלום 

 עמרי: דברת עם סיון עליי? 

 אסף: מה סיון? לא דברתי איתה בכלל...

 עמרי: ראיתי אתכם מדברים

 אסף: אה סתם... 

 עמרי: אז על מה דברתם כל כך הרבה זמן? 

 אסף: אמרה שלום אתה יודע, עשינו צ'ייסר עם כולם וזהו... יאללה זזנו?

 עמרי: זזנו לאן?

 אסף: הביתה לאן...

 !עד הבוקר after partyעושים  הביתה? כולם נוסעים לתצפית הישנה...עמרי: איזה 

 אסף: מה אפטר עכשיו?

 עמרי: יאללה בוא ניסע

 אסף: אתה בכלל יכול לעמוד על הרגליים?

 עמרי: ברור, מסיבת סוף שנה! 

 אסף: די אני גמור מעייפות 

 עמרי: חייבים אחי, סיון תהיה שם

 אסף: סיון גם הייתה פה ולא עשית כלום 

 עמרי: כי פה זה לא התאים

 אסף: עזוב אותך ממנה

 עמרי: מה נהיית לי כזה כבד פתאום?

 אסף: גם ככה אם תראה אותה לא תעשה כלום

 עמרי: נראה לך? אני הולך אליה כמו שאמרת לי ואומר לה כמו גבר שאני אוהב אותה!

 סתם שיכוראסף: מה אוהב? איזה אוהב? אתה 

 עמרי: איזה שיכור אחי? אני מטורף עליה מכיתה ד'... 

 אסף: תאמין לי עמרי עזוב אותך ממנה היא סתם

 עמרי: מה עובר עליך?

 אסף: כלום

 תשתחרר כבר... בוא ניסע... ,עמרי: אז יאללה

 אסף: אתה יודע איך נוסעים לשם בכלל?

 עמרי: עכשיו אתה מתחיל לדבר!

 סוף... אסף: תשמע שתיתי בלי
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 עמרי: רבע שעה נסיעה אנחנו שם... 

 אסף: רבע שעה בדוק?

עמרי: בדוק, נעול, מחסן. אצבע על האף, נו שים אצבע על האף... )אסף שם אצבע( יד על עין שמאל, 
 תעמוד על רגל אחת )אסף עומד על רגל אחת(... אחי אתה בשליטה... יאללה זזנו?

 .. כן, חפרת לי את החיים חפרת. ,אסף: כן

 )יוצאים(

 

 תמונה רביעית:

 אסף נוהג ועמרי לצדו מצלם וידאו עם הנייד( ברכב של אסף. ) 

לכיוון מעלה גמלא למסיבת אפטר לפרצוף! נמצא אתנו  air partyעמרי: ברוכים הבאים לטיסת 
 כאן קפטן אסף ברקת, טייס מספר אחד בחיל האוויר! 

אסף: כאן קפטן אסף ברקת, אני מבקש מכולם לשחרר חגורות, מתחת לכיסא תוכלו למצוא שקיות 
 הקאה. לכל שאלה פנו אל הדייל הראשי של המטוס, עמרי רבינוביץ'!

 !אני המאבטח סמוי על המטוס !מי דייל? ...עמרי: דייל 

 אסף: איזה מאבטח, בכלל מגייסים אותך עם כל הבעיות שלך בלב?

 ברור שמגייסים... עמרי: 

 אסף: מה נסגר עם זה?

 וחסר לרופא שהוא אומר לי לא. ועדה רפואיתביום ראשון יש לי עמרי: 

 ...אסף: תאמין לי הייתי מתחלף אתך ברגע. תטוס לחו"ל, תראה עולם, תכיר בחורות

תזהר, במשהו על הכביש( אסף לפתע עמרי: איזה בחורות... אני יש לי רק אחת בראש! )עמרי מבחין 
 תזהר!!!

 )נשמעת מכה חיצונית חזקה וחריקת בלמים( 

 )שתיקה(

 עמרי: אתה בסדר?

 אסף: נראה לי שכן

עמרי: כואב לי בחזה... )עמרי משחרר את החגורה ומציץ החוצה( אני רואה שם משהו... יש שם 
 )אסף מתחיל בנסיעה( אסף, מה אתה עושה? אסף, עצור... עצור!  מישהו...

 )חושך(

 

 שנייה: מערכה

 :אשונהתמונה ר

 )עמרי ואסף נכנסים בסערה לתוך מקלט נטוש(

אסף: אני לא מאמין... אני לא מאמין... )מבחין בעמרי שהוציא את הנייד( מה אתה עושה? תעיף 
את הפלאפון )עמרי מתעלם( אני אומר לך תעיף את הפלאפון! )השניים נאבקים על הנייד והוא נופל 

 על הרצפה(
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 גנוב?! עמרי: מה אתה

 אסף: לא עושים שום דבר

 עמרי: אסף...

 אסף: שתוק רגע...

 עמרי: אנחנו חייבים...

 אסף: חייבים מה?

 עמרי: לא יודע... חייבים...

 אסף: לא חייבים כלום!  

 עמרי: אבל...

 אסף: שתוק כבר שתוק!!! תן לי לחשוב שניה...  

 היה על הכביש...אסף: אני אגיד לך מה... כשהגענו לעיקול אז הוא פתאום 

 עמרי: זה היה לפני העיקול

 אסף: מה פתאום

 עמרי: בטח

 אסף: אני אומר לך מיליון אחוז שזה היה בעיקול

 עמרי: זה היה לפני

 אסף: איזה לפני? זה היה בעיקול!

 עמרי: אני אומר לך מה שראיתי...

אז אולי הייתי רואה מה ראית?! אם לא היית זז כל כך הרבה ומתעסק בכל דבר  -אסף: איזה ראית 
 אותו

 עמרי: אז אני אשם בזה שאתה לא ראית אותו?

 אסף: לא אמרתי שאתה אשם... אמרתי שהפרעת לי בנהיגה. 

 עמרי: וואלה

 אסף: וואלה וואלה

 )עמרי מנסה לסדר את הנייד ללא הצלחה(

 עמרי: הלך המכשיר

 אסף: תביא רגע

 עמרי: עזוב 

 אסף: תביא שניה אני מסדר לך אותו 

 עמרי: אני אומר לך הלך הפלאפון

 אולי פשוט אין לך קליטה במקלט. טוב תשמע, אנחנו צריכים לחתוך מכאן... אסף: תביא רגע נו

 עמרי: לאן?
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 אסף: או למסיבה או הביתה

 עמרי: אין מצב שאני נוסע למסיבה עכשיו

 אסף: אז הביתה... 

 עמרי: ואז מה?

 אסף: ואז כלום

 עמרי: מה כלום?

 , כלום. נשים אותך בבית, תלך לישון ומחר נדבר כבר אסף: כלום

 עמרי: וזהו?

 אסף: כן, זהו

 עמרי: אתה רציני?

 אסף: רציני לגמרי

 עמרי: ומה עם הבן אדם?

 אסף: כמה אתה חופר...

 עמרי: אני רוצה לדעת מה עושים...

 הולכים הביתה! ,אסף: אז אני אומר לך, לא עושים כלום

 לחזור לשם... לעזור לו...עמרי: אנחנו עוד יכולים 

 אסף: אי אפשר לחזור עכשיו. 

 עמרי: אז תביא את הפלאפון שלך ונזמין אמבולנס

 אסף: ומה תגיד להם?

 עמרי: שראיתי תאונה בדרך...

 אסף: אהה... מאד חכם... בטח לא ישאלו אותך מי אתה, איך ראית, מה עשית שם...

 עמרי: אז אני אתקשר מחסוי

 אסף: שום אמבולנס ושום חסוי. 

 עמרי: למה?

 אסף: מה למה? כי אתה תסגיר אתנו והלך עלינו. 

 עמרי: מה אכפת לי מאתנו, העפנו את הבן אדם מהצוק ואנחנו כאן במקום לעזור לו

אסף: ברור שלא אכפת לך... מה זה משנה לך, אני נהגתי נכון? אותי ישימו בכלא לא אותך. אם 
שר למשטרה ותגיד להם שנהגת שיכור ודרסת בן אדם... )מוציא את המכשיר אתה כזה גבר תתק

הנייד שלו( הנה קח... תתקשר נו! קח... צא מהמקלט, תתקשר ותגיד להם שאתה נהגת... נראה 
 אותך גבר

 עמרי: אבל לא אני נהגתי

אתה היית אסף: בדיוק! אז תפסיק לשחק אותה ותעזור לי להבין איך יוצאים מהחרא הזה... כי אם 
 נוהג אז הייתי סותם את הפה ועושה הכול כדי לעזור לך במקום לחפור לך את המוח. 

 עמרי: אני רק אומר ש...
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אסף: אתה רק אומר שנוח לך... אתה מה אכפת לך... בוא נלך להתוודות במשטרה אתה בטח תגיד 
 שישנת כל הנסיעה כמו תינוק ואני אקח את כל האשמה עליי.

 אגיד את זהעמרי: אני לא 

אסף: מאד נוח לך שרק אני נוהג... אה שכחתי, לך ההורים אף פעם לא נותנים את הרכב... כמה 
טוב שיש לך את אסף שייקח אותך לפה וייקח אותך לשם... איפה שצריך תמיד אני זה שמסיע וגם 

ז חבל לך כשיוצאים אז זה תמיד אני... העיקר שאתה תוכל לשתות ולהנות. כי אם אבא שלך יידע א
על הזמן אבל אצלי זה בסדר נכון? פעם אחת לא שמעת אותי מתלונן על זה. פעם אחת לא שמעת 
אותי מבקש ממך להביא רכב... אז אל תשחק לי אותה כאילו אתה לא קשור לעניין. אתה ידעת 
בדיוק כמה שתיתי ושכנעת אותי לקחת אותך למסיבה בתצפית... כי מה אכפת לך... מקסימום 

 ר אתנו ניידת ולי ישללו את הרישיון לא לך... נכון? העיקר שאתה תצא נקי.תעצו

 )שתיקה(

לא התכוונתי להדליק אותך... אני אתך פה בתוך זה ולא הולך לשום מקום עד  עמרי: תשמע...
 שמחליטים מה עושים. 

 אסף: באמת שלא ראיתי אותו

 זור הכי מסוכן בארץ... עמרי: אני יודע... היה חשוך... הוא רוכב על אופניים בא

 אסף: באמת שלא ראיתי אותו... 

 עמרי: אני מאמין לך 

אסף: מה זה הדבר הזה... מאיפה הוא בא לנו פתאום... לפני שנייה היינו במסיבה ועכשיו זה... אתה 
 חושב שהוא...

 עמרי: מה?

 אסף:  חושב שהוא מת?

 עמרי: לא יודע

אבא שלי ירצח אותי... אני כזה אפס... כזה אפס... לא מאמין אסף: איזה דפוק אני... איזה דפוק... 
 שדרסתי בן אדם... לא מאמין שזה קרה לי...

 עמרי: איזה אפס? על מה אתה מדבר? לא ראינו אותו... הוא רוכב באזור מסוכן... זה לא אשמתך

 אסף: אני אידיוט, אם באמת קרה לו משהו אני גמור

 מתחיל קורס טייסעמרי: איזה גמור? אתה עוד רגע 

 אסף: איזה קורס טייס, אין שום קורס ואין כלום! אני כזה אפס...

 אין מישהו מהבנים בשכבה שלא היה רוצה להתחלף אתך ,עמרי: אתה אסף ברקת

 אסף: איזה שטויות 

 עמרי: אני רציני... בנות נטרפות עליך, אתה ספורטאי מעולה

 אסף: אני כזה אפס...

 עמרי:  אתה אסף ברקת בן אדם,  אתה לא אפס ותזהר לקרוא לחבר הכי טוב שלי ככה, הבנת אותי? 

 אסף: גם כן חבר...

עמרי: כן חבר. אתה יודע מה נזכרתי פתאום? כשהיינו ביסודי, הייתה לנו איזה פעילות כאן במקלט 
 מן ודניאל ברלינצקי המעפן הזה שכנע את כולם לעשות עליי חרם כי הייתי ש

 אסף: חרם עליך? מתי?
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 עמרי: בכיתה ד'

 אסף: נכון... שכחתי מזה כבר... 

עמרי: אני גם זוכר שאף אחד לא דיבר איתי כמה ימים חוץ ממך ובגלל שדברת איתי אז גם עליך 
 עשו חרם עד שהכנסת לו מכות והכרחת אותו לבקש מאתנו סליחה מול כולם

 אסף: כן, את זה אני זוכר

 )צוחקים(  

 י: לא יאמן שהמקלט הנטוש הזה היה פעם הבית שלנועמר

 )רגע(

 אסף: מתחילה הזריחה... צריך להחליט מה עושים. 

 עמרי: מה שתחליט אני זורם אתך

 אסף: תשמע, אם קרה לו משהו זה לא צחוק... 

עמרי: יכול להיות שלא קרה לו כלום ואנחנו סתם עושים מזה עניין... בטוח שאתה לא רוצה  
 ?1למד"אלהתקשר 

 אסף: בטוח. בוא ניסע הביתה. 

 עמרי: או למסיבה... 

 אסף: אמרת שאתה לא רוצה

 עמרי: זה יהיה חשוד אם לא נגיע

 אסף: מישהו יודע שתכננו לבוא?

 עמרי: אדרי

 אסף: מה אדרי קשור?

 עמרי: סימסתי לו מהדרך... 

 אסף: בשביל מה? 

 גם שם עמרי: הוא היה שם ראשון ורציתי להיות בטוח שסיון

 ... עוד מישהו יודע שתכננו לבוא?והואסף: א

 עמרי: לא יודע... לא נראה לי. 

 אסף: מה זה לא נראה לי?

 עמרי: זה מה שזה.

 אסף: כולם המשיכו לשם חוץ מאתנו, זה יראה מוזר אם לא נגיע...

 עמרי: אתה חושב שמישהו ראה אתנו?

 אסף: איפה?

 עמרי: בתאונה...  

                                                           
 מגן דויד אדום 1
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 אסף: לא נראה לי...

 עמרי: מה זה לא נראה לי?

 אסף: זה מה שזה. הסתכלתי ולא ראיתי אף אחד בסביבה... 

 עמרי: בטוח?

 אסף: נו מה אני בחקירה?

 עמרי: לא חוקר אותך אבל חייבים לתאם גרסאות למקרה שיתפסו אתנו.

 אסף: איך יתפסו אתנו? אני אומר לך שאף אחד לא ראה אתנו. 

 עמרי: הם לא פראיירים במשטרה

 בחיים לא יגיעו אלינו -אסף: אם לא נדבר על זה 

 עמרי: ואם כן? 

 אסף: בסדר, בוא נעשה תיאום גרסאות

עמרי: אנחנו צריכים לדעת בדיוק איפה היינו, מה עשינו, לאן נסענו... בדיוק על דברים כאלה אנשים 
 נופלים...  

 אסף: צודק. 

 סיבה...עמרי: אז באת לאסוף אותי, עלית לחדר שלי ויצאנו למ

 אסף: ומה עשינו אצלך?

 עמרי: כלום, החלפתי בגדים ויצאנו...

 אסף: ואז?

 עמרי: ואז היינו עם כולם במסיבה, היה צחוקים וכאלה...

 אסף: ו...?

עמרי: ואז נגמרה המסיבה... החבר'ה התארגנו למסיבה נוספת בתצפית הישנה ואנחנו חתכנו 
 הערב... לא מסובך... הביתה כי אתה היית גמור והחלטנו לסיים את

 ? אתה לא יכול להגיד ששתיתי... "אתה היית גמור"אסף: רגע, מה זה 

 עמרי: גמור בקטע של היית עייף לא שיכור...

 אסף: עדיף שנגיד שאתה היית גמור

עמרי: לא נכון, כמה שיותר נצמד למה שהיה באמת ככה יהיה לנו קל יותר. חשוב גם שנדע מאיפה 
 חייבים למצוא דרך חלופית... 869לא יכולים להגיד שנסענו דרך נסענו כי אנחנו 

 אסף: אתה מתחיל לדבר איתי במספרי כבישים וזה מסתבך לי

עד  92עמרי: אסף, זה הכי פשוט שיש. אתה מכיר את הכבישים האלה מגיל אפס. המשכנו ישר ל
 המושב... אנחנו רק צריכים להיות מתואמים על זה וזהו. 

 אסף: וזהו?

 רי: כן, זהו.עמ

 אסף: זה לא מספיק... 
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יודע מה? יש לי רעיון. בוא נעשה חקירה של ממש. אני אשב כאן, אתה  תסתובב ותשאל  אותי  :עמרי
 שאלות 

 אסף: באיזה קטע? 

 עמרי: בקטע של חוקר משטרה, כמו במציאות. ואחר כך  אני אשאל אותך... ככה נתרגל... 

 יו?אסף:  בשביל מה המשחקים האלה עכש

 עמרי:  זה לא משחקים. זה הכי רציני שיש... תתנהג כאילו זה אמיתי!

 אסף: בסדר ... 

 עמרי: תתחיל

 )עמרי מתיישב ואסף מתהלך סביבו כחוקר משטרה(  

 אסף: טוב אז... איפה היית בלילה של סוף שנת הלימודים?

 עמרי: אהה...

 ה שוב? איפה היית ב...אסף: איפה היית בלילה של סוף שנת הלימודים? לחזור על ז

 עמרי: עם כולם... במסיבת סיום

 אסף: מתי יצאת משם?

 עמרי: כשנגמר... לא יודע...

 אסף: אין לא יודע! היית שיכור אז אתה לא זוכר?

 עמרי: בסביבות ארבע בבוקר נראה לי...

 אסף: מה זה נראה לי?

 עמרי: לא יודע... בערך...

 אסף: ולאן נסעת?

 עמרי: חתכתי הביתה

 אסף: וואלה

 עמרי: וואלה וואלה

 אסף: אל תתחצף ילד! למה לא נסעת למסיבה בתצפית הישנה עם כל החברים מהשכבה?

 עמרי: נגמר לי הדלק...

 אסף: באוטו?

 עמרי: הייתי גמור מעייפות

 אסף: ואיך הגעת הביתה?

 עמרי: אהה...

 אסף: איך הגעת הביתה? 

 עמרי: אבא שלי בא לאסוף אותי

ך מהשכבה שראו אותך ואת לי נראה לך מטומטם? יש לי רשימה של עשרים חברים שאסף: מה אנ
 אסף ברקת נכנסים לרכב של אסף אז אל תבלבל לי את המוח...
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 עמרי: אני לא...

 אסף: אל תבלבל לי את המוח! איך נסעת הביתה?

 עמרי: עם אסף

 אסף: אז למה אתה משקר לי שמנצ'יק?

 עמרי: אל תקרא לי ככה

 למה אתה משקר?אסף: 

 עמרי: אני לא משקר

 אסף: נכון, אתה פשוט לא אומר את האמת! למה אתה משקר?

 עמרי: אני לא משקר!

 אסף: ואז מה?

 עמרי: ואז זהו... 

 אסף: זהו מה?

 עמרי: הוא שם אותי בבית והלכתי לישון...

 אסף: הוא שם אותך או אתה אותו? מי היה הנהג?

 עמרי: לא אני

 הנהג? אסף: אז אסף היה

 עמרי: לא יודע

 אסף: מה יש פה לדעת? מי נהג? אתה או אסף? 

 עמרי:  אהה...

 אסף: תענה לי על השאלה! 

 עמרי:  לא אני...

 אסף: )יוצא מדמות החוקר( אני לא מאמין אתה מפליל אותי 

 עמרי: מה?

 אסף: אתה מפליל אותי במשטרה.

 עמרי: אני לא מפליל אותך...

 רת "לא אני"... אסף: מה לא? זה מה שאמ

  עמרי: אז מה אתה רוצה שאגיד?

אסף: תגיד את האמת רק תפסיק לגמגם ולדבר בעקיפין... שואלים אותך מי נהג אז תגיד שאני 
 נהגתי

 עמרי: אני?

אני... אני... אסף נהג ברכב. רק דבר ברור ותגיד שלקחתי אותך הביתה וזהו...  -אסף: לא אתה 
 ה משקר ואז הלך עלינו. תאברגע שאתה מגמגם יודעים ש

 עמרי: טוב, בסדר, בסדר...
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 אסף: אז איפה היינו?

 עמרי: שאלת אותי מי נהג ברכב...

 אסף: נכון... )חוזר לדמות החוקר( אז מי נהג ברכב?

 עמרי: אסף

 אסף: למה הוא ולא אתה?

 עמרי: כי אני שתיתי והוא לא

 אסף: אתה בטוח?

 עמרי: מיליון אחוז

 אסף: בטוח?

 סגור, נעול, מחסן. עמרי: 

 אסף: אתה יודע למה אתה כאן שמנצ'יק?

 עמרי: אל תקרא לי ככה

 אסף: יודע או לא?

 עמרי: לא

 אסף: בכל החדשות דברו על זה ואתה לא יודע?

 עמרי: נשאר לי עוד מבחן בגרות אחרון במחשבים ואין לי זמן לראות טלוויזיה 

ולה שלכם מישהו פגע עם הרכב ברוכב אופניים אסף: אז אני אספר לך. בבוקר שאחרי המסיבה הגד
 וברח. על זה שמעת?

 עמרי: ראיתי איזה כתבה באינטרנט אבל אני לא מאמין שזה קשור למסיבה שלנו

 אסף: באמת?

 עמרי: כן, אחרת כבר מזמן מישהו היה מדבר על זה בחבר'ה ואני לא שמעתי כלום

 אסף: אתה נחשב למישהו מהחבר'ה?

 עמרי: כן

 ם אסף לא היה חבר שלך עדיין היית בחבר'ה?אסף: וא

 עמרי: כן... נראה לי... 

 אסף: דווקא יצא לי לחקור כאן כמה חברים שלך מהשכבה וכולם אמרו לי שבלי אסף אתה כלום

 עמרי: זה לא נכון

המוקלטת שלי עם אדרי. תראה עמרי, אני מבין שהחברות  אני יכול להשמיע לך את השיחה אסף:
שובה לך מאוד ואני מבין שאתה לא רוצה להלשין עליו כי אתה רוצה לצאת גבר. שלך עם אסף ח

 אבל אתה חייב להבין שאם אתה משקר לי עכשיו רק תסתבך יותר בהמשך. 

 עמרי: אני לא משקר

 אסף: עמרי, אתם הרגתם בן אדם.   

 עמרי: הוא מת?
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 מר עליו עכשיו?  אסף: כן, הוא מת. אתה חושב שאסף גם היה שומר עליך כמו שאתה שו

 .עמרי: אני חושב שאין לכם שום מושג מי פגע באיש הזה ואתם סתם נטפלים אלינו כי אנחנו צעירים

תפסת אומץ... אמרתי לך, יש לי עדויות, יש לי מצלמות שתעדו את הדרך שלכם, בסוף אני  אסף:
 אגלה מי זה וכדאי לך מאוד שזה לא יהיה אתה. 

 אסף.עמרי: זה לא אני וזה לא 

 היית טוב... עכשיו תורך. !אסף: )יוצא מהדמות( סבבה

 עמרי: אני לא יודע אסף... זה ממש קשה... אם אני אהיה בחקירה אמתית כזאת אני...

 אסף: אתה תיצמד למה שתאמנו והכול יהיה בסדר

 עמרי: אני לא טוב בדברים האלה... 

 אסף: אתה חייב, אין ברירה. קדימה תתחיל. 

 )מחליפים במקומות ועמרי נכנס לדמות החוקר( טוב אז.... שמך?עמרי: 

 אסף: אסף ברקת

 עמרי: הבן של מזכיר המושב גדעון ברקת?

 אסף: כן... למה זה קשור?

 עמרי: אני שואל את השאלות ואתה עונה. אני ברור? 

 אסף: כן אתה ברור. 

 הביתה... מה עשיתם לפני כן?וחתכתם  "גמור"עמרי: אז שמענו כבר את הסיפור הזה שלכם שהיית 

 אסף: היינו במסיבה

 עמרי: היה כיף?

 אסף: היה אדיר

 עמרי: כמה שתית?

 אסף: כלום

 עמרי: כלום? מסיבת סוף שנה ואפילו לא צ'ייסר אחד?

אסף: אם אתה באמת מכיר את אבא שלי אז אתה יודע שהוא לא היה נותן לי את הרכב אם הייתי 
 שותה 

 ף?עמרי: אתה משקר לי אס

 אסף: לא

 עמרי: בטוח?

 אסף: נעול

 עמרי: ומי עוד היה במסיבה?

 אסף: כל השכבה

 עמרי: ועם מי הסתובבת כל הערב?

 אסף: מה זה חשוב? 
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 עמרי: תענה לי על השאלה. עם מי הסתובבת כל הערב?

 אסף: סתם... רקדתי, הסתובבתי, דברתי עם אנשים

 עמרי: עם מי דברת?

 אסף: כל מיני

 שמות!עמרי: תן לי 

 אסף: עם אדרי, עם איתי, עם סיון

 עמרי: סיון שטרית?

 אסף: דברתי עם הרבה אנשים, לא זוכר כבר

 עמרי: סיון ואתה ביחד? אתם זוג?

 אסף: לא... סתם ידידים

 עמרי: ידידים... 

 אסף: כן, ידידים

 ומה עם עמרי? איפה הוא היה?עמרי: 

 אסף: הסתובב

 עמרי: למה לא הסתובבת איתו?

 כי הוא נעלם לי... מסיבה, מלא אנשים...אסף: 

 עמרי: והוא שתה?

 אסף: כן, כמו כולם

 עמרי: אז כולם שתו חוץ ממך?

אסף: אמרתי לך כבר... לא שתיתי כי נהגתי... אני לא מבין למה קראתם לנו בכלל לכאן? מה עשינו 
 לא בסדר?

 עמרי: אז אתה אפילו לא יודע למה אתה כאן...

 אסף: אין לי מושג

מרי: כי מישהו מהשכבה שלך פגע ברוכב אופניים, הרג אותו וברח! זה למה. עכשיו אני מספיק ע
 ברור?

 אסף: לא ידעתי

עמרי: אל תבלבל לי את השכל. אתה קולט על מה אני מדבר אתך בכלל? אני מדבר אתך על רצח. 
נחנו יודעים אליך ואל עמרי. א יםח! אני רוצה שתבין משהו אסף, כל החשדות שלנו מוביל-צ-ר

בדיוק באיזה שעה יצאתם מהמסיבה, אנחנו יודעים שאתה נהגת, כמה שתית ודרך איזה כביש 
נסעת. אני רוצה להראות לך משהו )נותן לאסף תמונה של שניאור חשין ז"ל(  הגבר הזה בתמונה, 

 תזה שניאור חשין. שמעת עליו פעם? לא הא... הוא היה ספורטאי מצטיין, התאמן לקראת תחרו
Iron-man ?באוסטריה, אתה גם ספורטאי מצטיין נכון 

 אסף: אני לא מבין מה אתה רוצה ממני

עמרי: בזמן האימון מישהו פגע בו עם הרכב וברח. שניאור נהרג והשאיר אחריו אישה ושלושה 
 ילדים. יש לך אחים קטנים?

 אסף: כן, שניים



20 
 

או בלי אח גדול שישמור עליהם כשצריך. )נותן לו  עמרי: תאר לך שהם היו גדלים בלי אבא או אמא
 עוד תמונה של לי זיתוני ז"ל( אותה אתה מכיר?

 אסף: לא

עמרי: איזה בחורה יפה נכון? תראה את העיניים שלה. כמה תמימות, כמה טוהר. קוראים לה לי 
זור לה, זיתוני, עברה מעבר חצייה בשעת בוקר ושני גברים פגעו בה וברחו. אם היו נשארים לע

מזמינים אמבולנס, אם היו עושים משהו אולי היא עוד הייתה בחיים. אלה גברים אלה? אתה יודע 
מה זה אומר להיות גבר אסף? גבר אמיתי זה אחד שלוקח אחריות על המעשים שלו. יש לי כאן עוד 

געו בהם עשרות תמונות של זקנים, נשים, בחורים בגילך, ילדים... כולם נדרסו על ידי אנשים שפ
והשאירו אותם למות. תשמע אסף, אני יודע שלא התכוונת, אני יודע שאתה בחור טוב, השאלה היא 
אם אתה גבר. אני מזמין אותך להתוודות, לנקות את המצפון שלך, להגיד את האמת. תחתום כאן, 

באף אחד תודה באשמה ונסגור את הסיפור הזה. אני יודע שלא התכוונת, אני יודע שלא רצית לפגוע 
ילדים שעכשיו הם יתומים. קדימה תחתום ונגמור עם זה.  ניאבל מה לעשות הרגת בן אדם, אב לש

 )אסף מתמהמה( יודע מה, אל תחתום. 

 )עמרי פונה לצאת(

 אסף: חכה רגע...

 עמרי: מה?

 אסף: אם אני חותם אז גם יקלו לי בעונש? 

 עמרי: אני יכול להבטיח לך שאם תודה אז יהיה לך עונש, אבל פחות קשה ממה שצפוי לך עכשיו. 

 אסף: ומה עם עמרי?

 עמרי: עמרי? הוא כבר חתם

 אסף: מה?

 עמרי: הודה שאתה נהגת, חתם על עסקת טיעון ושוחרר 

 אסף: אני לא מאמין לך, הוא לא חתם, אתה משקר. 

 ()עמרי מוציא מסמך ונותן לאסף

 עמרי: תקרא בעצמך

 )אסף קורא(

 אסף: זה לא אמיתי... זה מזויף... לא מאמין לך

 עמרי: אל תאמין. קדימה אסף, תחתום ונגמור עם זה כבר. 

אסף: זה היה לילה, אני לא ראיתי אותו, הוא הגיע משום מקום, אני לא יודע מאיפה הוא בא לי 
 ם, עמרי הפריע לי כל הזמן עם הפלאפון...ופתא

 (מרי יוצא מדמות החוקרע)

 כולך רוח וצלצולים. ידעתי שלא תעמוד בזה.  !עמרי: ידעתי

 אסף: לא חתמתי

 עמרי: כל החיים אני הולך אחריך כמו עיוור, נותן הכול בשבילך 

 אסף: מה אתה רוצה ממני?

 עמרי: תגיד לי עכשיו את האמת, מה עשית עם סיוון במסיבה?

 אסף: מה?
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 השאלהעמרי: תענה לי על 

 אסף: עמרי, ביני לבין סיון אין כלום ואתה יודע את זה... 

 עמרי:  אני לא יודע שום דבר

 אסף: אני אומר לך היא סתם עוד מישהי מהשכבה

 עמרי: ולא היה ביניכם כלום?

 אסף: שום כלום

 עמרי: אז על מה דברתם כל המסיבה? 

 אסף:  עליך! דברנו עליך...

 עמרי:  עליי? מה היא אמרה?

 אסף: סתם אחי, אמרתי לך כבר מזמן, עזוב אותך ממנה היא סתם...

 עמרי: תגיד לי מה היא אמרה

 אסף: היא לא רוצה אותך... תבין את זה כבר... 

 עמרי: אבל מה היא אמרה?!

 אסף: היא לא אמרה לי כלום, היא הייתה שיכורה לגמרי 

 עמרי: התנשקתם?

 אסף: נראה לך? עמרי, אני אומר לך ש...

 מרי: תגיד את האמת... תהיה גבר. ע

 אסף: כל הזמן אני אומר לך להתרחק ממנה ושהיא סתם

 כן או לא? -עמרי: התנשקתם 

אסף: לא היה בינינו כלום, אני נשבע לך! היא לא הפסיקה להדבק אליי, הייתי שיכור לגמרי, כל 
 הזמן ניסתה לנשק אותי ואני אמרתי לה...

 עמרי: ידעתי

אסף ומתפתחת סצנת מכות בין השניים. בסופו של דבר אסף גובר על עמרי, הוא )עמרי מתנפל על 
 מחזיק אותו בכוח כך שעמרי לא יכול לזוז או להגיב(

 אסף: תירגע כבר! תירגע! אתה לא מבין שלא היה כלום!!! 

 עמרי: תוריד את הידיים שלך ממני

 אסף: היא לא שווה את זה! 

 עמרי: שחרר אותי כבר!

 נרגע?אסף: אתה 

 עמרי: עזוב אותי!!! 

 אסף: אתה נרגע? 

 עמרי: רד ממני כבר!!! 
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השניים יושבים רחוק אחד מהשני ומתנשפים  )אסף משחרר את האחיזה ועמרי מזנק מייד לצד.
 ארוכות(

 אסף: תשמע אני...

 עמרי: עזוב, לא אכפת לי ממנה... רק אל תשקר לי... 

 אסף: אני...

 י.עמרי: זה הכול... אל תשקר ל

 )נשמע קול סירנה משטרתית מבחוץ(

 אסף: שמעת את זה?

 עמרי: אולי מצאו אותו

 אסף: אתה חושב?

 עמרי:  יכול להיות שזאת סתם ניידת שעברה פה במקרה ובדרך למקום אחר 

 אסף: כן, יכול להיות... 

 עמרי: השמש כבר זרחה לגמרי, חייבים לזוז.  

 אסף: לא יודע... אני חושב ש...

 מה?עמרי: 

 אסף: זה לא היה צריך לקרות... זה גדול עלינו, זה גדול עלי... אני חושב ש...

 עמרי: דבר כבר

 אסף: אני חושב שכדאי שנזמין אמבולנס ונסע עכשיו למשטרה. 

 עמרי: מה?

 אסף: אתה צדקת. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.

 עמרי: עכשיו אתה אומר את זה? 

, אולי הניידת בכלל לא בדרך אליו ואנחנו חייבים לנסוע ולהציל אסף: אני לא רוצה להרוג בן אדם
אותו... אסור היה לנו לעלות על הרכב, אסור היה לנו לנסוע ככה, היינו צריכים לעצור ולעזור לו... 

 תקשיב עמרי, אני לא אוכל לחיות עם עצמי כשאני יודע שברחתי 

ך לא עשינו כלום עד עכשיו. הייתה לנו עמרי:  בגללך אנחנו נתקענו כאן בכל החרא הזה ובגלל
הזדמנות לעצור ולעזור לו אבל אתה נתת גז והסתלקנו משם, יכולנו להזמין אמבולנס לפני שעה 
אבל אתה בכית כמו תינוק כמה שכולם תמיד מנצלים אותך והחלומות שלך והרצונות שלך ואתה 

מת אז הלך עלינו, הלך על שנינו.  אתה ואתה. עכשיו אנחנו כבר לא יודעים מה המצב שלו ואם הוא
אתה גמרת אתנו,  !כל הנאומים שנתת לי פה קודם לא שווים כלום, הייתי צריך להשתיק אותך מיד

 גמרת את שנינו. 

 אסף: בוא ניסע לשם, או לפחות נתקשר למשטרה מחסוי ונדווח להם כמו שאמרת

 עמרי: זה מאוחר מדי, אנחנו כבר ברחנו...

 עושים?אסף: אז מה 

 עמרי: נשארים בתוכנית המקורית. אם תופסים אתנו אז אומרים רק מה שתאמנו. 

 )עמרי פונה לעבר היציאה( 

 אסף: לאן אתה הולך?
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 עמרי: הביתה

 אסף: בוא, אני אקח אותך 

 עמרי: אני הולך ברגל

 אסף: מה ברגל? זה איזה שעה הליכה עד הבית שלך מכאן

 עמרי: לא רוצה לנסוע אתך

 מרי, אני אומר לך שלא הייתי איתהאסף: ע

  לא רוצה לנסוע אתך.עמרי: לא קשור אליה. אני 

 אסף: תעשה מה שבא לך. 

 עמרי:  הולכים הביתה ולא מדברים על זה יותר לעולם. 

 )עמרי יוצא מהבמה ואסף נשאר לבד(

 )חושך(

 

 מערכה שלישית:

 ראשונה:תמונה 

 (הבמה ופונים לקהלתחנת משטרה. אסף ועמרי נעמדים בשני צדי )

 קוראים לי  אסף ברקת סליחה... אני מחפש את מי שאחראי על תאונות דרכים... אסף: 

 עמרי: עמרי רבינוביץ'

 ה... ואני יודע משהו על  17אני בן אסף: 

  ...869בכביש  תאונה שהייתה שבוע שעברעמרי: 

 ...התאונה עם האסף: 

 ... רוכב אופנייםאסף +עמרי: 

    עתי בו. אסף: אני פג

 )חושך( 

 

 ניה:תמונה ש

 (בית משפט)

 דשופט: נאשם מספר אח

 עמרי: כן אדוני השופט

 שופט: נאשם מספר שתיים

 אסף: כן אדוני השופט

, נסעת לצדו של הנהג, עודדת אותו לנהיגה בשכרות ומהירות מופרזת. דשופט: ובכן נאשם מספר אח
נאשם מספר שתיים, נהגת תחת השפעת אלכוהול במהירות מופרזת ופגעת ברוכב אופניים. שני 



24 
 

הנאשמים היו מודעים לכך שפגעו ברוכב האופניים אך לא נקפו אצבע על מנת לבדוק האם הוא 
 דילדים, נאבק על חייו. נאשם מספר אח נין שהמנוח, אב לשזקוק לעזרה. הם המשיכו בנסיעתם בזמ

 אדוני השופט ,עמרי: כן

שנות מאסר  7-ל שופט: בגין הפקרתו בשטח של המנוח וסיוע לנאשם בהסתרת המעשה אני דן אותך
 נאשם מספר שתיים. בפועל

  אדוני השופט ,אסף: כן

שנות מאסר בפועל. מערכת המשפט  12-שופט: בגין הריגה, הפקרה ונהיגה בשכרות אני דן אותך ל
מחויבת להשתמש בכל הכלים הקיימים ברשותה בכדי למגר את מכת התאונות וקטילת חיי אדם 

 תמימים עקב התנהגות עבריינית על הכביש.  

 


