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 " ִפיְקִטיְב "
 מותחן טלפוני על הפצת תמונות ערום באינטרנט.

 מאת: גיא באומהקר.

 

 : 1תמונה 

והרי החדשות מפי תמר  01קול ישראל מירושלים, שלום רב. השעה  קריינית:

רוסלן )מעבר מוזיקלי( תופעת הפצת תמונות ערום של נערות ברשת. 

של  המשטרה בחיפושים אחר ארגון שעל פי החשד, מפיץ תמונות

ובאפליקציית עניות רשת ברשתות החברתיות קטינות. חלקן משפי

המסרונים טלגרם. ארגוני הורים ברחבי הארץ מפנים כעת אצבע 

מאשימה למשטרה. בטענה כי היא לא פועלת מספיק כדי למצוא את 

המבוקשים. מבית המשפט נמסר כי העונש על הפצת תמונות ערום 

 שנות מאסר.. 6יכול להגיע עד 

 ול פלאפון. צלצ

 הלו? פיקטיב:  

 הלו.  לקוח:  

 כן?  פיקטיב:  

 אני...   לקוח: 

 לא שומע אותך.  פיקטיב:   

 אני מדבר עם פיקטיב?   לקוח:  

 כן, זה פיקטיב.  פיקטיב:  

 איך זה הולך?   לקוח:  

 תהייה ספציפי.  פיקטיב:  

 אם יש לי תמונות של מישהי. אז אתה משלם לי?   לקוח:  
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 תלוי תמונה של מי. יש דרגות. פיקטיב:  

 דרגות?  לקוח:  

ולא משנה הגיל.  –זה תמונת ערום של בחורות לא מוכרות  – 0דרגה  פיקטיב:  

זה  – 3זה   מפורסמות, שחקניות, זמרות ודוגמניות. דרגה  – 2דרגה 

חייב להיות  3כוכבות נוער ואושיות רשת וטיקטוק  והגיל בדרגה 

 ואני לא מתעסק עם פוליטיקאים.  -------01-מתחת ל 

 שב. אני חו 3יש לי דרגה   לקוח:  

 ערום מלא? פיקטיב:  

 זאתי...  מלא מלא.  לקוח:  

 אל תגיד שם. שלח לי תמונה.  פיקטיב:  

אם אני אשלח לך תמונה, איך אני אדע שאתה לא תפרסם אותה לפני  לקוח:  

 שאני אקבל תשלום?   

 אתה מתקשר מהנייד שלך?  פיקטיב:  

 כן.   לקוח:  

 יקר. זה הכי  3אתה יודע שדרגה  פיקטיב:  

 כמה?   לקוח:  

 זה תלוי בתמונות. אני צריך לבחון אותה שזה לא מפוברק.  פיקטיב:  

 עד כמה הסכום?   לקוח:  

 אלף.  01יכול להגיע בין שמונה אלף ל פיקטיב:  

 וואו.   לקוח:  

 תסתכל על הנייד שלך.  פיקטיב:  

 מה?   לקוח:  

 שלחתי לך, סתכל.  פיקטיב:  

 הודעה על חמשת אלפים שקל.  קיבלתי  לקוח:  

עדיין לא אישרתי את העברה. זה כדי שתסמוך עלי. שלח לי את  פיקטיב:  

 התמונות.       

 אוקיי כבר שולח אחי. רגע.. הנה שלחתי.   לקוח:  
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 תבדוק שקיבלת הודעה.  )פאוזה(קיבלתי  פיקטיב:  

 אלף? 01כן קיבלתי הודעה. וואוו עוד עשר אלף שקל. כלומר   לקוח:  

 מדובר בדרגה מאוד גבוהה. עכשיו תשלח לי את שאר התמונות.  פיקטיב:  

 קיבלת?  )פאוזה(רגע רגע.   לקוח:  

 כן.. עכשיו חשוב לי שתקשיב עד הסוף.  פיקטיב: 

 מקשיב.  לקוח:  

הסכום ששילמתי לך הוא פיקס פרייס לכל תקופת הפרסום. כלומר  פיקטיב:

גים ולא משנה כמה זכויות יוצרים שיש אתה לא מקבל אחוזים, תמלו

 לך על התמונות. ברור?

 ברור.   לקוח:  

 אני ואתה לא דיברנו. ברור? פיקטיב:  

 ברור.  לקוח:  

הדבר הבא שאתה עושה זה להוריד באסלה את הכרטיס סים שלך  פיקטיב:  

 בפלאפון ברור?

 כן... ברור.  )מהוסס(  לקוח:  

 יך שתהייה איתי. לא שמעתי, אני צר פיקטיב:  

 אני איתך אני איתך.   לקוח:  

אתה מוחק את התמונות. מוחק את ההודעות, חוסם את המספר שלי.  פיקטיב:  

 תמונות למכירה אתה מתקשר אלי מטלפון אחר ברור?  אם יש לך עוד  

 כן.   לקוח:  

עוד דבר. לא משנה באיזה אתר או רשת התמונה מופצת. אתה לא  פיקטיב:  

. אתה לא וואטסאפעושה לייק. אתה לא כותב תגובה. אתה לא משתף 

 אליך. עושה כלום כדי שלא יגיעו

 ברור.   לקוח:  

 והכי חשוב, אין לך קייס מולי.  פיקטיב:  

 מה זה אומר?   לקוח:  
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תך ואתה מלשין. העבירה היא עליך זה אומר שאם מניאק תופס או פיקטיב:  

 בלבד. אתה שלחת לי את התמונות, ואני רק עושה להם פרסום..   

 אני יכול לדעת באיזה אתר התמונה תתפרסם?   לקוח:  

 לא.  פיקטיב:  

 למה לא?   לקוח:  

 אני אגיד לך אחרי שתאשר את ההעברה.  פיקטיב:  

 אישרתי.   לקוח:  

. עכשיו ילא תדע באיזה אתר אני מפרסם כי כבר שילמתיופי. אתה  פיקטיב:   

 המוצר לא שלך.   

 רגע מה, תהייה הוגן, אני מחקתי את התמונות. תשאיר לי איזה..   לקוח:  

 ניתוק.       

פחית אקסל נפתחת. שלוק. הדלקת מצית. סיגריה. שאיבה. הוצאת     

 עשן.  

תקתוקי הקלדה מהירה במחשב. לחצני עכבר. קולות של תוכנות 

 קופצות. 

 פאוזה.      

 לחצן אנטר.     

סימוני לייקים בפייסבוק. שיתופים. הודעות וואטסאפ וטלגרם.     

 סגירת מחשב. 

 שלוק פחית. סיגריה נדלקת.       
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 : 2תמונה 

. מאזין מתלונן רדיו. העברת תחנות. שירים ישנים על גשם. שירי פופ

 על המדינה. חדשות.

קול ישראל מירושלים, שלום רב. השעה חצות. והרי החדשות מפי  קריינית:  

תמר רוסלן. )פתיח חדשות(. סערת הרשת. בשעות האחרונות הותר 

לפרסום כי במסגרת הפרשה, תמונת ערום של הזמרת והשחקנית 

הערכות  יות. לפי , הופצה ברשתות החברת06 -מאיה קולר בת ה

בהפצת תמונות בידי ארגון פשע, שמרוויח כסף המשטרה, מדובר 

מכניסות אתרים זמניים. יחידת הסייבר המשטרתית קיבלה הנחיה 

על מנת למנוע  ממפכ''ל המשטרה להפעיל את מירב המאמצים,

 הפצת תמונות נוספות.

 צלצול.    

 הלו?  פיקטיב:  

 הלו. פיקטיב?   לקוח:  

 כן.  פיקטיב:  

 אני מתקשר בקשר למאיה קולר.   לקוח:  

 פאוזה. 

 בשבילי?  3יש לך דרגה  פיקטיב:  

 שולח לך עכשיו תמונה מטושטשת.   לקוח:  

 פאוזה. 

 קיבלת את העברה?  פיקטיב:  

 זה לא מספיק.   לקוח:  

 זה הסכום.  פיקטיב: 

 פאוזה. 

 נשמע צליל איכון מתוך הנייד של פיקטיב. 

 אז תבטל.   לקוח:  

 למה אחי? מדובר בהרבה כסף.  פיקטיב:  
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 אתה מקבל יותר עבור הכניסות לאתרים.   לקוח:  

 כמה אתה רוצה?  )פאוזה( פיקטיב:  

 עוד צליל איכון חזק מהנייד. 

 מיליון.  7  לקוח:  

 אתה צוחק עלי?  פיקטיב:  

עבור כל הנערות שהרסת להם את החיים. אל תנתק! יש לי את האיי   לקוח:  

 ( שלך.. I.Pפי ) 

 צליל ניתוק.

 חתיכת טמבל.  פיקטיב:  

 פתיחת פחית אקסל, שלוק, מצית, סיגריה. שאכטה. הוצאת עשן. 

 עובר רגע.

 צלצול. 

 הלו.  פיקטיב:  

 פיקטיב?   קול:

 כן.  פיקטיב:  

 זה שוב אני. אל תנתק.   קול:    

 איך השגת את המספר הזה? פיקטיב:  

 אתה לא מתוחכם כמו שאתה חושב.  קול:    

 ניתוק. 

 צלצול. 

 הלו.  פיקטיב:  

 אתה אוהב להרוס לקטינות את החיים אהה?  קול:    

 ניתוק.

 צלצול. 

 הלו.  פיקטיב:  
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 אתה לא תוכל לברוח ממני. שומע?    קול:    

 קודם תמצא אותי יא אפס.  פיקטיב:  

 ניתוק. 

 צלצול. 

 לא כדאי לך לנתק.   קול:    

 ----)צוחק( חפש אותי בלפלנד יא פיקטיב:  

 ניתוק. צלצול. 

 הלו! פיקטיב:  

 זוכר אותי?   קול:    

 צלצול.  ניתוק.

 די!  פיקטיב: 

 צלצול. ניתוק. 

 יא בן..!  פיקטיב: 

 ניתוק. צלצול.ניתוק. צלצול.  ניתוק. צלצול.

 ! ----נשבע לך שאם אתה מתקשר אלי שוב פעם אני פיקטיב:  

 ניתוק.

 פאוזה.

 צלצול מחמישה קווי טלפון.

 נשמעים קולות נשימה( –)עונה  פיקטיב:  

 נרגעת? מאוד חשוב שתירגע בזמן שאני הולך לדבר איתך.   קול:    

 אתה שוטר? פיקטיב:  

 עדיף שלא תדע.   קול:    

)צוחק( איזה פחד! אתה יודע למי אני מקושר יא מטומטם. אתה יודע  פיקטיב:  

אני מקבל מאנשים כמוך שמאיימים. כולה אספת נים ביום כמה טלפו

 כמה מספרי טלפון שלי בטלגרם, ואתה חש שאתה מסוכן.

 נשמעים לחיצות על מקשי מיקרו. המיקרו פועל. 
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 )פאוזה( שניצל תירס וקוסקוס? אתה מחמם אוכל במיקרו עכשיו?  קול:    

 פאוזה.

 ... מי אתה?..  פיקטיב:  

 כדאי לך להתרחק מהמיקרו.   קול:    

 פיצוץ! 

 )מתנשם( פיקטיב:  

שמתי לך כמה מגנטים מוסווים בתוך המיקרו. עכשיו אתה מבין שאני   קול:    

 רוצה ממך משהו נכון... יובל?  

 שאני יהרוג אותך! אני אהרוג אותך! נשבע לך  פיקטיב:  

בית של סתום את הפה ותקשיב בהיגיון לפני שאני שורף את ה קול:

הרבה כסף על אתרים זמניים שאתה פותח ההורים שלך! אתה מקבל 

מהמכירות. לא אכפת לך מחיים של נערות. אתה יודע מה ההבדל 

בינינו? אני עובד בזה. ואתה עושה את זה כתחביב. נראה לך שזה היה 

 חכם לחבר את כל הטלפונים שלך לאותו איי פי? 

 נשמעים הרבה צלצולי פלאפונים בו זמנית.

 מי אתה...?  פיקטיב:  

 אוזה. פ

 אני רוצה את השמות של הממונים שלך.   קול:    

 אני לא יכול.  פיקטיב:  

ההורים שלך  .6316 -קוראים לך יובל אדרי. תעודת זהות מסתיימת ב   קול:

 , גבעתיים. 61גרים ברחוב הרצל  

 אם אני אספר. יהרגו אותי! )קוטע(  פיקטיב:  

 צליל הודעה. 

 קיבלת עכשיו הודעה לנייד שאתה מדבר ממנו. תבדוק קיבלת תמונה.   קול:    

 תמונות ביום.  0111איזה תמונה!? אני מקבל  פיקטיב:  

 שלחתי לך תמונות ערום של אחותך הקטנה.   קול:    

 פאוזה. 
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 לא.. אתה לא יכול לעשות את זה... פיקטיב:  

 אני רוצה שמות!  קול:   

 אסור להתעסק עם המשפחה הזאת. אתה לא מבין.  פיקטיב:  

תקשיב. אם אתה לא תגיד לי את השמות שלהם. אני אהרוס אותך,   קול:

את המשפחה שלך, ואת כל מי שיקר לך. מספיק שאני מפיץ סרטון 

אחד שלך כשאתה מספק את עצמך, כל המדינה תדע. הכלא מאוד 

 אוהב אנשים כמוך. 

 פאוזה. 

 אתה רוצה שאני אהיה סמוי?  פיקטיב:  

אתה הולך להיות הפרויקט שלי. ואז נחליט על הכיוון של העתיד שלך.   קול:

 עכשיו ספר לי הכל. איך פועל העסק?  

 אני לא יכול בטלפון.  )פאוזה( פיקטיב:  

 צלצול פעמון הדלת. 
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 : 3תמונה 

בפרשת הפצת והרי החדשות מפי תמר רוסלן. )פתיח חדשות(. עוד  קריינית:  

תמונות הערום. ברחבי הארץ נערכים כעת עשרות מעצרים במטרה 

לתפוס את העומדים בראש ארגון הפשע, האחראי להפצת תמונות. 

שהופצה , 06-ת והשחקנית מאיה קולר בת ה בהם תמונה של הזמר

לפני שלושה ימים. ממפכ''ל המשטרה נמסר, כי כתבי האישום 

 פי חוק. שיוגשו יהיו כבדים ביותר על 

 צלצול. 

 סאונד רקע של תאטרון בחזרה גנרלית מאיה מאחורי הקלעים. 

 הלו? מאיה:  

 מאיה?  קול:    

 למה התקשרת רק עכשיו? )פאוזה(אבא?  מאיה:  

 פאוזה. 

 אני... אני יודע שהייתי צריך להתקשר קודם... קול:     

 ראית מה קרה?  מאיה:  

 נוח לך לדבר איתי על זה?   )פאוזה(שמעתי.   קול:    

 )קול בכי חלוש( אני.. לא יודעת מה לעשות... מאיה:  

 הכל בסדר. תפסו אותם...  קול:    

 כן? מאיה:  

 כן. )רגע( אני בא לראות אותך..  קול:    

 אממ.. אני בחזרות. יצאתי שניה כי ראיתי שהתקשרת. מאיה:  

 אהה. אוקיי....  קול:    

 ... בשתיים יש לי הפסקה.  מאיה:  

 בשתיים אני אצלך.   קול:    

 פאוזה. 

 אבא אתה קשור לזה? מאיה:  

 נתראה בשתיים.   קול:   
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 ביי.  מאיה:  

 ביי מאיושקה.   קול:    

 ניתוק. 

 צלצול. 

 הלו?  פיקטיב:  

 

 .סוף


