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 1פרק 

 זה לא אח שלי! 

אם מישהו היה אומר לי שבעוד שבועיים ינסו לרצוח אותי, הייתי 

 אומרת לו שהוא משוגע.  

 לרצוח? אותי? מה כבר עשיתי? 

לי אין  ואני    . חבר  התעופה,  בשדה  אתמול  נפרדתי  מההורים 

עסוקה  שאהיה  כדי  לי  סידר  שאבא  החדשה  לעבודה  בדרך 

 בבקרים. 

 אז רצח?

 אז רצח. 

 אבל נתחיל בהתחלה. 

❖ 

 , יום שני 1.3.2010

 "אוהבת לחשוף מתחזים?" ֵאלי קרא לי מפתח הדלת.  

חרק במחאה. הכיסא שלי  .  הרמתי אליו את ראשי"מה שצריך,"  

ה לא  לכיסאעוד  להתרגל  סיבוב  אחרי    שקיבלתי   ,הזה  ספקתי 

 .  ההיכרות הקצר שערכה לי אודליה המזכירה

לא    במרכז פתח תקווה  משרד החקירות של אלי השועל  הוא 

 החלטתי להסתדר עם מה שיש.  מה שחיפשתי, אבל בדיוק 

אליי  טוב,  " אלי  בעשר  'כנסי  חדשים,"  לקוחות  עם  לפגישה 
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ה תיק מעניין, ומתחזים זה נושא  אמר, "משיחת הטלפון נשמע שז 

 ." לתיק ראשון מצוין

להמתין   בלי  המסדרון  שבהמשך  שלו  למשרד  המשיך  אלי 

כאילו לא השתחררתי לפני לתשובה. נאנחתי. הוא נותן לי פקודות  

 צבאית.המשטרה ה חודש מ

באחת   שמצאתי  לעוס  ועט  משומש  חצי  צהוב  בלוק  אספתי 

ארון   עם  מבאס!  הזה  שהמשרד  כמה  איף,  השולחן.  ממגירות 

ע קירות  ישן,  מחשב  מכוער,  בעובי ימשרדי  אבק  ושכבת  רומים 

 היסטורי, אפילו למשרד הצבאי שלי היה מראה מלבב יותר. 

לא התחשק לי לשבת שם יותר מדי, אז קצת לפני עשר יצאתי  

 דרון.  למס

אלי   של  קולו  את  שמעתי  להיכנס,"  יכולה  את  נתי,  "בואי, 

 מהקצה השני.

לא להאמין שעשרים פסיעות, גג שלושים, הפרידו בין המשרד  

 שלי ו... זה.  

  וסביבו   ,אלגנטיוך  ומבריק, אר  ,שולחן עץ כהה  בראשאלי ישב  

סאות מרופדים על רצפת פרקט. וילונות אלומיניום ישמונה כ  עמדו

ומעוצבי החשופים  הגגות  את  הסתירו  השמשאת  ם  של    דודי 

הסמוכים על  הבניינים  נתלו  מרגיעים  בצבעים  ורפרודוקציות   ,

 הקירות בטוב טעם.  

אלי   התעניין  כולם?"  את  להכיר  בכיסאווה"הספקת    , זדקף 

"יש לנו פה שמונה חוקרים    .מרים את אבזם החגורה מעל לכרס

תכף נשמע את  .  חוקר  בלי רישיוןעדיין  כמוך,  אחד    ועוד מתאמן

בתור התחלה.   הלקוחות ואז אחליט אם זה תיק שאוכל לתת לך 

כרגע את יושבת איתי, שומעת, לומדת, ואני מנהל את הפגישה עם 
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 יש?" ּפק   .הלקוחות

 הנהנתי אוטומטית.  

לי  ו מה הוא מפיל עליי עבודה כבר ביום הראשון? א  מנם היה 

לאלי   לספר  הספקתי  לא  אבל  בצבא,  בחקירות  בשעה    – ניסיון 

גם ש   – הקצרה שאני פה ושבמהלכה הכרתי את פינת הקפה בעיקר 

נרשמתי אתמול אם חקירות זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות,  

באוניברסיטה משפטים  לבחינות    . ללימודי  אגש  לא  בכלל  אולי 

נ כי    לרישיון חוקר.  אחרי שהמשטרה הצבאית יסיון,  ניסיון או לא 

בודה במשרד חקירות היא כבר לא פסגת עבעטו אותי לאזרחות,  

   . כדי להעביר את הזמן רק  באתי לפה  ו השאיפות שלי. נכוויתי מספיק  

פתחתי את הפה, אבל לא הספקתי להוציא מילה. קולות נשמעו  

ואחריהם צעדים מתקרבים. הפניתי את מבטי  מאזור המזכירות, 

 .  אל הדלת

לא   בהידור  לבושה  מבוגרת כבת שבעים,  אישה  עמדו  בפתח 

מעודכן ועל כתפה תיק קלאץ' שחור, אותו הצמידה בכוח מתחת  

ש   בערך יחלבית  צעיר,  בחור  עמד  מאחוריה  באלכסון  מעט  יה. 

שליבגילי השווים  לרשימת  להתברג  יכול  שבקלות  כזה  אחד   ,  .

 הפנים. ד על ותה הבעה רצינית מא ילשניהם הי

נתי כץ,   קס, שוחחנו בטלפון. וזואני אלי פו  כים הבאים,  "ברו

 ..." אתם בוודאיו, "לעברי  בידו החווה  אלי " , מתאמנת חוקרת

 . הצעיר אמר," ששון נעימה ,שלי  סבתא וזו גולדברג יוסי"אני 

שולחן הישיבות    אל   שיתיישבו  והמתין   אלי  אמר ,"  מאוד"נעים  

 הארוך, "ספרו לי בבקשה, במה אוכל לעזור לכם?" 

פנתה   נשימה,"  לי  יש  בקושי  כבר  אני  בדאלק,  אתה,  "תדבר 

הנהן אליה ברוך  יוסי נכדּה. יוסי  האישה המבוגרת בקול חלוש אל  
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 מקנקן שעמד על השולחן. שמזג מים קרירים  הגיש לה כוסו

 גולדברג, "אנחנו פה בעניין המתחזה." "סבתא ואני," אמר יוסי  

, לגמה מכוס הפלסטיק באיטיות אריסטוקרטית. נעימה הסבתא,  

 ויוסי, שהביט בה לרגע, המשיך בדבריו.  

"כמו שהסברתי לך בטלפון, מר... אלי, אנחנו בבעיה רצינית.  

לגיל   כשאגיע  המשפחתי  הרכוש  את  לרשת  אמור  עשרים  אני 

סבא שלי, יוסף ששון, שאני  ים.  , שזה בעוד פחות מחודשיושלוש

שמו, על  בעשר  לי  הוריש    קרוי  עשה  שהוא  הזה,  הרכוש  את 

בסבתוהואצבעות."   והביט  השתתק  בטוח    ,א  "אני  שהנהנה. 

 ששמעת על מרכזי הקניות של ששון, נכון?" 

"אתה מתכוון למרכז ששון באזור התעשייה ומול בית החולים  

 בילינסון?" התפלא אלי.  

מהש וחוץ  במקומות  "כן,  שבעה  עוד  יש  תקווה  בפתח  ניים 

 יוסי. הוסיף שונים בגוש דן, סך הכל תשעה מרכזי קניות," 

והיישיר מבט מעריך אל עיניה המנצנצות  אמר אלי  "  אני מבין,"

 .  נעימהשל 

אם היו שואלים אותי, מרכז קניות אחד היה מספיק לי בהחלט,  

 אבל אם אפשר לרשת תשעה, למה לא.  

ס של  ז"הצוואות  שלי,  אמא  ושל  שלי  לברכה,  י בא  כרונם 

קובעות שבן משפחה שהוא חולה נפש לא יוכל לרשת," אמר יוסי, 

הקטן  אחי  ובאמת  במשפחה.  שעוברת  נפש  מחלת  בגלל  "וזה 

 " –סכיזופ אובחן עםבנימין 

נשמה   האלה!  השנים  כל  בבנימין  שטיפל  היחיד  הוא  "יוסי 

התפרצה   את   נעימהטהורה!"  לנו  גונבים  "ועכשיו  לדבריו, 

על  המים  כוס  את  כשהניחה  רעדה  ידה  בעלי!"  של  הירושה 
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 השולחן וטיפות קטנות ניתזו ממנה. 

והמתין  יוסי  ביקש  לב,"  התקף  לי  תחטפי  שלא  סבתא,  "די, 

שהמשיך לפני  נשימתה  את  הסדירה  שסבתו  לוודא  כדי    . לרגע 

 ללב.נוגעת באמת  הייתה שלו הדאגה של יוסי לסבתא

מאז   האחרונות,  השנים  נפטרה,  "בשבע  שלי  הרכוש  שאמא 

הוחזק בנאמנות אצל עורך דין שפיצר. הוא היה מעביר לנו סכום  

הכל היה טוב ויפה. אתמול נפגשנו איתו  וקבוע ומטפל בנכסים,  

 – כדי לשמוע איך ומתי הרכוש עובר על שמי, ואז אנחנו מגלים  

שבמשרד של שפיצר יושב   –וזה אמיתי מה שאני מספר לך עכשיו  

אותו   ראיתי  ואומר לי שהוא אחי הצעיר    בחיים שליבחור שלא 

 בנימין ושמגיעה לו מחצית מהירושה!"

דפקה על השולחן בידה ומלמלה בארסיות מילים בשפה   נעימה

 שלא הבנתי. 

"ישר אמרתי לשפיצר," המשיך יוסי, "שזה פושע גנב ושקרן  

מכיר את אחי, אני ביקרתי   שבא לגנוב לנו את הירושה! אני הרי 

י!  של  זה לא אחו נראה.  הוא  אותו בפנימייה כל הזמן, אני יודע איך  

ושפיצר? מראה לי תעודת זהות של המניאק ואומר לי שהוא לא  

 יכול לשלול שזה בנימין!" 

גנב,   בן  נ"גנב  ב!"־אלְּ ־ִאבְּ לְּ רעדו מכעס,    נעימהזעקה    כַּ וידיה 

ּה דְּ חַּ יְּ ייקח"אללה  שאלוהים  מחר,    ו!  לפני  היום  אותו 

 אינשאללה!" 

"הכסף מושך אליו כל מיני צרות," התערב אלי בקול מרגיע,  

"אבל אין דבר שהוא בלתי פתיר. אתם בטוחים שהבחור שהגיע  

 לשפיצר הוא לא האח הצעיר?" 

, "מה, סבתא לא  נעימה"זה לא בנימין, אני אומרת לך!" זעקה 
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ה שנה  עשרים  אחרי  גם  שלה?  הנכד  את  את  תכיר  מזהה  ייתי 

בנימין! אח לא יכיר את אחיו? שהוא מטפל בו ומבקר אותו כל 

כזה?!   דבר  נשמע  איפה  בפנימייה?  נהזמן  ב־אלְּ ־ִאבְּ לְּ פַּ כַּ נְּ סִ !  ת קְּ

 ֵעינו!" ידיה רעדו בכעס בלתי נשלט. 

"די, סבתא, לא טוב לך שאת ככה מתרגשת," הניח יוסי את ידו  

כל על זרועה ופנה אל אלי, "זה גובה מסבתא מחיר בריאותי יקר.  

אנחנו לא מבינים מי הבחור שהגיע ואיך זה יכול הלילה לא ישנו. 

אומר.   שהוא  מה  אומר  שהוא  עוד  להיות  מה  יודעים  לא  אנחנו 

מלעשות,   אליך  פנינו  כדי י לכן  שמדובר    יד,  תוכיח  שאתה 

 במתחזה." 

שרבטתי כמה שורות בבלוק הצהוב, רק כדי להסיר את המבט  

הנסערת. היא מלמלה לעצמה כמו    נעימהמהמראה המהפנט של  

בתפילה חרישית, שנשמעה יותר כמו זימון שדים, והניחה יד על  

 שאני שומעת את הלמות ליבה.    דמיינתי החזה. בשקט שהשתרר 

ה שלכם ואת המצוקה," אמר אלי ופנה אל  "אני מבין את הדאג

שנשמה בכבדות, "אבל אפשר לטפל בזה ולהוכיח תוך זמן   נעימה

קצר שמדובר ברמאי ולא בנכדך הצעיר. הדרך הקלה ביותר היא  

 להביא את בנימין האמיתי. איפה הוא?"  

, כבר שש  כשהיה בן שתים עשרה  "מאז האבחון שלו במחלה 

אשפוזית לנוער," אמר ־ימייה פוסטשנים בערך, בנימין נמצא בפנ

יוסי והעביר יד בשערו הכהה, "אתה לא חושב שהדבר הראשון  

 שעשיתי זה לצלצל לפנימייה ולבקש לדבר איתו?" 

 "נו, ו..." דחק בו אלי. 

"ואמרו לי שם שבנימין השתחרר מהפנימייה לפני שבועיים! 

יד אחרי שביקרתי אותו בפעם האחרונה!" הרים יוסי יכנראה מ 
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הם לא יודעים  בדיוק מלאו לו שמונה עשרה, ו את קולו בתסכול, " 

 איפה הוא עכשיו!"

מבין.   ה"אני  יואיך  שפיצר  מתחזה  אצל  הפגישה  על  דע 

 אתמול?" 

לנחשאני  " רק  כמובן.יכול  שלח    ,  ששפיצר  מהמכתב  אולי 

לפנימייה. מהמכתבים האלה היה אפשר לעלות על כל העניין של  

מעדכן גם כשלא צריך. גם    השפיצר הזה,  הוא כמו סרגל,הירושה.  

 אני קיבלתי מכתב כזה, הופיע שם התאריך והכל." 

 הכל."וטלפון? לבנימין היה טלפון?" אלי סימן לי לרשום 

ש אין  לא.  ממש  את  "בפנימייה?  לו  היה  אולי  טלפונים.  ם 

 שם, אבל לבנימין אין טלפון."  המספר של האחראי 

יש לנו עסק עם קנוניה מתוחכמת. אבל!" הוא פנה  "אני מבין. 

שפתחה את פיה לזעוק, "אנחנו נטפל בזה. אנחנו נחשוף    נעימהל

את זהותו האמיתית של המתחזה וגם נמצא את בנימין האמיתי, 

 ." מאודשאני מבין שאתם בוודאי דואגים לו  

 הנהנו בעיניים מושפלות.  נעימהיוסי ו

יוסי את   זה מהר ככל האפשר," הרים  "אני צריך שתעשו את 

מבטינו  נפגשו  ולראשונה  יום   .עיניו  בזה.  עומדת  לא  "סבתא 

ההולדת שלי מתקרב, זה הזמן שיעבור אליי הרכוש, ואני פשוט 

 משתגע."

"תראו, יש למשרד הזה ניסיון רב עם מתחזים," אמר אלי, "היו  

מחזרים שהציגו את עצמם כבעלי ממון רק כדי לעקוץ מבנות זוגם  

את כל החסכונות. היו שרלטנים שהמציאו עסקים שלא קיימים.  

אי תאמינו  לא  עבודה, לו  אתם  מקומות  שמות,  חשפנו:  שקרים 

 כתובות, הכל מצוץ מהאצבע."
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אלי לגם מכוס מים כמו איש שיווק משופשף בזמן שהסבתא 

 בכיס שלו. היו כבר והנכד המתינו למוצא פיו. הם 

 כן, הוא בהחלט ידע למכור. 

"במקרה שלכם," המשיך אלי, "יש לנו כמה קצות חוט להתחיל  

עובדים  ראשית,  הם.  מ שאנחנו  שפיצר  הדין  עורך  את  נעדכן 

כדי לבדוק  איתו    אני אנצל את קשריי הטוביםבשבילכם עכשיו.  

אם תעודת הזהות שהוצגה לו מזויפת, ואבדוק את יתר הפרטים  

האח  של  בפנימייה  חקירה  נערוך  במקביל,  המתחזה.  לו  שמסר 

האולטימט   –הצעיר   הקלף  יהיה  האמיתי  בנימין  את  יבי  למצוא 

 כנגד המתחזה הזה." 

"בחקירה שלכם    ,אלי נשם עמוקות, כנראה קיבל החלטה, ואמר

יש לחץ של זמן, ולכן אני אטפל בעניין באופן אישי יחד עם נתי  

במצ"ח,    מאוד עד לא מזמן חוקרת מוערכת    הייתה נתי  כץ שלנו.  

 " כישורי חקירה ייחודיים שיכולים לעזור לנו במקרה הזה.   ויש לה 

 הביטו בי בחשש.  נעימהיוסי ו

 .עימהנ"היא לא קצת צעירה בשביל זה?" שאלה  

עבודת שטח זה הספציאליטה  " אמר אלי, " "נתי חדה וקשובה,

ו כשלה,  אבן.  על  אבן  משאירה  לא  שהיא  לכם  מבטיח  מו אני 

 מצא בפרטים הקטנים." במקרים אחרים של התחזות, אלוהים נ

 לומר.  נעימה"כל עוד זה בפיקוח שלך..." החלה 

עליכם לסייע  "  .," נכנס אלי לדבריהצמוד אליכם"נתי תעבוד  

 – לה כאילו היא אני. כשנתקדם, תקבלו ממני את כל המידע. היא  

 תשובות. אוקיי?"  – שאלות, אני 

ו אודליה    הנהנו.  נעימהיוסי  כשנכנסה  מתוחות  נותרו  פניהם 

 המזכירה עם טפסים לחתימה.



 

 11המתחזה | 

 

 

להמשיך,"   אפשר  הטופסולוגיה,  עם  שגמרנו  אחרי  "ועכשיו, 

מה אמר אלי ונשען לאחור, מרים את החגורה מעל הכרס שלו, "

 שם הפנימייה שבה היה בנימין עד לפני שבועיים?"

גוש,  ,בשקמה  היה "הוא   אבו  אמרה  ליד  את  נעימה"  פתחה   ,

כרטיס ביקור פשוט בצבע תיקה השחור בנקישה והושיטה לאלי  

 "הנה הפרטים." .קרם, מקומט בקצוות



 

 

 

 2פרק 

 לימונדה 

את כרטיס הביקור  עמוק בכיס  קברתי    ,ויוסי עזבו  נעימהלאחר ש

 .  שהעביר לי אלי

דקות משתי  יותר  אותי  מכיר  היה  אלי  יודע    ,אם  היה  הוא 

הוא   הרגליים.  עבודת  זו  בחקירות  אותי  מעצבן  שהכי  שהחלק 

אני  וא ומי  שלי,  הספציאליטה  היא  שטח  שעבודת  הכריז  מנם 

שני   עם  מתנגשת  הזו  ההכרזה  אבל  המילה,  את  לו  שאשבור 

סנטימטר של    157תחביביי האמיתיים: מנוחה ונעלי עקב. כי עם  

ר ארוך חלק, נעלי עקב לא פרופורציות מחמיאות, פנים נאות ושיע

שגברים   לחתיכונת  אותי  הפכו  הם  תחביב.  סתם   ים סובבמהיו 

 אחריה את הראש.  

כמו   המתחזה?"  את  לחשוף  שלי?  הראשון  התיק  זה  "אז... 

 תמיד, רציתי להיות בטוחה שהבנתי מה דורשים ממני. 

לא היו לך לקוחות    במשטרה הצבאית"כן, אלו דרישות הלקוח.  

וגם   בטיח,  כדי  ולא  עצר  לא  אלי  הא?"  התחזות,  מקרה של  לא 

וגם  אותך  אתדרך  אני  למים.  ישר  קופצים  נתי,  "אצלי,  שאשיב, 

 אצרף אותך לרונן. הוא חוקר מנוסה, ככה שאת אף פעם לא לבד." 

מהר,   לומדת  אני  אלי,  תדאג,  בחקירות  "אל  שנים  ושלוש 

בייביסיטר הצמוד. אני במצ"ח לא הולכות ברגל," התאכזבתי מה

בת   כבר  זאת  ושתייםבכל  מאות  עשרים  לא  אם  חקרתי עשרות   ,
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. גם אם אני כבר לא רוצה להיות חוקרת, לא צריך  במצ"חתיקים  

 , אוקיי?לנגב לי

לאבא   בגלל שהבטחתי  דואג  אני  נתי,  בגללך,  דואג  לא  "אני 

שלך שתהיה לך תקופת התאמנות רגועה אצלי. ואני אדם שעומד 

ואת תקפצי אליו לקחת   ,אני אדבר עם שפיצר  ,שלו. עכשיו  במילה

 את החומר. הוא יושב במגדל ברקת, מכירה? זה לא רחוק." 

❖ 

היה   לא  וזה  אידיאלי,  אוויר  ובמזג  ספורט  בנעלי  רחוק  לא  זה 

גם  המקרה. כמעט איחרתי לעורך דין שפיצר, וקיללתי כל הדרך.  

לי   איזהצמחה  רגל שמאל שלי.  כף  על  יימח    שלפוחית  כאבים, 

שמה. נשבעתי שלעולם )אבל לעולם!( לא אגיע לעבודה חדשה 

לחצאית. מתאימות  הן  כמה  משנה  לא  חדשות,  הלקח   בנעליים 

 נלמד. 

הייתי פה,   לא  עוזר  הרחובות  בפינתשנים  וחיים  ,  ההסתדרות 

. מגדל ברקת אכלס  אבל המקום נשאר כמו שזכרתי: סואן ומיושן

 אולי גם כמה רופאים.   ורואי חשבון.משרדי ממשלה, עורכי דין  

אפור, אפור ועוד פעם אפור. מי ההזוי שבחר למקום הזה את השם  

 ? ברקת

למעלית   להשתחל  הצלחתי  אדם,  הומה  לובי  שחציתי  לאחר 

שלדאבוני הרב עצרה כמעט בכל קומה, כך עד לקומה התשיעית, 

מחוז חפצי. כף רגל שמאל שרפה לי אפילו יותר במצב עמידה, אם 

ה בכלל אפשרי. ברגע שנפתחו דלתות המעלית מיהרתי להיכנס  ז

בכניסה   בצניעות  קבוע  היה  ששמו  שפיצר,  הדין  עורך  למשרד 

 לקומה.  
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ארוכים   ושרוולים  ראש  בכיסוי  סבר  חמורת  איך    –מזכירה 

הזה?   הכניסה אותי    – לעזאזל היא שורדת בבגדים האלה בחום 

צרי  שהיא  זה  על  משהו  אמרה  שפיצר,  של  לצאת,  למשרד  כה 

 ונעלמה.  

לא הופתעתי למצוא אותו מאחורי הררי תיקים, חמוש במשקפי 

המגילות   כמו  עתיק  נראה  הוא  האף.  קצה  על  שנוטים  קריאה 

לבנה  בחולצה  לבוש  חיוור,  ועורו  ודליל  לבן  שערו  הגנוזות. 

 מכופתרת ועניבה כחולה כהה. 

 דפקתי קצרות על הדלת הפתוחה כדי להסב את תשומת ליבו.  

ן?" הוא הביט אל הדלת, וראיתי שהוא מתקשה למקד את  "כ

 המבט לאובייקט מרוחק. 

אלי פוקס שלח אותי   "שלום עורך דין שפיצר. אני נתי, נתי כץ. 

   אליך." 

אמר שפיצר והרים את משקפי  "בוודאי, בוודאי, בואי היכנסי,"  

האגף  יוצאת  שאת  מאלי  מבין  "אני  לראשו,  מעל  אל  הקריאה 

 רה הצבאית?"לחקירות של המשט 

מה הטעם לתקן אותו    –  "כן, אדוני, זה מדויק," חייכתי בנועם

קצת   הסטתי  .התיישבתי סוף סוףו   –  בכל מיני מינוחים צבאיים?

הרגל  כף  הכאב   את  חודש "  ואמרתי,  ממקור  לפני  השתחררתי 

אני רואה שאתה חוקר לא   משירות של שלוש שנים במצ"ח מרכז. 

פה שיהיה  ידעתי  לא  בעצמך."  מתכוונת   רע  אני  אבל  תשאול, 

לעבור אותו בהצלחה ולהתחבב על הזקנצ'יק הזה עד שאקבל כל  

 מה שאני צריכה.

מולו, "בנות   נתפס שפיצר בפיתיון שנפנפתי  "שלוש שנים?" 

 אינן משרתות שנתיים, מיידל'ה?"
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"נכון, אדוני, אבל עברתי קורס חקירות מתקדם, חתמתי קבע 

כחוקרת   בתפקיד  הרבה    בכירה."ונשארתי  לי  עזר  שזה  לא 

לחקירות כשז היחידה  ליחק"פ,  הפושעים  אחרון  כמו  ומנתי 

 . מיוחדות בפיקוד

, בהחלט לא דבר ששומעים כל יום," בחן אותי  מאוד"מרשים  

לתחום   הגעת  "איך  המשיך,  לי,"  יורשה  "אם  בעניין.  שפיצר 

 החקירות מלכתחילה?" 

אח בלשית.  קצת  הייתי  שתמיד  מספרת  שלי  כזאת  "אמא  ת 

 שאוהבת לגלות את האמת ולא מוותרת, גם אם קשה." 

א  לא  זה  שלא    ה מציא  עגרוייס  "טוב,  ובטח  צעירה,  לבחורה 

מבטיח מסלול במשטרה הצבאית, למיטב ידיעתי," אמר שפיצר 

קפיצת  שביצעו  הקריאה  משקפי  את  מפתיעה  בזריזות  ותפס 

 ממקומם הרעוע על ראשו. צוקהארה

לצה"ל גיליתי שאני בדרך לטירונות  אבל כשהתגייסתי  "נכון.  

תסלח לי על   –כל הבנות סביבי חתכו ורידים    של משטרה צבאית.

חיפשו רק איך לעשות צרות ולעוף משם. אני החלטתי    –הביטוי  

לימונדה.   טירונות  לעשות מהלימון  , המשכתי לקורס 02סיימתי 

צבאית למשטרה  הספר  בבית  סיימתי 13בבה"ד    חוקרים   ,

 והשאר היסטוריה."  בהצטיינות, 

שמרגע החקירה ביחק"פ הורידו אותי מהתפקיד,  גם העובדה  

בעטו לבסוף  לקחו ממני את כל התיקים, תחקרו אותי שוב ושוב ו 

הוא חלק מההיסטוריה. אבל את זה שפיצר לא צריך    אותי מצה"ל,

 לדעת. 

"יפה יפה. זה יכול להסביר מדוע אלי הפקיד בידייך את התיק  

ששון,  מרכזי  וכשל  "נחישות  שפיצר,  התרשם  גברת  ו"  רצון,  ח 
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התעודה  את  לצלם  עליי  ועכשיו,  עתידנו.  את  מכריעים  צעירה, 

המזהה שלך ואת ייפויי הכוח שחתמו עבורכם הגברת ששון ויוסי 

גולדברג, ואז אוכל למסור לך צילום של התעודה המזהה שהציג  

כמה הלי   נמתין  ברשותך  גולדברג.  בנימין  שהוא  שטוען    בחור 

את  והצמיד  לאחור  נשען  שפיצר  טליה,"  של  לשובה  עד  רגעים 

 קצות אצבעותיו, "ונוכל לחזור לעבודה."

מה אני    ,"תוכל לספר לי בינתיים, ככה קצת על קצה המזלג, לְּ

קבל ממך את כל המידע," שלפתי  שנששון הציעה  נעימה נכנסת? 

 מהמותן. 

ראות  שפיצר הזדקף בכיסאו והביט לי בעיניים. יכולתי ממש ל

, בין הרצון לספר לי סיפורים מאחורי משקפיואת הקרב המתחולל  

שאף אחד כבר לא רצה לשמוע, ובין השתיקה הרגילה של עורכי  

אולי אי אפשר  הדין, המתעטפים בחיסיון האהוב עליהם כל כך.  

כמו הרבה אנשים בגילו, הוא   ,מצד שניבקלות, אבל    עליו  עבודל

 אוזן קשבת. ישמח ל

הזיקו לאף אחדבאבע מעשה'ס    "אני מניח שקצת ," הוא  לא 

  האוזן הקשבת ניצחה. .אחרי שתיקה קצרה אמר

אני ברשותך אקפיד לספר לך רק את הידוע, הסיפורים שהם  "

נחלת הכלל. ככה תשמעי אותם ממני, ממקור ראשון. מה שחסוי 

 ני לא מגלה לך את אמריקה. טוב, מיידל'ה?"  יישאר חסוי, א

לתשובה להמתין  ו  ,ומבלי  בכיסאו  לאחור  שוב  התחיל  נשען 

 לדבר.  



 

 

 

 3פרק 

 מאמין בן מאמין 

, "את משפחת ששון אני מכיר כבר חמישים שנה," פתח שפיצר

, בשנות השישים.  כרונו לברכהיז   הכרתי את הסבא, יוסף ששון"

הרגשה   הייתה עיר קטנה, אבל אז    הייתה פתח תקווה מעולם לא  

, רסמי   בהתחלה יוסף לא היה לקוח שלישכולם מכירים את כולם.  

היינו  שם  ההגנה,  במדרחוב  עדנה  של  הקפה  מבית  הכרנו  רק 

היא  יושבים.   איזה קפה  היום שאי    הייתהאח,  כמו  לא  מבשלת, 

ן אדם בשום מקום... ויוסף, הוא  אפשר להשיג קפה שחור כמו ב

. את הונו עשה בחוכמה שטיקים־ פוילעאמיתי, בלי    נטש עמהיה  

מי  ועזר לכל  ולא שכח מאיפה בא. תמיד תרם  ובעשר אצבעות, 

 שפנה אליו, בלי שאלות מיותרות."

חבטה   הכניסה.קול  מאזור  לפתע  ראשי    נשמע  את  סובבתי 

 משהו נפל שם.    לכיוון הדלת.

שלי"זאת   המתמחה  כשהיא    .אלונה,  משהו  מתמוטט  תמיד 

בביטול בידו  נפנף  הוא  בסיפורו.    בסביבה,"  אחד  והמשיך  "יום 

, ובפעם הראשונה ביקש להתייעץ התיישב לידי בבית הקפה  יוסף

רחוב קציר בפינה של  עלינו למשרד שלי, אז הוא עוד היה ב איתי.

ושם,"  המדרחוב פה  רופפות  מרצפות  עם  ישנה  בדירה  שפיצר , 

"אלה היו ימים. הכנתי לנו עוד כוס קפה, אז עוד לא    .נאנח בגעגוע

יוסף ביקש ממני להכין לו צוואה. בטח כבר  ולי מזכירה,    הייתה
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בדל לחיים ארוכים, שבצוואה הזאת יש סעיף י, שתנעימהשמעת מ

 מיוחד."  מאוד

ראשה של    .שפיצר השתתקו  ,דפיקה עדינה נשמעה על הדלת

 ימה. המזכירה הציץ פנ

"טליה! הנה את!" קולו רעם, "צלמי לי בבקשה את התעודה  

של המיידל'ה, את המסמכים כאן ואת התמונה שהוספת אתמול  

 לתיק של גולדברג!" 

נטלה את תעודת הזהות  טליה נכנסה פנימה ובלי לומר מילה  

 ושוב נעלמה. ,שלי ואת המסמכים

את   לחבר  העזתי  ליוסף?"  שהכנת  בצוואה  מיוחד  היה  "מה 

 מחשבה שנקטע. ה שפיצר בחזרה אל חוט 

"כמו   "מיוחד?" הוא הופתע מהמילה שבה השתמש בעצמו, 

מי שסובל  שהצוואה תכלול תנאי:    ביקש ממני  יוסף  שכבר שמעת,

ממחלת נפש אינו יכול לרשת את נכסיו, ועל היורשים לטפל בו כל  

, "מה שכתוב הוא בקול נמוך  לרגע ואמריסס  ," הוא החייו. ותכל'ס

 ששון אינה יורשת את בעלה."   נעימהש

והחל לתופף בעדינות על    שקע בהרהורים,  שפיצר שוב השתתק

 . קצה השולחן

נפש?"    נעימה "אז   ממחלת  להיות  הסיפור  סובלת  התחיל 

 . העזתי להפריע שוב ולהחזיר אותו לכאן ועכשיו. מעניין

המקום   לא  רינק"זה  שְּ לא  אני  מיידל'ה,  לומר,    אמר ,"  שלי 

 סבלה  נעימהבצעירותה  אבל נראה שכבר  והפסיק את התיפוף, "

מרחל, חוץ  דיכאון.  התפרצויות,  נפשי.  הצליחו    הם   ממשהו  לא 

להביא עוד ילדים. תביני, פעם לא היה מקובל לדבר על הדברים  

ל הנוצץ האלה. היום... אני לא יודע. נו, שוין, העולם משתנה. לא כ
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 זהב, הלא כן?"  

ששון יוסף  את  ירש  מי  לגיל    "אז  יגיע  שיוסי  עשרים  עד 

כף הרגל כך שלא    ?"ושלוש להניח את  תנוחה, מקפידה  שיניתי 

 תכאיב.

, אבל פחות מעשר  נעימה"רחל ירשה את אביה וטיפלה באימה  

שנים אחרי שיוסף הלך לעולמו, נפטרה גם היא מהמחלה הארורה.  

הופת כמה  לך  וכשהגיעה תארי  עימי,  להיפגש  כשביקשה  עתי 

והעביר את משקפי הקריאה  ,"  ראיתי שהסוף קרוב נאנח  שפיצר 

 . מיד ליד בחוסר נוחות

 מכיוון המזכירות.   ועל  קולות צחוק ופטפוט

רטן הוא  האלה!"  את  .  "הקצ'קס  להמשיך  ביקשה  "רחל 

הצוואה של יוסף אביה עליו השלום, כולל התנאי. יירש את הרכוש  

בנפשו.   לוקה  שאינו  מי  יירש?   נעימהרק  מי  אבל  יורשת.  אינה 

רחל    בעלה כזה  של  רכוש  לקבל  מכדי  צעירים  היו  והבנים  עזב, 

לידיהם. הצעתי להפוך לנאמן על הרכוש, ורחל הסכימה. טיפלתי  

. דאגתי שיהיו מושכרים, השבחתי  כאילו היו שליבנכסים האלה  

ל מעביר  והייתי  שני   נעימהאותם,  ועבור  עבורה  למחיה  כספים 

ליוסי   הבנים. רחל החליטה שהרכוש יעבור לבנים כאשר ימלאו 

ושלוש    הבכור גם בנימין  עשרים  אז  שמונה   יהיה בןכבר  שנים. 

 . והזמן לא עוצר. היום הזה קרב ובא."עשרה

 בכיסאו והחל שוב לתופף בשקט.שפיצר שקע 

את שאלותיי   כיוונתי  הפגישה אתמול,"  על  לי בבקשה  "ספר 

 להווה, "מי ידע על הפגישה? איך המתחזה הגיע לכאן בעצם?"

. כנאמן, אני שולח הודעות לכל הנוגעים לצוואה.  מאוד"פשוט  

בנימין נמצא בפנימייה, ולשם שלחתי מכתב עבורו וציינתי, בין  
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עד הפגישה. כמובן שלפני מעשה שוחחתי עם יוסי  היתר, את מו

סיכום  אליי  יעביר  הנאמנות  סיום  לפני  שעוד  וביקשתי  בעניינו, 

עבור בית    מחלה של בנימין ומסמכים המעידים על מצבו הנפשי

. מודה ומתוודה, לא ציפיתי שבנימין יגיע, ופי כמה וכמה  המשפט

יצר זז בחוסר שפלא ציפיתי שיגיע מתחזה שיטען שהוא בנימין!"  

 נוחות בכיסאו. 

לי    "אז גם אתה הופתעת?" חוסר הנוחות הברור שלו הדליק 

 נורה אדומה. 

"הופתעתי? בובל'ה, המילה שוק תתאים כאן יותר. ואני הייתי  

 ."  מכולם, תארי לך בשוק הכי פחות

 הקשיתי. "וזיהית שמדובר במתחזה ולא בבנימין האמיתי?" 

 בבת אחת.התיפוף של אצבעותיו פסק 

ביקשתי   בעצמי.  אותו  לזהות  דרך  שום  לי  אין  זיהיתי.  "לא 

גולדברג.  וידאתי שאכן שמו בנימין  מהבחור תעודה מזהה, שם 

 אבל אין לי ספק שמדובר במתחזה."

בכ הזדקפתי  במתחזה?"  שמדובר  ספק  לך  "אתה  י"אין  סאי, 

 ?" נעימהמאמין ליוסי ו 

מאמינה אם היית  גם את היית  ו "כמובן! אני מאמין בן מאמין,  

התעלפה, חשבנו שהיא חטפה התקף   נעימה רואה מה הלך כאן.  

לב. ויוסי... אני לא אשכח את הפנים שלו. אי אפשר לתאר. כאילו  

הוציאו לו את הקישקעס. אבל על סמך מילה שלהם אני לא יכול  

ולזרוק אותו מכל המדרגות  , להפריך את הזהות של הבחור הזה 

 " לא ככה?

 נסת לתמונה." כאן אני נכו"

על יקירתי.  את  י"כן,  להוציא  הבלוף,  את  לחשוף  יך 
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לא אהק הוא  הזה  הצעיר  שהבחור  ולהוכיח  מהאש,  רטופאלאך 

וההשקעה   העבודה  למרות  אחרת,  נאבד    שלבנימין.  עוד  שנים, 

 מחצית מנכסי מרכזי ששון!"  

❖ 

השחלתי  כמוהו.  שאעשה  בנימוס  והמתין  מכיסאו  קם  שפיצר 

כף   את  והתלוויתבמהירות  המציקה  הנעל  אל  עד    יהרגל  אליו 

דלת  מאחורי  ונעלם  ממני  נפרד  הוא  שם  המזכירות,  לשולחן 

   .משרדו

את   עניינית  בשתיקה  לי  החזירה  הזהות טליה  שלי    תעודת 

   תעודת הזהות של המתחזה.של צילום והוסיפה 

זה  " אם  הא?  השנה,  לנו  יש  מטורף  אביב  איזה  נכון?  טליה, 

מחכ מה  במרץ,  עכשיו  החום  שמעתי  תקשיבי,  בקיץ?  לנו  ה 

  " , סיפורים מעורך דין שפיצר... פשוט לא להאמין מה שקורה פה

 .  על טכניקת מידע בעבור מידעללכת החלטתי  

היית שם מספיק זמן כדי לשמוע את  .  "אני לא יודעת מה שמעת

ערימות   והמשיכה להדק  " היא משכה כתפיים,שולחן ערוך כולו

 לתלות על חכתי פיתיון גדול יותר.  , ואני נאלצתישל דפים

  "אני חוקרת חדשה במשרד של אלי פוקס, לא מזמן השתחררתי 

הזה, התיק  על  חזק  אני  התלהבותועכשיו  זייפתי  "אני  יתר  "   ,

בלתי  משהו  אתמול,  ובלגנים  צעקות  פה  שהיו  לעצמי  מתארת 

 נשכח." 

  "תיקחי את מה שאת מתארת לעצמך ותכפילי במיליון," היא 

 המשיכה להדק דפים בלי הפסקה.

 "עד כדי כך?" 
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"אם היו מנסים לגנוב לך ירושה של עשרות מיליונים, לא היית  

ככה?" עשרות   מגיבה  של  ירושה  אצלה  כאילו  אמרה,  היא 

 מיליונים זה דבר שבשגרה. 

ני  ד, מתעלמת מהנימה המתנשאת, "אי ," הסכמתי מי"ברור שכן

ליונים... האח הצעיר הזה, אפילו לא יכולה לדמיין ירושה של מי

 המתחזה, גם הוא צעק?" 

הבן של שפיצר אפילו  בלגן.  הרבה  היה  יודעת.  דניאל,  "לא   ,

 נכנס למשרד והיה צריך להפריד ביניהם."  שקפץ לביקור,

 "ממש מכות?" 

מים   ראיתי. אבל כשהכנסתי לכולם  לא ממש  "אולי דחיפות, 

דברג כועס כמו  יוסי גולהסבתא חצי מעולפת ואת  ראיתי את    ,קרים

  , שלא מאמינים לו  , שבחיים לא ראיתי מישהו כועס. והצעיר הזה

 תכף עשה במכנסיים." . היה מבוהל

 "טוב שנגמר איך שנגמר, הא?" 

לי   "נראה  בעוקצנות,  אמרה  היא  מצוין,"  זה  עבורך  "בטח, 

אל  חייכה  היא  פחות."  קצת  גולדברג  יוסי  ציני י שבשביל  חיוך  י 

 ושקעה חזרה בניירת.

 דג מלוח הטליה הזאת.  ודה," מלמלתי. חתיכת  "ת

 פלסטר.   שכחתי לבקששרק כשיצאתי לרחוב נזכרתי 
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 אין מצב 

המרקחת א בית  אל  סטיתי  המשרד  בכיוון  צעדים  עשרה    חרי 

שראיתי.  המדפים  הראשון  בין  באומץ  חבילת דידיתי  איתרתי   ,

סא פלסטיק לבן, בדקתי את יהתיישבתי על כפלסטרים פשוטים,  

והדבקתי   מקרוב  פלסטר  פלסטרעל    פלסטרהרגל  לאורך  ,  על 

 . קצת לנשום ולרוחב. עשרה שקלים ויכולתי סוף סוף 

ו המרקחת  מבית  לחנות  יצאתי  משרדי  נכנסתי  לציוד  סמוכה 

שם הגדלתי את התמונה מתעודת הזהות שמסר  ופיתוח תמונות,  

ידי טליה  המתחזה לשפיצר. תעודת הזהות המקורית צולמה על 

רגילה,   משרדית  צילום  בידיי,  לבן־בשחורבמכונת  אינו  המקור   .

מזויפת,   בתעודה  מדובר  אכן  אם  להעריך  קשה  יהיה  ומהצילום 

,  ועה. על פניו, זה לא נראה לי המקרהאלא אם עשו עבודה ממש גר

 אני לא איזו מומחית גדולה. אבל 

ההגדלה,   את  לידי  אלייקיבלתי  הביטו  נער  של  לחייו  .  פנים 

יותר מהרגיל,   דבשי במקור.   , כנראה בגון בהירותועיניו  נפוחות 

ארוך מעט מקורזל ומסורק לאחור, ועל פניו פצעי האפו צר, שערו  

 בגרות בולטים.  

 חסד.  איתו  מונה גרועה. הצלם במשרד הפנים לא עשה  חתיכת ת

זה ההפך   אין מצב.  גולדברג?  יוסי  זה אמור להיות אחיו של 

עיניים הגמור   כהה,  עור  עם  כזה,  חתיך  טוב.  נראה  יוסי  מיוסי. 



 

 | אריאלה נקר  24

 

 

כהות, גוף חטוב ותספורת עדכנית ומטופחת, נתונים שמעמידים  

   אותו בשורה אחת עם הבחורים השווים.

 כבר אמרתי?  .ממש, לא נראים אחיםממש, אבל 

 בכלל לא. שדומה לי או  הייתהאם מעניין לי אחות,  הייתהאם 

 

 הטלפון שלי השמיע זמזום קצר של הודעה נכנסת. 

 אלי: ?

 עוד עשר קטנות. ,אני: בדרך למשרד

 

 יד התחרטתי על הסלנג הצבאי.ימ

 די, הגיע הזמן להצליח בעולם האמיתי.
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 פחמימות 

צריכה לעמוד על   הייתילתחום החקירות.    חזורלא רציתי ל בכלל  

, גם שלי, לסרב לעבוד כחוקרת ואפילו לא לדרוך במשרד חקירות

מזכירה. אבל אבא שלי... הוא ישב עליי בלי הפסקה שאסכים כלא  

הכל סידר  כבר  הלימודים.  תחילת  עד  רק  אפילו  החבר    לזה,  עם 

 רק לכמה חודשים.   זהשבכך  התנחמתי  אלי.  ,שלו

חלק בלתי נפרד מההחלטה של   הייתה העבודה אצל אלי פוקס

הזדמנות פז בשביל   הייתה ההורים שלי לנסוע לשנה לניו יורק. זו  

ה, ובשביל  ־להשלים את הפוסטאבא  דוקטורט באוניברסיטת ישיב 

רב תזה  לכתוב  ש ־אמא  הם    הייתהתחומית  דרך.  פורצת  לדעתה 

ל... איך הם  חיכו שאני אשתחרר מהשירות הצבאי ואסע איתם, 

 קראו לזה? "שנה של כיף באמריקה".

בלית    כבר  מנםוא לנסוע.  מוכנה  הייתי  לא  אבל  השתחררתי, 

חשב שאם אלי יפקח עליי   אותי כאן. אבא שלי   השאירו ברירה הם  

בשעות היום, ולשכנה יש מפתח רזרבי כדי לשים עין על הבית, כל 

גלי  וכאן  הלילה.  לשעות  בייביסיטר  לי  לסדר  זה  שנשאר  מה 

 התלבשה לי כמו כפפה ליד. 

המשטרה  , גלינק'ה. אחרי שנתיים ביחד בבסיס סגור של  אייש

לא   ולם לעש ו  לי  הייתהשמעולם לא  לאחות  הפכה  , גלי  הצבאית

נוחרת   לי. השינה הכי טובה שלי היא כשהפרוסקה הזאת  תהיה 
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 .  שקוףמעליי במיטת קומתיים. 

  הכי   ברגעים   היד  את   לי  שהחזיקה  זו   היא .  הכל  עליי  יודעת  והיא

 ניסה שהוא    כשהודיעו שלי נמצא ירוי,    שהנחקר  לי  כשמסרו,  קשים

להפיל  להתאבד ניסתה  במרחב  פנימיות  לחקירות  כשהמחלקה   ;

עליי את התיק, וטענו שהפעלתי עליו לחץ לא הוגן; כשנחקרתי  

הצבאי,  בכלא  להיגמר  הולכים  שלי  שהחיים  והרגשתי  באזהרה 

 בעבירות   האשמים   נזרקיםאליו  ש  " ההוא"שהיה עד עכשיו המקום  

 . שחקרנו

בניו יורק,   ליהצעתי לה לבוא לגור איתי בזמן שההורים ש   אז

ככה היא תוכל לעבוד בתל אביב ולחסוך בהוצאות שכר הדירה. 

טעם  בטוב  מרוהטת  חדרים  וחצי  שלושה  דירת  שתינו,  בשביל 

במרכז פתח תקווה, היא ארמון. אחלה ספות מול טלוויזיה בגודל 

המנורה מאיקאה    עםסביר, מיטה בכל חדר ופינת הקריאה של אבא  

 מי צריך יותר מזה?   –

למה כדאי לו  למכור לאבא    ידעההשתוללה משמחה, וגם    היא

 יש "  " אמרה,,לי"תגיד    .להסכים לרעיון שדווקא היא תגור איתי

 ?"בבית איתה שגרה צבאית משוטרת שלך לבת  טוב יותר

 לו תשובה.   הייתהלא  זהל 

של    קבענו הבלגן  אחרי  שני,  ביום  באוטובוס  תגיע  שהיא 

 הנסיעה שלהם.  

❖ 

  עם .  הפתח  את  מילאה   חסונה   ובלונדינית  ,נפתחה  האוטובוס   דלת

 מהאוטובוס  ירדה   היא  בזוקה  בצבע  וטרולי  מקיטבג  גדול   יותר  תיק

, באורלוב  המרכזית  לתחנה  שמונה  מקריית  ערב  לקראת  שהגיע
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 , שיוו לה מראה עלוב.  טלאיטלאי על , שיפוצים של ששנים

  בו ש, "המקום  אליה  חייכתי,"  סיטי  תקווה  פתח  טו "וולקאם  

 !" יותר נהנות   בלונדיניות

"יאללה  פרצופה  את  עיקמה  היא"ממש!"     אני ,  אלייך  בואי, 

 ." מחיפה עוד להשתין מתה

יותר,    ושלפוחית שעה  חצי   גלי התמקמה בחדר  ריקה מאוחר 

ותי בגיל הנעורים. היא הקטן על הספפה המשובצת ששימשה א

האמבטיה שמפו לשיער בלונדיני )"רק שלא נשפך    בחדר  הניחה

ד הרגישה בבית. גם  ילי בדרך, אלוהים!"(, פיזרה כמה חפצים ומי

כדי שהפיצריות   לעשות,  היא התעקשה  הפיצה  ההזמנה של  את 

הגיעה. שהיא  ידעו  מחכות    באזור  בסלון,  הספות  על  השתרענו 

   לפחמימות.

❖ 

אי שלך?"  "אז  החדשה  העבודה  על   גליך  הפיצה  את  הניחה 

ו  בסלון  הבהירה    נשכבההשולחן  הספה  על    קרובה הבתנופה 

 "  ?לך"נחמד  , למגש

  המזכירה   ועם  איתי   יחד,  גדול  לא   חקירות  משרד.  בסדר"וואלה,  

 . מהקולה  ומזגתי  מהמטבח  כוסות  שתי  הבאתישניים עשר,"    אנחנו

  נמנעת   הבלתי   ההשוואה   את   עשתה   היא ?"  אצלנו   יחידה "כמו  

 "ח. למצ 

 . עיניים גלגלתי," השועל אלי  קוראים ולמפקד .  כן"וואלה, 

ּה כמו"השועל?   . ברוסית המקבילה את הציעה היא?" ִליס 

 ."פוקס כמו , ליסה זה  מה יודעת"לא 

 'ינג'י?" ג"הוא 
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 "מי?" 

 ." הזה השועל"אלי 

 .הופתעתי'ינג'י?" ג"למה 

 'ינג'ים." ג הם שועלים"כי 

  אני   אבל.  ושמן.  קירח  סתם  הוא  עכשיו,  פעם  היה  הוא"אולי  

 ." תחמן הוא  כי  ככה לו שקוראים חושבת

ערמומי'וִליקז"אההה,   יענו  אומרים  ,  ברוסית  ממנו.  תיזהרי   .

אני   "בחר  מהפיצה,  ברעבתנות  נגסה  היא  משועלים,"  להיזהר 

אביב,"  'בולכת   בתל  סיבוב  "מה מלא  בפה  אמרה  היאעשות   ,

 ?" איתך"ז הלו

"אני נוסעת לאזור ירושלים בבוקר, אז אין מצב שאבריז לתל  

 אביב. אבל מה את בלחץ? מחר יום שלישי, חכי לסוף השבוע."  

  עבודה   למצוא  רוצה  אני.  להתבטל  באתי  לא  אני,  שליותק  "מ

 ." יודעת את, הזה השיט וכל מלצרות .  מהר שיותר כמה

," בחרתי את משולש  רגע  מהגז  הרגל  את  תורידי,  הגעת"רק  

 הפיצה הכי קטן, כדי שיהיה לי מקום לעוד אחד אחריו. 

.  ביום  שלי  הגדול   הטיול  את  מרחיק  שעובר  יום  כל?  לך"נראה 

  לאזור   אוטובוס  לוקחת  אני  מחר,  מקרה  בכל.  שלי  הגישה  זאת

 ?" שוות מסעדות שם יש, אומרת את  מה. אלון יגאל

מלא,  לי "נראה   בפה  אמרתי    כדאי   שאולי   אומרת   אני   אבל " ," 

  הומלסית   איזה   כמו   לבוא   לא ,  נוסעת   שאת   לפני   טלפונים   כמה   להרים 

 ." עבודה   לחפש 

את   מתחה  גלי  הולכת,"  וגם  מתקשרת  גם  אני  כתפיה  "אז 

"מחר, מחרתיים, כמה שצריך. ובגלל כל החיפושים מחר, לאחור,  

וכל העבודה הקשה שמחכה לי במלצרות, אני מראש מעמיסה על  
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היא   היום,"  פחמימות  יותר  קצת  ידעצמי    עוד   ולקחה  הושיטה 

 . מהמגש פיצה משולש

רק דיברנו על פחמימות. גלי  כך מוכר. כל השירות הצבאי    כל

אין חישובים  שכללה  חורמה  מלחמת  מולן  ניהלה  סופיים ־תמיד 

אני פשוט אהבתי  לפעילות הגופנית שממתינה לה בעתיד.    באשר

 הייתה לנגוס בהן בכל הזדמנות. "עלייך לא רואים כלום!" היא  

 מתלוננת, "אז אל תדברי איתי על כמה תקעת, אוקיי?" 

 כשהיא מחשבת אותן. הכי קל.  מאז אני פשוט מהנהנת

 ?"מפיצה  לנו ימאסי שפעם חושבת, "את שאלתי"תגידי," 

וחלילה,"   "ותתביישי  מלא  בפההשיבה  היא  "חס    אפילו   לך, 

 ." משולש לעוד חשק לי עשית  מהלחץ, לי תאמיני. ככה לחשוב

ריאליטי  בטלוויזיה תוכנית  איזו  שתינו    ,רצה  כלשהו  ובשלב 

הספות. כשהתעוררתי על  הספה,   הייתהגלי    ,נרדמנו  על  שרועה 

 .ריק  היה המגש. הטלוויזיה דלקה



 

 

 

 6  פרק 

 מבט אחד יספיק 

 שלישי   יום ,  2.3.2010

את גלי מלופפת בשמיכת המעבר שמצאנו למעלה בארון   השארתי

)"אני אסדר הכל מחר, אני נשבעת!" היא הבטיחה כשכל המצעים 

ויצאתי  עבר(,  לכל  התפזרו  שלי  אמא  של  בקפידה  המקופלים 

 נמרצת אל המונית שהמתינה לי בחוץ. 

  צילום   וגם  מזהה   תעודה,  אצלי  חו הכ  פויייי  שכל  שוב  בדקתי

,  לי  שחסר  מה   זה .  אתמול  שקיבלתי  מתחזהה  של   הזהות  תעודת

 .חשוב  משהו ששכחתי ולגלות, גוש אבו לידשקמה, ל  עד לנסוע

  להיפגש   קבעתי.  חסד  היום   עימי  ייטה  הפקקים  שאלוהי   קיוויתי

דפק   שלי  והלב,  עשר  בשעה  הפנימייה  של  הסוציאלית  העובדת  עם

  מושג   לי  היה  שלא   אלא,  קל  לאיחור  האפשרות   בגלל  לא .  בחוזקה

  בית  כמו   משהו? ומפחיד סגור מקום. בפנימייה, שם לי מחכה  מה

  394  יס כליאהבסמשהו בסגנון    בכלל  או?  בסירקין  צבאי  מעצר

  מתכת ? תמונה של גדרות  4צריפין, זה שכולם עוד קוראים לו כלא  

לא יצאה לי מהראש מרגע שאלי הורה   מסולסלת   תיל גדר    ן ומעליה

 לי לנסוע לשם.  

שונה לגמרי. אחרי ארבעים דקות נסיעה    הייתההמציאות    אבל

חמש  ועוד  אחת,  מספר  תל   בכביש  מכביש  שירדנו  אחרי  דקות 
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חצץ –אביב המונית בשביל  נהג  פנה  גוש,  אבו  ירושלים במחלף 

אכן  הבהיר לי שאנחנו    "שקמה"מוצל. שלט לא גדול ועליו השם  

 במקום הנכון.  

למקום טבול בצמחייה. על שביל הכניסה סוככו עצים    נכנסנו 

פרועים. גדר גבוהה   היביסקוסותיקים ומתחתם פרחו באדום שיחי  

לכך   היחידים  הסממנים  היו  ספר  בית  בסגנון  גדול  מתכת  ושער 

חופשית.   אינה  כמה  שהיציאה  ומדשאה  ראיתי  נמוכים  מבנים 

 מטופחת.  

א  מהמונית  נפרדתי כיין, אבל  וונשמתי עמוק.  ויר הרים צלול 

אחת הסמלות  נזכרתי במשפט שנהגה  עין,  עוצמת  לא  המשימה 

 שלי לומר.   צוותמה

 . בול פה מתאים

יחד עם  .  השתדלתי לא להיבהל מהדבורים שזמזמו לידי במרץ

הזכירו לי שבצפון הארץ פורחים בוודאי   הן  החום והאוויר המתוק

לאכול מ כבר  בקרוב  .  עצי הדובדבן יהיה   " הזהב האדום"אפשר 

היה  מה  משנה  לא  העונה,  כל  במשך  לי  לקנות  הקפיד  שאבא 

 המחיר.  

  נמשכת  הדובדבנים  עונת   בטח יורק  בניו ,  הזה  האבא  שלי   חיים

 . השנה כל כמעט

ואז    צלצלתי להפריע,  לא  ככה  קצר,  בהתחלה  פעמים.  ארבע 

ויותר ארוך. הצלצול האחרון היה העצבני מכולם. סליחה,  יותר 

ולהתייבש   דבורה  ידי  על  להיעקץ  כדי  לפה  עד  באתי  לא  אבל 

 .  השערמאחורי 

אל   יצאה  ארבעים  כבת  אישה  המרכזי.  במבנה  נפתחה  דלת 

אסוף ברישול. לבושה בג'ינס וטי שירט מקושקשת, שערה  השער,  
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 היה  אפשר קמטים מסביב לעיניים הסגירו את גילה האמיתי, אחרת  

 . לנוער בפנימייה המטופלות אחת  שהיא לחשוב

 ." כהן ענבל עם פגישה קבעתי, כץ  נתי  שמי, טוב"בוקר 

י בנועם, ופתחה  י," היא חייכה אל ענבל, נתי, אני  מאוד"נעים  

 את הדלת לרווחה. "בואי, היכנסי."

ונכנסתי אחריה יצאהשלבניין    עברתי את השער    ענבל .  ממנו 

  ח והכ  מייפוי  העתק  אליה  העברתי  שם,  קטן  למשרד  אותי  הובילה

לאחר שהיא וידאה את  .מראש  שהכנתי  שלי  מזהה תעודה  צילוםו

היא הזמינה אותי לקפה נמס עם חלב עמיד שהכנו    הזהות שלי,

הי והמסדרונות  המשרד  הצמוד.  במטבחון  מלאים    ולעצמנו 

 בעדינות   לומר   איך   –   בידיים   שנעשומצועצעים    בציורים ובפסלים 

 .טוב יותר לי יוצא  היה חדווה  בגן. מקצועיות לא –

 ." תענוג, "פשוט אמרתי," ופסלים ציורים כמה,  יופי"איזה 

  ענבל   אמרה,"  שלנו  המדהימים  החניכים  של  תוצרים"אלו  

,  בפנימייה  סיור  לך לערוך  יכולה  לא   שאני  מצטערת, "אני  בגאווה

 ." הפרט צנעת מטעמי זה

מצד אחד התאכזבתי קצת, מצד שני לא    .""אני מבינה לגמרי

ממש רציתי סיור. שרב, דבורים... ומי יודע מה עוד. "אבל אולי  

 תוכלי לספר לי קצת על המקום באופן כללי?"  

אם אפשר לקרוא לנוזל שהיה לי בכוס בשם   –מהקפה    לגמתי

כדי לתת לה הזדמנות למלא את השתיקה.   – ואר הזה  הגנרי המפ

 זה עבד.  

נוער בני  מאה  כמעט  שוהים  שלנו  שתיים בני    "בפנימייה 

,  ענבל עשרה עד שמונה עשרה, בקבוצות גיל נפרדות," סיפרה  

"הם אובחנו כבעלי ליקוי פסיכיאטרי, עברו אשפוז וטיפול, אבל  
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 בגללולהשתלב במוסדות החינוך בה  בקהילה להיקלט  מתקשים 

 ."ממצבם  שנובעים   ואחרים  כאלה  קשיים 

  את   לדחוף  ומיהרתי  שאלתי?"  חוגים?  ספר  בית  פה  יש"ואיך,  

 . להמשיך הזדמנות  לה  לתת  כדי,  ארוכה ללגימה   הכוס לתוך  אפי

לא    "יש אולי  ספר,  בית  כל    במתכונת כאן  אבל  מכירה,  שאת 

חיים   בעלי  של  מתחם  גם  יש  שלו.  ליכולות  בהתאם  לומד  אחד 

חברתיות,   מיומנויות  משפר  וזה  בהם,  מטפלים  שהילדים 

קוגניטיביות ורגשיות. בעצם הפנימייה מעניקה מעטפת מקצועית 

 וטיפולית לכל ילד לפי צרכיו הייחודיים."  

 בקשר   פה . "ואת  שהתקרר  מהקפה  בנחת  ללגום  תורה  היה  כעת

 ?" נכון, גולדברג לבנימין 

 ." אותו מחפש יוסי אחיו"כן. 

שלשום   ששמעתי!  הזויים  הכי  הדברים  אחד  אותו!  "מחפש 

הנייד בהיסטריה    תקשרהיוסי   יודעת    – אליי לטלפון  אני  ובואי, 

לדבר עם בנימין.   ודרש  –  כשאני שומעת אותה  היסטריהלזהות  

מה   .קרה לך?' שאלתי אותו, 'בנימין השתחרר לפני שבועיים'  'מה

אני אגיד לך, הקללות והצעקות שאני קיבלתי באותו רגע... הייתי 

 המומה. המומה. זה כל כך לא מתאים ליוסי." 

  מצאתי ,"  ידיעתוללא  "גם הוא היה המום לגלות שאחיו עזב  

 .עליו נהימג עצמי את

.  אותו   להרגיע  ניסיתי  רגעה"את זה הבנתי אחר כך. אבל באותו  

  מכירה  אני. ללב  לקחת לא  החלטתי. ולאיים  לקלל הפסיק לא הוא

 יוסי ,  תביני.  מלחץ  נבע  שזה  מבינה  ואני  טובות  שנים  כמה  יוסי  את

 כל   בנימין   את   לבקר  בא  היה.  שפגשתי   מקסים  הכי  האח  הוא

.  שיניים  מברשת   ועד   מתחתונים ,  שצריך  מה   כל  לו   קונה ,  השנים
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 שבנימין   יד  בעבודת  ועוגיות  מיוחדים  מטעמים  מביא  היה  אפילו

 ." יום כל רואים  שלא אחים  בין מסירות... אוהב

  יכול   כבר   שהוא   החליט  מישהו,  כלומר?  השתחרר  בנימין"איך  

 ?" בקהילה להשתלב

  כי  פנימייה  בתנאי  פה  נמצאים  הם .  אסירים  לא "החניכים שלנו  

 כמובן .  רגע  בכל  לצאת  יכולים  הם .  עבורם  המיטבי  הטיפול  זה

יכולתו   וממליצים  גורמים  המון  בוחנים  שאנחנו לגבי  ומייעצים 

,  כן   אם .  לעזוב  מבקשים  שבו  בשלב  בקהילה   להשתלב  החניך   של

 ." עוזב הילד

 ?" לא"ואם 

לפנימייה   מפה  שימשיכו  עשרה  שמונה  בני  נוער  בני  "ישנם 

לבוגרים. בואי נאמר שהסיכון הכי גדול בעזיבת הפנימייה שלנו  

רשימות    אוה לנו  יש  בחזרה.  הילד  את  לקבל  מקום  יהיה  שלא 

 המתנה ארוכות, לצערי." 

  בחזרה   להצטרף  מתאים  היה,  עזב  כשהוא,  בנימין"אז  

 ?" לקהילה

  והוא ,  הגורמים  כל   נשקלו,  בעניינו  עדה ו  נערכה .  בהחלט"כן,  

 משרד   מטעם  האלה  ועדותוה.  מה  זמן   כבר  לעזיבה  מועמד  היה

 ." ידע יוסי גם, מפתיע משהו לא   זה, שנה כל נערכות הבריאות

 ?"כתובהזו? יש משהו  הלישיב"נערך פרוטוקול 

מסודרת מול המשפחות    מאוד"כמובן, אנחנו עובדים בצורה  

את   שמממן  הבריאות,  החניכים    השהותומשרד  . בפנימייהשל 

,  אלייך  לשלוח  ניתן  מה   שלי   המנהלת  את   אשאל  אני,  תקשיבי

 ?" ביקור כרטיס לך יש.  הפרטים כל את  לי תשאירי

  את   לך  משאירה   אני .  בעבודה  שלי   השני   היום   זה "האמת,  
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 ."פוקס אלי, שלי הבוס של  הכרטיס

  הכרטיס   את  נטלה   ענבל,"  בהצלחה  לך  שיהיה  אז,  גמור"בסדר  

 .מכיסאה והתרוממה  מידיי

  לומר  יכולה, "את  מולה ונעמדתי ביקשתי," אחד דבר  עוד"רק 

 ?" הזאת בתמונה מצולם  מי לי

 . סבלנות בחוסר אמרה היא?" חידון  לי הכנת , מה"נו 

שקיבלתי   התמונה  את  ושלפתי  אמרתי  יספיק,"  אחד  "מבט 

 משפיצר. 

  .ענבל"זה בנימין גולדברג," השיבה 

 "בוודאות?" 

"בטח בוודאות. אני מכירה את הילד הזה מגיל שתיים עשרה.  

בגיל שש עשרה אנחנו לוקחים את הילדים למשרד הפנים להוציא 

זהות. היית  תעודת  ואני  הזאת,  התמונה  צולמה  גם  לידו  שם  י 

 כשהיא צולמה." 

 לה.    הודיתי

לא   "ושאני  ביקשה,  היא  ליוסי,"  חמה  דרישת שלום  "תמסרי 

 כועסת. אני מקווה שהכל יסתדר בקרוב." 

❖ 

בחזרה  לפני הארוכה  בנסיעה  אותי  שתיקח  למונית    , שנכנסתי 

הרבה  אני  נשמתי עוד נשימה עמוקה מהאוויר המיוחד הזה. עכשיו  

 וקר. פחות אופטימית משהייתי בב

  לחשוב   חייבים.  למשרד  כשאגיע  אותו  שאעדכן  לאלי  סימסתי

  לא   הזה  הבנימין  את  למצוא ,  אחד  מצד.  נוספים  חקירה   כיווני  על

יודעים בפנימייה  לא  הרי  הוא.  שחשבנו  כמו  קל  יהיה לא  והם   ,
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לא אמורים לדעת איפה הוא נמצא כרגע. מצד שני,    וגםאיפה הוא,  

אצל   שהופיע  המתחזה  השני,  שהבחור  להראות  קל  יהיה  לא 

ודאי שזה אכן הוא   זיהוי  כרגע  לא בנימין. קיבלתי  הוא  שפיצר, 

 בתמונה.  

עוד מידע, כי עוד לא התחלנו,    נעימהחייב להוציא מיוסי ו  אלי

 ואני כבר נתקעתי.  

  האמיתי  ובנימין רגל  על רגל ישבו הםש חשבו נעימהו יוסי אם

 . טעו הם, כסף של  למגש  אזוק אליהם יגיע

 . קל להיות הולך לא זה

 

 



 

 

 

 7פרק 

 מחכה לך 

 רציתי עוד מידע? קיבלתי מהר משחשבתי.

מהמונית למשרד.   ירדתי  נכנסתי   ועליתי  מהירים  בצעדים 

גיליתי את  י הי  יושב על  שר למשרד של אלי, שם  גולדברג  יוסי 

מה הוא    אחד הכיסאות. הוא חייך אליי חיוך מבודח. הסמקתי.

 עושה כאן?

"שלום לך, נתי, חשבתי שהצבא הסורי צועד במסדרון," אלי  

 הוסיף עקיצה למבוכה שלי.

לב, שמתי  " "לא  התנצלתי,  הארוכה  "  הישיבה  בגלל  זה 

 במונית." 

 עדכן את יוסי.של אחיך," אלי  ה"היא חזרה עכשיו מהפנימיי

 "ומה חשבת על המקום?" התעניין יוסי. 

 . אמרתי"מאוד פסטורלי, הופתעתי לטובה," 

 יוסי הנהן בהסכמה.  

"תעדכני אותי על זה יותר מאוחר, אבל עכשיו בואי, תצטרפי  

אלינו." אלי החווה בידו לעבר אחד הכיסאות. "יוסי חושב שיש 

ש המתין  הוא  לחקירה."  לתרום  שיכול  מידע  ואמר  לו  אתיישב 

 "דבר, יוסי."  ,בענייניות

לא   כדי  ליד סבתא,  כלום אתמול  להגיד  רציתי  לא  ככה.  "אז 

מתחזה  לשלוח  יכול  מי  חשבתי  אבל  מדי,  יותר  אותה  להפחיד 
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לשפיצר. לא מי יכול לרצות את הירושה שלי, כי אני מניח שכולם 

כדי  ולרמות  יכול ממש לפעול  רוצים את הירושה שלי, אלא מי 

 ב אותה. וחשבתי על רפי גואטה."לגנו

 יוסי העביר יד בשערו והביט בשנינו. 

 מי זה רפי גואטה?" שאל אלי. אבל  "תסלח לי על הבורות,

אותו. מגדיר  אני  ככה  צעצוע,  אותו    "פושע  מכירים  כולם 

בשכונה. אני חושב שהוא למד כמה שנים מעליי בבית הספר, לא 

   ה."בטוח. אבל הוא טיפוס שלילי, עבריין כז

יכול לארגן    ?פושע צעצוע  ,"קשה לי להאמין ש... איך קראת לו

לי תסביר  אבל  כזאת.  קשור    , קנוניה  שהוא  חושב  אתה  למה 

 אלי.  שאל " ?למתחזה שהגיע לשפיצר

"נתחיל מזה שכל הזמן הוא קורא לי 'המיליונר'. ככה סתם הוא  

'הנה   ,צועק לחברים שלוונוסע הביתה,    ,היה רואה אותי ברחוב

המיליונר'. היה תמיד מציק לי. פעם אחת אפילו אמר לי 'הלוואי 

  , כאילו הוא ידע על החלק של בנימין." שהיה לי חצי ממה שיש לך'

 המאדים.  על שנחתנויוסי השתתק כאילו הודיע 

"מה עוד? פתחת במילים 'נתחיל מזה'. אז בוא תמשיך," אמר  

 אלי.  

זורק ברחוב. הרפי הזה קשור   זה מעבר למילים שהוא  "טוב, 

יודעים שאם מישהו צריך   רציניים. כולם  יותר  גורמים  מיני  לכל 

  – אפור  השוק  בסמים, תרופות מרשם, הלוואה    –משהו לא חוקי  

הולכים לרפי. יש מאחוריו גב. וכמו שאמרתי, הוא בוודאות יודע 

לעבריינים   סיפר  הוא  אולי  הירושה.  את על  עשו  והם  רציניים 

 הקומבינה הזאת והביאו את המתחזה? זה יכול לקרות, שמע לי." 

"בסדר, אני מסכים," אמר אלי ואחז בעט, "ואני בטח לא במצב 
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לשלול כיווני חקירה חדשים. תן לי את מספר הטלפון של הרפי  

ונתחיל   קשור  הוא  למי  בירורים  כמה  אעשה  אני  הזה,  גואטה 

 שחשבת עליו?" לרחרח. יש עוד משהו 

הוא הרי לא בנימין.    ... "כן. כל הזמן אני חושב שהבחור הזה

הוא לא יכול לדעת דברים שבנימין בטוח יודע. דברים על אמא  

זיכרונה לברכה או על אבא שלנו. אולי אפשר לבדוק בתמונות של  

לנו בבית ולהשוות לבחור הזה וככה להראות שלא   בנימין שיש 

י יש איזו שומה או לא יודע מה. נוכיח  מדובר באותו אדם... אול

 שזה לא יכול להיות אח שלי!" 

אמרתי  התמונות,"  בשביל  בצהריים  אליך  לקפוץ  יכולה  "אני 

 . יד השתתקתי נוכח המבט המצמית של אלי השועל י כלאחר יד אך מ 

 מה כבר אמרתי? זה בשביל לקדם את החקירה!

נוכל כמובן,  בבית,  "סבתא  יוסי,  אמר  אשמח,"  לעשות    "אני 

 חיפוש שלושתנו." 

"טוב," אמר אלי, "אז אני בודק את הסיפור של רפי גואטה. יש  

תעשי  והעזוז,  המרץ  מלאת  נתי,  ואת,  לנצל.  לי קשרים שאפשר 

 היום ביקור בית אצל משפחת גולדברג." 

השתמשתי במילים  "הרי עבודת שטח זה הספציאליטה שלי,"  

   שלו כדי לרכך את כעסו הגלוי.

" נבח אלי בעת שיוסי  ,ד נראה. תחזרי לפה עד ארבע"את זה עו

 שלח לי את הכתובת בהודעה לטלפון הנייד. 

מקווה   אני  אלי,  "ותודה,  יוסי,  סיכם  לך,"  מחכה  אני  "אז 

שהעניין ייפתר כמה שיותר מהר. השארתי צ'ק אצל המזכירה, כמו  

 שסיכמנו. נהיה בקשר." 

❖ 
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השיער, ויצאתי  התארגנתי על עצמי, קצת ליפגלוס והברשה של  

מהמשרד. ברור לגמרי שאלי כועס עליי. לא רק בגלל שפציתי פה, 

את  מנהל  הוא  הביתה.  אליהם  ללכת  שהתנדבתי  בגלל  אלא 

ואני צריכה לשתוק ליד הלקוחות. זה הסידור, לעזאזל.   ,החקירה

אני צריכה להתרגל לשמור על פרופיל נמוך, אפילו שזה קשה לי. 

מיים במשרד, כבר לא חוקרת בכירה. ככה אני רק פיון קטן כאן, יו

 זה להיות האחרונה בשרשרת המזון.  

הלכתי בצעדים  ניסיתי לעצור מונית, אבל כולן היו מלאות, אז  

אפילו שכפות הרגליים שרפו לי    , לתחנת המוניות הקרובה  נמרצים

 עם כל נקישת עקב. 

אלי צודק, כמובן. הצעדים שלי באמת נשמעים קצת כמו מצעד  

 צבאי. 
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 קובה ב'רגול 

לרחוב  להגיע  כשביקשתי  המונית  נהג  לי  אמר  שכונה,"  "אחלה 

 , "את גרה שם?"הניצנים

 "לא. נוסעת לבקר חבר."  

חבר. הרעיון מצא חן בעיניי. היו לי חברים בעבר, ודווקא די  

תקופה שווים, אבל עם אף אחד זה לא החזיק מעמד הרבה זמן, וב

 יובש כללי בגזרה.  ... האחרונה

ביקשתי להגביר את המיזוג, אפילו שמדובר בנסיעה קצרצרה,  

והבטתי דרך החלון כשהמונית האטה בכניסה לשכונה והשתלבה 

 סטריים השקטים.  ־ברחובות החד

לא תאמיני   נהג המונית, "את  ציין  "כל בית פה בונבוניירה," 

א וגם  הזה,  ברחוב  בית  פה  עולה  תרציכמה  אחד    ,ם  אפילו  אין 

 למכירה." 

ברור   אבל  הנדל"ן,  במחירי  עניין  לי  אין  בכתפיי.  משכתי 

שמדובר   לבתים  הגישה  בשבילי  שחנו  הבודדות  מהמכוניות 

האקליפטוסים   בזה.  מתביישים  ולא  כסף  להם  שיש  באנשים 

הזקנים והמרשימים שסביבם נסללו המדרכות, הגינות המרווחות 

גן   אפילו  רמת  והמטופחות,  על  הצביע  הכל  הקטן,  השעשועים 

 חיים גבוהה.

  שהיה פתוח למחצה.   , המונית עצרה במקביל לשער צבוע לבן
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 להיכנס או לצלצל? המונית כבר נסעה.  ירדתי והתלבטתי לרגע.  

 לפתע שמעתי את קולו של יוסי.

במרפסת    ,"היי עומד  אותו  וראיתי  מבטי  את  הרמתי  נתי," 

 יורד לפתוח לך."  הקטנה בקומה השנייה, "אני כבר

 חייכתי. זה רק נדמה לי, או שהוא עמד וחיכה לי? 

ג'ינס וטי שירט  מכנסי  לבש    אחרי דקה בערך הדלת נפתחה. יוסי

 י חיוך לבבי.ילבנה, וחייך אל

  , ובקול שקט הוסיף  , "נתי, ברוכה הבאה, בואי תיכנסי," אמר

והוא   "אל תגידי לסבתא מילה על רפי גואטה, בסדר?" הנהנתי, 

"סבתא, נתי הגיעה!" כאילו זה הדבר הכי   ,ד קרא לתוך הביתיימ

 טבעי בעולם.

לא אכלתי  ו  ,בישולים עלה באפי. בכל זאת שעת צהריים  ריח

. התפללתי שהבטן שלי ענבלקפה ששתיתי עם  ־כלום חוץ מהמיץ

 לא תתחיל לקרקר, וגם אם כן, שתעשה את זה בשקט.

הגיעה מהמטבח, סינר קשור מעל לשמלתה, מנגבת את   נעימה

 ידיה.  

 רכה אותי, "אוהבת קובה ב'רגול?" י"שלום נתי," היא ב

יותר   טוב  אפילו  להישמע  לארוחה  גרמה  שלה  ההגייה  וואו, 

 מהריח המגרה שהגיע מהמטבח, אם זה בכלל אפשרי.

"סבתא אלופה, את חייבת לטעום," אמר יוסי, "חוץ מזה היא  

משרד  תיעלב   להחליף  אפילו  עלולה  היא  לא.  תגידי  אם  נורא 

 חקירות." 

 "לא נעים לי, באמת..." מלמלתי בניגוד לזעקת מיצי הקיבה שלי. 

"אין לא נעים. את חייבת וזהו. עשר דקות והכל מוכן," פסקה 

 בנימה שלא הותירה מקום לוויכוח. נעימה
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ת  "תודה," צייצתי כמו אפרוח לכוד וניסיתי למחוק מהראש א 

 הצעקות שאני אקבל מאלי כשישמע על זה. 

אמרה   מזה,"  לדעת  צריך  לא  את  כאילו    נעימה"אלי  קראה 

מחשבותיי, "אבל שתדעי לך שאם הוא היה בא, גם הוא לא היה 

ולאכול כמו בן אדם." היא הסתובבה אל  יוצא מפה בלי לשבת 

"בדאלק, תעשה לה סיבוב בבית, עשר דקות ותבואו    ,יוסי ואמרה

 האוכל מוכן." לשבת. 

חזרה אל המטבח, ואני הבטתי בעניין בסלון רחב הידיים    נעימה

שרוהט בספות עור בהירות, ושבקרבתו עמדה פינת אוכל לשמונה. 

שעמד   זכוכית  בארון  הוצגו  מהודרים  כסף  וכלי  קריסטל  כלי 

בצמוד לקיר החיצוני. טלוויזיה בגודל אימתני ומולה כורסת עור 

עמדו בצמוד ליציאה לגינה במה שנראה    בצבע בורדו, מהמפנקות,

לומר?   איך  ש...  טלוויזיה  פינת  גדולה   הייתה כמו  יותר  הרבה 

 מסתם פינה. 

הקומה   אל  במדרגות  שטיפס  יוסי,  אחרי  במבוכה  פסעתי 

השנייה. "אני לא מבין למה היא תמיד שולחת אותי להראות את  

על  הצביע  הוא  למכירה,"  שהבית  או  מתווך  אני  כאילו    הבית, 

זה  החדרים השונים, "אבל עם סבתא לא מתווכחים. סיור בבית 

 סיור בבית."

הראשונה,   לקומה  מרוהטת    הייתהבדומה  השנייה  הקומה 

טלוויזיה נוספת חלשה על פינת משפחה עם ספות רביצה בנוחות.  

עבודה   ובחדר  השינה,  חדרי  בין  בערבוביה  שחיברה  נערמו 

כמו   בנושאים  לימוד  וספרי  במשק  כלכל" קלסרים  המאקרו  ת 

 .  "הישראלי

עם סבתא?" שאלתי, עשרים ושלוש  "איך זה באמת לגור בגיל
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 "זה לא קצת מוזר?" 

"נראה לי שלא יותר מוזר מלגור עם ההורים. אני רגיל לסבתא,  

לה  היה  וכבר  חלתה  שלי  שאמא  אחרי  בשבילי.  אמא  כמו  היא 

תא. לגור פה אצל סב  –אני, אמא ובנימין    –   קשה, עברנו שלושתנו

 מקום לא חסר פה," הוא קרץ, "ואת? עדיין גרה עם ההורים?" 

ה   "גרה עם ההורים בלי ההורים. הם נסעו לשנה לניו יורק. תוד 

 שזה הכי מושלם בעולם!" השווצתי. 

עשה פרצוף מתרשם,  יוסי  "וואו, שיחקת אותה, איזה כיף לך,"  

 "לבד לבד בבית?" 

מזה.   טוב  יותר  לגור  ה"אפילו  עברה  שלי  טובה  הכי  חברה 

 איתי," חייכתי בשביעות רצון. 

הוא   שנייה,"  חכי  המדפים    אמר"טוב,  אחד  אל  והתכופף 

התחתונים שנקבעו אל הקיר בפינת הישיבה, שלף משם שלושה 

 "יאללה, בואי נרד, אני גווע."   ,אלבומים עבי כרס, ואמר

. שלושה  נעימהזו הממלכה של    ד הבנתי.י נכנסנו למטבח, ומי

סירים עמדו מבעבעים על הכיריים, צנצנת חמוצים ביתית ובתוכה 

החלון  ליד  עמדו  אדום  בנוזל  טבולות  זיהיתי  שלא  ירק  פרוסות 

בעיצומה, הכיור היה ריק    הייתההגדול, ולמרות שהכנת הארוחה  

 בריק.מסביב המכלים. הכל 

והעמיסה   ,בסירים  להציץ  נעימה"בואי נתי, תראי," קראה לי  

עם  צהבהב  במרק  טבולות  צהבהבות,  בקובות  עמוקה  צלחת  לי 

בזהירות עם הצלחת הלכתי  דלעת כתומה חתוכה לקוביות גסות.  

השולחן,   צלחות  שאל  ושלוש  כפות  שלוש  יוסי  הניח  עליו 

מעוטרות בפס זהב עדין בשוליהן. סלט ירקות וצנצנת עמבה כבר 

בק מלאה  נוספת  צלחת  ליד  מהמתינו  ומטוגנות,  וובות  ארכות 
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יוסי מזג מצנצנת העמבה    מסודרות כמו כיתת טירונות לפני מסדר.

   , שהתיישבה אל השולחן. נעימהרב אותה אל  ילקערית עמוקה, וק

הסבירה   ראשונה,"  מנה  ב'רגול,  קובה  "אוכלים  נעימה"זה   ,

הקובה  קצה  את  טבלה  היא הדגימה,  ביד,"  תופסים  ככה,  אותה 

מנגו, ונגסה בעדינות של  ־העמבה בצבע כתום  המטוגנת בקערית

 דוגמנית. "בינתיים המרק קצת יתקרר. את אוהבת דלעת?" 

כן, אני סבבה עם דלעת," נגסתי בזהירות בקובה המטוגנת בלי  "

ומטובל  פריך  היה  בהיר,  חום  בצבע  הציפוי,  בעמבה.  לטבול 

עמוק בעדינות. ביס נוסף הביא אותי למילוי הבשרי, שטעמו היה  

 ונעים לחיך, מפוצץ בבצל מטוגן וצנוברים. 

כי    מאוד באמת,  "וואו,   מלא,  בפה  לדבר  לא  ניסיתי  טעים," 

 עקבה אחרי כל ביס שלי בתשומת לב. נעימה

בינתי. את יודעת שכשהייתי יותר צעירה    א"תאכלי, תאכלי, י

קובות מחלקת  עמבה   הייתי  מכינה  גם  הייתי  השכנים?    לכל 

כמו אמיתית לא  תבלינים,  ותמצית  ירוק  ממנגו  בעצמי  לבד   ,

ומחלקת  מכינה  הייתי  קופסאות  עשרים  היום.  שקונים  העמבה 

 לשכנים ולכל מי שרצה," היא סיכמה ונגסה שוב בקובה שבידה.

"העמבה של סבתא הכי טובה בעולם," טבל יוסי את הקובה  

ונגס  צהוב הכהה שחתיכות בצבצו ממנו  נוזל ההמטוגנת עמוק ב

   "., "את חייבת לנסותברעבתנות

בטוחה   אני  "אבל  התנצלתי,  עמבה,"  טעמתי  לא  פעם  "אף 

 " זה לא חריף, אני מקווה? שהיא טעימה...

 חייכו.  נעימהיוסי ו

, "והחתיכות שאת רואה  נעימה"זה לא חריף, זה טעים," אמרה  

 בפנים זה מנגו." 
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לו זה הדבר הכי  יבי והמתינו שאטבול כמוהם, כאשניהם הביטו  

 חשוב בעולם עכשיו.  

וטבלתי  לקחתי קובה מטוגנת נוספת  נו, מה כבר יכול לקרות?  

חמצמץ,  טעם  הצהוב.  בנוזל  הקובה  קצה  את  העדינות  בשיא 

 , השתלט לי על הפה.מאודמתובל 

, את  נעימההקובות מדהימות...  "הכל ממש טעים," אמרתי, "

 לעיניה להבריק מעונג.כל מחמאה גרמה שף."   ממש מאסטר

מסעדה,   לפתוח  צריכה  לי שאני  אמרו  תמיד  התורה,  "באמת 

אבל זה ממש לא בא בחשבון. הבישולים שלי והכוח שלי זה רק  

נפטר..."   וכשהוא  בשבילי,  הכל  היה  יוסף   נעימה למשפחה. 

"ה פניה,  את  שהקדירה  פתאומית  באבלות  נגמר. ־השתנקה  כל 

נגמרו. כבר חמש עשרה שנה בלעדיו. זה לא נהיה קל    החיים שלי 

 יותר. ואז רחל נפטרה. מכה אחרי מכה. מה אני, רק בשר ודם..."

של   בזרועה  יוסי  נגע  מנתי,"  נעים  לא  סבתא,  ,  נעימה"די, 

 "אמרתי לך, היא באה לקחת כמה תמונות של בנימין, זה הכל." 

ו  נעימה עמוק  יוסי  טנשמה  של  ירכו  על  באהבה  שישב  פחה 

לי.   היה  לא  שמעולם  בן  כמו  הוא  יוסי  נתי,  שתדעי,  "רק  לידה. 

. כמה בכיתי, כמה  ואז סגר לי את הרחםאלוהים נתן לי רק בת אחת  

התפללתי, כלום לא עזר. אבל אלוהים אהב אותי, ושלח אליי את 

יוסי. איזה ילד... מלאך. הייתי מטיילת איתו בעגלה, קונה לו את  

הרים   רק  אם  העולם  משהו. כל  וביקש  שלו  הקטנה  האצבע  את 

נסיך   הוא  דומים.  שאנחנו  מרוב  שלו  אמא  שאני  חשבו  כולם 

 אמיתי, בדאלק ֵעיִני." 

שנתי   יודעת  "את  בזריזות,  נושא  החליף  יוסי  די,"  "סבתא, 

 סיפרה לי עכשיו שההורים שלה נסעו לניו יורק לשנה?" 
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שלהם  , "שנה שלמה עזבו את הבת  נעימה"באמת?" התפלאה  

 ונסעו?"

 חייכתי. לכי תסבירי לה שזה לא אסון אלא כיף חיים. 

המנה העיקרית, קובה סולת במרק עם דלעת ושאר ירקות, כבר  

ככה שבביס  "  –  לימדה אותי לבצוע את הקובות   נעימה התקררה.  

 .  "אחד את אוכלת גם ציפוי וגם מילוי

"זה טעים בכל מצב," עודד אותי יוסי כשהצלחת שלי נראתה  

 מו בית קברות לקובות מפורקות.כ

התערבה   נכון,"  שבצלחת   נעימה"לא  הקובות  על  והצביעה 

שלה, "תראי איך הסולת אצלי דק דק, אני שמה מילוי בשפע, אז 

זה מתפזר לך. צריך לחתוך בדיוק באמצע ולתפוס עם הכף," היא 

הדגימה שוב ושוב, מחסלת את העיגולים הצהבהבים שבצלחתה 

 בזריזות. 

והבטן  כשנאכ  המתובל  שבמרק  האחרונה  הדלעת  חתיכת  לה 

התחילה ללחוץ על כפתור המכנסיים, יוסי סימן לי במבט. שנינו  

 קמנו מהשולחן והתחלנו לאסוף את הצלחות. 

, "אני עושה הכל בנחת.  נעימה"חלאס, תעזבו, תעזבו," פקדה  

הזה מהחיים  הפושע    בואו נשב על התמונות, נעזור לנתי להעיף את

ת שלנו. תְּ  עְּ אד?!" ינועֵ קַּ מַּ  , בא לגנוב לנו את הירושה, הרְּ

אלבומי התמונות היו ישנים וכיכבה  למרות הכוונות הטובות,  

 ששון.   נעימה בהם לא אחרת מאשר 

ויוסף ששון )"תראו איזו כלה    נעימההיו שם תמונות מחתונת  

שלי  התמונה  את  תלה  הצלם  תקווה.  בפתח  יפה  הכי  הייתי, 

ע עוד  שלו  תמונות  בוויטרינה  היו  החתונה"(.  אחרי  שנים  שר 

גדעון  מאירוע בת המצווה של רחל )"את השמלה שלי פה תפר לי  
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. הוא אמר לי שגוף כמו שלי הוא על־אוברזון, שכבר אז היה מעצב

והיו תמונות מחתונתם של רחל ויורם    .לא ראה אצל אף דוגמנית"(

ד לא  גולדברג, הוריהם של יוסי ובנימין )"באמת התורה, אף אח 

וגם יוסי    .לם חשבו שאני אחותה"(־האמין שאני אמא של הכלה. כו

הצלם  ידי  על  בפורים  שצולמו  מקצועיות  בתמונות  כיכב 

 ובלעדיה. נעימההמיתולוגי פרג', עם 

ל  כאן"  החמאתי  נפלא,"  פשוט  נראית  לשמחתה    נעימהאת 

ועד שסגרנו את האלבום האחרון. אז גם הבנתי   כמעט בכל עמוד 

וד הזה אין להם אפילו תמונה אחת של בנימין. מוזר. שבכל התיע

ואני נשארתי לשבת עם יוסי, החלטתי   ,פרשה למטבח  נעימהכש

לשאול אותו בעדינות. "אני מבינה שבנימין היה בפנימייה מגיל  

 צעיר," אמרתי, "בגלל זה אין כאן אף תמונה שלו?" 

הנה" שיש,  תמונה  בטח  על  יוסי  הצביע  מתרגשת,"  את  מה   ,

ילדיהם  שני  עם  גולדברג  ורחל  יורם  של  באחד   משפחתית 

 ך בן שבע או שמונה, וזה בנימין." , "אני פה בערהאלבומים

צילמתי את התמונה באמצעות .  "איך זה עוזר לי?" התאכזבתי

בים הייתי  שלא  לאלי  להראות  כדי  רק  שלי  הנייד  אלי .  הטלפון 

זה לא קידם את החקירה, וכל העניין צדק, לא הייתי צריכה לבוא. 

 לא מקצועי.   מאודהרגיש לי 

עאי  " הזאת  התמונה  את  להשוות  משהואפשר  אמרתי,  ם   ",

 בנימין כאן בן שנתיים... אין לך איזו תמונה עדכנית שלו בנייד?" "

 "לא שזכור לי." 

היחיד   אתה  ולא    שהלך "לא?  שנים  שש  במשך  אותו  לבקר 

 הצטלמת איתו אפילו פעם אחת? איזה סלפי, משהו..." 

בתמונות   באצבעו  דפדף  הוא  משהו,"  כרגע  מוצא  לא  "אני 
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נטי. וו הדיגיטליות, "אבל אני מבטיח לשלוח לך כל דבר שיהיה רל

זה לא גן ילדים שם, הם לא שולחים תמונות מטיולים שנתיים, את  

 יודעת," הוא קם וערם את האלבומים.

הייתי בשקמה היום בבוקר פגשתי את  דרך אגב," אמרתי, "כש"

 "  – היא ביקשה למסור לך שו ענבל

בת   "זונה  מפתיעה,  במהירות  התרגז  יוסי  הזאת,"  "הסתומה 

 זונה." 

 "למה?" הופתעתי, "היא דווקא נראית לי אחלה." 

"אל תדברי איתי עליה," הוא סינן בכעס, "בנימין עוזב והיא  

 לא מרימה אליי טלפון?! איפה נשמע דבר כזה, תגידי לי את!" 

שבנימין  לה את זה, אבל היא הסבירה   וגם אמרתי "אתה צודק, 

 עבר ועדה והיה מועמד לעזיבה כבר זמן מה." 

הו את  עושים  הם  מדברת.  היא  שטויות  האלה  ו"איזה  עדות 

בשביל משרד הבריאות פעם בשנה כי מנסים לחסוך על הילדים  

אז אומרים שהוא בסדר. כל שנה   ולהוציא אותם הביתה,  האלה 

ועדות ארבע  ם כבר שש שנים.  אומרים שהוא בסדר, אבל הוא ש

וזה לא משנה את העובדה שלבנימין יש התפרצויות. הוא לא   ,עבר

 יציב. בחיים לא הייתי מסכים שישחררו אותו."  

"לפחות הראיתי לה את התמונה מתעודת הזהות והיא זיהתה  

 בנימין." את 

"סתומה, מפגרת. אל תתייחסי אליה," הוא התעקש, "אני לא  

ה שלה, ומבחינתי היא חלק מכל העניין המסריח  סומך על שום מיל

הזה. ואת, נתי, תעזבי את בנימין עכשיו ותתרכזי במתחזה, זה לא  

 מה שאת אמורה לעשות?" 

 "למצוא את בנימין זה לחשוף את המתחזה." 
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 "אם אני אגיע אליו לפנייך הוא איש מת." 

"אל תדאג, העבודה שלי היא להגיע אליו לפניך, וזה מה שאני  

 וונת לעשות." מתכ

❖ 

של   ונפילה  ארונות  טריקת  של  רמים  קולות  נשמעו  המטבח  מן 

 . הדלת בפתח נעימהקופסאות פלסטיק, לאחריהם הופיעה 

אורז.   קובה  וגם  סולת  קובה  של  קופסה  לך  מכינה  אני  "נתי, 

מלח   קצת  עם  ככה  טוב,  טוב  אותו  תרתיחי  ויטה,  מרק  תכיני 

הקובות   את  פנימה  תשימי  ואז  טעים,  שהוא  תטעמי  וכורכום, 

את   ללקק  מלכים,  ארוחת  לך  ויש  דקות  האש. עשר  את  ותורידי 

 האצבעות, הבנת?" 

 לה לקחת..." ניסיתי למחות. , באמת שאני לא יכונעימה"תודה,  

, "ילדה מתוקה כמוך,  נעימה"אני לא מוכנה לשמוע," קבעה  

ההורים נסעו לאמריקה... בטח אין אוכל נורמלי בבית. את יודעת  

שאצלנו כל יום יש אוכל טרי? באמת התורה, אם את לא לוקחת  

 את הקופסה אני באה לבשל אצלך, שמעת?"

שהוא ישלח אליי כל תמונה    ואחרי שסיכמנו  ,בעידודו של יוסי

הפלסטיק   קופסאות  את  לקחתי  בנימין,  עם  שימצא  עדכנית 

 המלאות.  

   נסעתי ישר הביתה.

 אין סיכוי שאני מופיעה ככה במשרד. 

 



 

 

 

 9פרק  

 לאונרדו די קפריו 

הנחתי את הקופסאות השקופות במקרר ונשכבתי על הספה. אין 

למשרד, אפילו שהבטחתי לאלי שאחזור עד ארבע. ח לחזור  ולי כ

 בשביל מה לחזור? כדי שהוא יכעס עליי?

בתל אביב. באמת,  עדיין לא חזרה ממסע כיבוש המסעדות גלי 

ם, שנראית  ימי לא ירצה להעסיק מלצרית בעלת נימוסים אירופאי

רוצה לאכול את כל המנות בתפריט?   הייתהכאילו היא בעצמה  

 . ההצלחה פה מובטחת

אלי  צלחה שלי במשרד של אלי... בזה אני לא בטוחה.  הלגבי ה

ש יודעת  ואני  הרבה,  לי  מזיז  זמנית,  לא  עבודה  דווקא  זו  אבל 

 החקירה הזאת מתחילה למצוא חן בעיניי קצת.  

ויצאתי  עמידה  למצב  עצמי  את  גררתי  ברירה.  אין  יאללה, 

מישהו הניח על השולחן שלי  ו למשרד. כשהגעתי, אלי כבר יצא,  

טופס  " ,  " טופס סיום שהות לחניך "מסמכים שהגיעו מהפנימייה:  

חניך מחלה" ו   " הערכת  הושחרו  " סיכום  בכולם  בדומה   –. 

וויתי  פרטיו האישיים של נשוא המסמך. קי   –לצנזורה הצבאית  

בעבר  נכוויתי  כבר  הנכון.  החניך  על  המסמכים  את  ששלחו 

 ממסמכים שגויים בגלל חיילי השלישות, כבודם במקומם בפח.

סריקה מהירה אישרה לי שעל פניו מדובר במסמכים שנוגעים  

לבנימין גולדברג. למעשה, אלו לא הניבו מידע חדש מעבר לזה  
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מהתפרצו סבל  החניך  בצהריים.  יוסי  לי  פסיכוטיות שסיפר  יות 

במהלך שנות שהייתו בפנימייה.    ה סכיזופרנישל  אקראיות על רקע  

צוין שלא נמצא הטריגר להתפרצויות האלו, אך הצוות המקצועי 

להתמודדות עם מות האם, שהייתה האדם הקרוב    ןנטה לשייך אות 

אליו ביותר. בחודשים האחרונים לפני המועד שבו נערכה הישיבה  

לא   בנימין  מהתפרצויותבעניינו  השהות  .  סבל  את  סיים  הוא 

לו   שהותאמו  פסיכיאטריות  תרופות  נוטל  כשהוא  בפנימייה 

 להמשך טיפול ומעקב בקהילה.המלצה במהלך השנים ו

אוקיי, טפחתי לעצמי עם העיפרון הצהוב על המצח, אם בנימין  

צריך  בקהילה,  רפואי  במעקב  להיות  וצריך  תרופות  לקבל   צריך 

מקבלבדוק   הוא  באיזו איפה  שלו.  הרפואיים  השירותים  את  ל 

מרפאה, באיזו עיר... קצה חוט חדש שיהיה לי להציע לאלי מחר  

 בבוקר. 

 נפלא.  

המשפחתית   התמונה  את  הצבעונית  במדפסת  הדפסתי 

תייקתי  ויוסי  נעימהשצילמתי מהאלבום של   חיילת טובה,  כמו   .

, "גולדברג"עליה שרבטתי  שתיקייה חומה  בעם המסמכים    אותה

 יצאתי הביתה.ו

❖ 

ברגע שסגרתי מאחוריי את דלת הכניסה לבית שמעתי את גלי שרה  

 בקולי קולות. 

 "גלינצקה, חזרתי," דפקתי על דלת המקלחת. 

ותוך כמה דקות    ," היא קראה בתשובה,"אוקיי, אני כבר יוצאת

יצאה מהמקלחת ועמדה עטופה במגבת ענקית, מקפידה שהשיער 
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 לא יטפטף על הרצפה. 

 "היי נתי, איך עבר עלייך היום?" 

 מצאת עבודה?"  –אבל קודם כל  ,"אני אספר לך הכל

"ברור. אמרתי לך שאני לא חוזרת בלי למצוא! סגרתי במסעדת  

אפללו מרדכי  השף  של  היא  הקוסם  הגג מ   הייתה,"  עד  רוצה 

 והידקה סביבה את המגבת כשהלכה למצוא משהו ללבוש. 

 "לא מכירה," אמרתי בקול רם והתיישבתי על הכורסה בסלון. 

זו  "איך לא?" גלי קראה מהחדר, "כל העולם ואשתו מכירים!  

 מסעדה על רמה, אחותי!" 

אביב בתל  המסעדות  כל  את  מכירה  לא  אני  אמרתי  "טוב,   ",

ד הכרתי מהבסיס ונשכבה על הספה מולי, כשחזרה בטרינינג שעו

 הטיפים שם טובים?"  "

מתחלקים   שכולם  טיפים  פלוס  סבבה,  ממש  בסיס  "מקבלים 

יש לי  ם או ערב.  יבהם. הבנתי שהטיפים מעולים. משמרת צהרי

לשבוע הבא. זה שבוע ניסיון והתלמדות, אבל   עבודה  סידור כבר  

 בתשלום." 

 רכתי. י"יאללה, מברוק," ב

  – תק. בדרך עשיתי חישוב שבמשכורת שנותנים לי  "תודה, מו

עוד    –ונגיד חלק מהטיפים אני משאירה לעצמי למחיה ולבזבוזים  

 שנה וקצת אני ממריאה מכאן לטיול הגדול שלי!" 

 "נשמע סבבה," אמרתי. 

לי   היה  לא  כאן, אחרת  לגור  לי  נותנת  בזכותך, שאת  רק  "זה 

האמת, חשבתי שבתל אביב מרוויחים  "סיכוי," היא חייכה אליי,  

שאוכל לשים בצד גם בשביל ההורים שלי קיוויתי    ...הרבה יותר

את יודעת איך זה אצלנו, הם יעריכו    ולהפתיע אותם מדי פעם...
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 " .מאודאת זה 

דתי אותה, "את יכולה לגור כאן כמה  "טוב, אל תתבאסי," עוד

 שתרצי מבחינתי." 

"נראה לי שגם אם לא יהיה לי את כל הסכום שתכננתי אני אסע,  

 מקסימום אתפשר פה ושם..." 

 "כן, אבל תגיעי לסכום יפה, לא להתכלב, הא?" 

בייביסיטר   לעשות  גם  מחפשת  אני  מותק.  שלך,  "בסיוטים 

ה מישהו בשכונה פה  בימים שאני במשמרת צהריים... את מכיר

 שצריך?"

יהיה   זה  בייביסיטר  בתור  רוסייה  צבאית  שוטרת  "וואלה, 

 להיט," צחקתי, "אני אברר עם השכנים אם את רוצה." 

"כן, כן, תבררי. רק תורידי את הרוסייה, סבבה? ונביא מדי פעם  

אוכל מהמסעדה, הבנתי שהם נותנים בסוף המשמרת אם נשאר... 

 וואי, אני מתה מרעב!" 

ארוחת    –שימי לב, חינם!    –"טוב, בינתיים אני יכולה להכין לך  

 מלכים," הכרזתי, "את אוהבת קובות?"

"לא יכולה להגיד לך שטעמתי קובות חוץ מאלו שבחדר האוכל  

הדבר ," אמרה גלי, "את יודעת שוזה לא היה משהו משהו   ,בבה"ד

 ." יחיד שאני ממש שונאת זה אוכל הודיה

הודי,"   אוכל  לא  ממש  המטבח"זה  לעבר  מהספה  ,  קמתי 

גולדברג משפחת  אצל  בצהריים  היום  שם   ,"אכלתי  והסבתא 

 בשלנית משהו נדיר." 

, "אבל איך  הצטרפה אליי גלי בעניין"סבבה, תתחילי לחמם,"  

צהר לאכול  ועוד  יהגעת  לחקירה שלך  אנשים שקשורים  אצל  ים 

 להביא משם אוכל?" 
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הביתה  הלכתי  " והסבתא  אליהם  ישנות,  תמונות  לאסוף 

 התעקשה להושיב אותנו לאכול," אמרתי כשראשי בתוך המקרר.  

 "לא הבנתי, אותנו?" שאלה גלי. 

 "אותי ואת הנכד שלה, יוסי." 

גלי,רומנטי,"    ממש" הדבילי    גיחכה  החיוך  עם  "במיוחד 

 שמרוח לך שם בזווית. נגבי, נגבי את הריר, מותק." 

 . איזה ריר בראש שלה? " צחקתי במבוכהנראה לך?"

"נשמע שבמשרד חקירות אזרחי לא מקפידים על הפרדה בין  

 נחקרים וחוקרים." 

ו יוסי  כן.  הלקוחות    נעימה"דווקא ממש  הם  נחקרים,  לא  הם 

 שלנו. ואני באתי לקבל מידע." 

היא  "  , אז זה מותר  –"טוב, את לא צריכה להתגונן. אם זה מותר  

 והמשיכה לנעוץ בי מבט.  אמרה

 התרגזתי.  אני יודעת לאן את חותרת,"  "לא,

"אני לא חותרת לשום מקום. תפסיקי להיות כזאת קיפוד. מה  

שהיה היה, החקירה ההיא נגמרה. את יצאת מזה בשלום. דפדפי 

 הלאה." 

 על, רק שתדעי." ־"דפדפתי כבר מזמן. ויוסי הוא חתיך

גם   תתקרבי  לא  את  אותך.  מכירה  אני  אותה,  תשחקי  "אל 

יה  יי קפריו אם הוא חלק מחקירה שלך. את יותר רוסללאונרדו ד

 ממני." 

 " התעצבנתי,  קשור?"  אני  "מה  בחקירות  עובדת  אני  עוד  כל 

צריכה להיצמד לכללים. את יודעת בדיוק למה חטפתי אש בצבא, 

ואני לא מתכוונת שזה יקרה לי שוב. תאמיני לי, אני כבר לא רוצה  

 להיות חוקרת. לא באמת." 
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את עושה במשרד החקירות הזה?" שאלה גלי  "וואלה? אז מה 

 בפליאה.

"מה אני עושה?" שפשפתי את המצח בעצבנות, "אני מרגיעה  

בשעות  עבודה  לי  שייתן  אלי  על  שסומכים  שלי,  ההורים  את 

ו משכורת.  אחלה  מרוויחה  גם  אני  הזאת ...  הבוקר.  התקופה 

נחשבת לי לתקופת התלמדות, הכל כאילו מוש. אבל אני וחקירות 

 מרנו. למה זה בכלל מפתיע אותך אחרי כל מה שקרה לי?" ג

ושתינו הבטנו במים המתחממים בסיר. מרק    ,גלי שתקה רגע

ויטה לא היה לי, אז זרקתי פנימה איזו קוביית תיבול של אמא שלי 

 .  נעימהוניסיתי להיזכר בשאר ההוראות של 

החוקרת    הייתה "נתי," שברה גלי את השתיקה, "את יודעת מי  

יונית, לא   , את. ולטובים  נועההכי חריפה שלנו בצוות? את. לא 

וזה קורה דווקא להם,  ביותר קור נעימים.  ים לפעמים דברים לא 

כולם בחקירה,  ־ אפילו שהם הכי ישרים והכי מקפידים, כי הם כל

חותכים ורידים, עושים מה שצריך כדי להביא תוצאות. אז קרה  

 מה שקרה..."

"קרה מה שקרה, גלי?!" אמרתי והטלתי בכעס לתוך הסיר את  

, "באמת קרה מה שקרה! הבן אדם כמעט מת.  נעימההקובות של 

מת, גלי. המזל שלי הוא שהוא היה טמבל, הדפוק הזה. אם הוא 

היה מצליח להתאבד בגלל שהפעלתי עליו לחץ או נתתי לו לחשוב  

היית עוד  מה,  יודעת  לא  או  אותו  מחבבת  לגמור  שאני  יכולה  י 

וניגבתי   את הסמרטוט  לקחתי  מזל משכל,"  יותר  לי  היה  בכלא. 

 במרץ את הכתמים הצהובים שנוצרו סביב הסיר.

שקט, "אולי זה עוד  ב"המזל בא עם הטובים, נתי," אמרה גלי  

מוקדם לך, אבל שימי את הדבר הזה מאחורייך. די, השתחררת.  
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 את כבר לא בחקירה צבאית." 

 ה להיות בשום חקירה, אוקיי? אז די עם זה." "אני גם לא רוצ

 שתינו בהינו בקובות שהחלו לצוף בסיר.

אחרי שתי דקות, הוציאה  טוב, נראה לי מוכן," החליטה גלי  "

בהחלטיות  אותה  בצעה  ממני,  שלקחה  בכף  מהקובות  אחת 

 בצלחת, והעמיסה חצי ממנה ישר לתוך הפה.  

ד עוד  קר  "תחממי  קצת  "עדיין  מלא,  בפה  אמרה  היא  קה," 

את   ,בפנים הזה,  היוסל'ה  חתיך,  הוא  אז  ברמות.  טעים  אבל 

אומרת?" 



 

 

 

 10פרק 

 המממממממ 

 , יום רביעי 3.3.2010

השעון עוד לא דגדג את התשע וכבר זרקתי את התיק במשרד שלי,  

שהיה תזכורת לכך שאני תמצית התחתית של שרשרת המזון כאן. 

 לישי שלי פה, אז ניסיתי לא לקחת ללב. זה רק היום הש

שתיכנסי   מבקש  "אלי  שלי.  הדלת  בפתח  הופיעה  אודליה 

 אליו," אמרה בלי לפרט יותר מדי. 

 תוך דקה הייתי אצלו.  

הוא כבר ישב עם רונן, בחור בשנות השלושים שלא דיבר הרבה  

מכופתרות.   חולצות  בעיקר  כנראה ולבש  יהיה  שהוא  אמר  אלי 

, שילמד אותי דבר או שניים על חקירות אזרחיותמי  החונך שלי ו

אקראי אבל   מפגש  בכל  לכיווני  מהמהם  רק  היה  הוא  בפועל 

בעמדת הקפה ונעלם לענייניו. עכשיו אגלה אם אלי באמת חושב 

אם הוא יודע לבטא  – להצמיד אותי אליו כמתאמנת, וחשוב יותר 

 י. מילים שלמות או שהוא צפוי לבלות כל חייו ב"הממממ" תמיד

אלי   שאל  הבוקר?"  שלומך  מה  נתי,  טוב,  בי  והביט  "בוקר 

 בסקרנות.

 למה הוא... לבשתי את החולצה הפוך או משהו? לא.  

 ," אמרתי.הכל בסדר, תודה"
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"ביקשתי את עזרתו של רונן בתיק גולדברג בנקודה מסוימת,  

כמה    אני  ועכשיו מעדכן את שניכם במה מדובר. עשיתי אתמול 

בירורים ונפגשתי עם מכרים ותיקים כדי להבין אם יש משהו במה 

רציתי ושיוסי גולדברג סיפר לנו על רפי גואטה. זה היה לונג שוט,  

מהשולחן.   זה  את  הכי    אבל להוריד  החוט  קצה  זה  להפתעתי 

 נטי כרגע." וו רל

   לו, והמשיך בדבריו.אלי השתתק, הציץ לרגע בסלולרי ש

משפחת  " של  חייל  שהוא  קראקו,  ליוני  מחובר  גואטה  רפי 

זה השם  יודעים לעשות הכל. סחיטה ופרוטקשן  אלמוזלינו. הם 

השני שלהם. פתאום נשמע לי לא כל כך מופרך הסיפור שהחבר'ה  

האלה יכולים לארגן בחור צעיר שייכנס לנעליו של בנימין וייקח  

 מחצית מהירושה." 

 ע הזוי," אמרתי, והבטתי ברונן שלא הוציא מילה. "נשמ

עובדת   את  חקירה  חוט  איזה  על  לי.  ספרי  בואי  אבל  "אולי. 

 עכשיו?"

"אז ככה. הייתי בפנימייה אתמול. העובדת הסוציאלית דווקא  

 אישרה לי שהבחור בתמונה זה בנימין גולדברג." 

 "אוקיי, ראיתי שהיא גם שלחה לך מסמכים." 

 " ."כן

אתמול    עוד?"ומה   כשהיית  גילית  משפחת  מה  של  בבית 

 " גולדברג?

לשלול   שיכול  משהו  לא  ישנות,  תמונות  "ראיתי  הסמקתי. 

ההיסטוריה  את  שמעתי  לשפיצר.  שהגיע  הבחור  הוא  שבנימין 

 המשפחתית..."

 בקול מלגלג. המשך לדבריי  אכלת קצת קובות..." הציע אלי    "... 
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 הסמקתי עוד יותר. מי כבר סיפר לו? 

האלה  "נ בחקירות  חקירה    –תי,  בכל  להתנהל    –בעצם  צריך 

חייבים  אבל  בסדר.  זה  ולומדת.  כאן  יומיים  רק  את  בזהירות. 

לזמן אותם   –לשמור על יחסים מקצועיים. אם צריך לשאול משהו  

משהו   יביאו  שהם  צריך  אם  לא    – לפה.  אנחנו  לפה.  שישלחו 

 אוכלים עם הלקוח קובות ומדפדפים יחד באלבום." 

"לפעמים זאת הדרך לגלות בדיוק מה שצריך," העזתי לומר.  

 אם הוא חושב שהוא יגער בי ואני אשתוק, יש לו טעות חמורה. 

לכל.   מעל  הוא  הלקוח  לכל.  מעל  לא  היא  האמת  "נתיל'ה, 

חייבים להיות מקצועיים. לא קרה אבל אנחנו  והלקוח תמיד צודק.  

 את הצעד הבא בחקירה יעשה רונן." . שום דבר

בדקות האחרונות בסלולרי  נן הרים את הראש שהיה קבור  רו

 הוא באמת פספס את האש שחטפתי או שרק עשה את עצמו?שלו.  

"הצעד הבא הוא לבדוק איך רפי גואטה מעורב בעניין," אמר  

להתחיל   צריך  אבל  השמנים,  לדגים  להגיע  יכול  לא  "אני  אלי, 

תבוא אליו  איפשהו, והגואטה הזה הוא הצעד הראשון. רונן, אתה  

בתור סטודנט ותבקש לקנות ריטלין. תגיד לו שאם הסחורה טובה, 

אתה תיקח ממנו כמות, כי יש ביקוש לזה באוניברסיטה. אל תשלם  

 לו על כלום. הכל בדיבורים. תנסה ליצור איתו קשר." 

מתחילה   "אני באמת  זה," התערבתי,  את  יכולה לעשות  "אני 

 ללמוד באוקטובר באוניברסיטה ו..."

לאיזו   אותך  ישמע שאני שלחתי  רוצה שאבא שלך  את  "נתי, 

סמים   סוחר  על  להתחבב  כדי  מרשם  בכדורי  מפוקפקת  עסקה 

 מקומי? באמת?!" אלי הביט בי בכעס.

 "זו החקירה שלי," אמרתי בקול דק. 
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בתקופת   "את  בנחרצות,  אלי  השיב  שלך,"  החקירה  לא  "זו 

ד שקיבלת אותו  התאמנות. רונן, זה הטלפון של רפי גואטה. תגי

יוסי   שלו.  המשפחה  שם  את  יודע  לא  שאתה  יוסי  בשם  מאחד 

במכללה  עסקים  מנהל  לומד  שגם    גולדברג  לו  תגיד  אז  למנהל, 

 " –אתה לומד שם 

 ברור, מנהל עסקים. יש משהו לא מושלם אצל יוסי? 

ותן כמה גישושים, אני רק רוצה ש זמין  י"...  לי קונטקט  היה 

 " .איתו, ואז נראה איך נתקדם

 רונן הנהן בדממה. 

 "אתה לא מתכוון לשאול אותו על בנימין?" שאלתי. 

"לא, נתי. בטח לא בשלב זה של החקירה. זה לא עובד ככה עם  

 " .הטיפוסים האלה

עד   מילה  הוציא  לא  רונן  במהירות.  אמרתי  ברור,"  "ברור, 

 עכשיו. אולי גם יכולת ההמהום ניטלה ממנו. 

אי לבדוק  רעיון  עוד  לי  יש  בנימין,"  "אלי,  נימה  פה  אימצתי 

שהפגישה   לפני  הזה  הכיוון  את  להציע  חייבת  אני  סמכותית. 

להמשך  תיגמר.   מופנה  שהוא  כתוב  הפנימייה  של  "במסמכים 

טיפול בקהילה. כלומר הוא צריך לקבל את התרופות שלו, ואולי 

פגישות עם פסיכיאטר. הוא עזב את הפנימייה לפני כמעט שלושה 

לו את התרופות שהוא משתמש בהן, המלאי    שבועות. גם אם נתנו

 שלו עומד להיגמר. הוא חייב לצוץ עם זה." 

ניפחתי את החזה  והביט בי בהערכה.    "את צודקת," אמר אלי

עובדת .  בסיפוק שאת  תגידי  קשר.  איש  של  מספר  לך  אתן  "אני 

 בנימין אצלי. תבדקי לפי מספר תעודת הזהות לאיזו קופת חולים  

 ל טיפול לאחרונה. אה, ונתי..." שייך ואיפה הוא קיב
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 "כן, אלי." 

"הגיעו כרטיסי הביקור החדשים שלך. את אחת מאיתנו. כולנו  

לומדים כל הזמן, ובעיקר לומדים לקבל ביקורת," אלי נעמד ומסר  

לי חבילה של כרטיסים קטנים עם השם שלי. "שיהיה לכולנו יום 

 מוצלח. עדכנו אותי בכל התפתחות."

 ועוד איך. ועוד איך, בוס, 

 

 



 

 

 

 11פרק 

 זה שלשום 

שסירבה למסור מידע  איש הקשר של הבוס שלי התגלה כאישה  

 כלשהו בטלפון. מתסכל. נכנסתי שוב אל אלי.  

 "תוכל לדבר איתה? אני לא מצליחה לקבל ממנה שום פרטים."  

 אלי חייג במהירות והחליף איתה כמה משפטים. 

עכשיו,"   גן  לרמת  אליה  לנסוע  תיאלצי  נחרץ    הוא "את  היה 

במזומן,  התשלום  את  איתך  "קחי  השיחה,  את  איתה  כשניתק 

 אודליה תכין לך מעטפה."  

 איזה סבל מתמשך. כל פעם אני זו שצריכה לצאת! 

 " – "אולי שרונן ייסע במקומי?" ניסיתי את מזלי, "אני פשוט 

אותי אלי, "ולך יש רק את  "לרונן יש עוד דברים לעשות," קטע  

 התיק הזה. ככה שאת נוסעת."

 עיקמתי את הפרצוף.

בידו   נפנף  אלי  יאללה."  אז...  בעיקרון,  רעיון שלך  היה  "וזה 

 כאילו הייתי זבוב טורדני. 

מרגיז. אני בטוחה שלרונן אף פעם אין רעיונות, הוא הרי רק  

 עכשיו אני מבינה למה. . שותק

❖ 

בכתו אותי  הורידה  עוד המונית  לי  לקח  זאת  ובכל  הנכונה,  בת 
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את עצמה   מקלידהעשרים דקות למצוא את החדר שבו היא עבדה,  

הקשת,  צבעי  בשלל  כבלים  של  קילומטרים  כשמסביבה  למוות 

 מקלדות ומסכים.  

 "היי, אני נתי," התנשפתי, "אלי שלח אותי." 

 "כן," היא אמרה באדישות, "איפה הפרטים?"

תעודת   צילום  את  לה  מהושטתי  והיא  בנימין,  יד  יהזהות של 

החלה להקליד את הפרטים בדממה. מוזר, את הזהות שלי היא לא 

זה נראה שככה  טרחה לאמת, וגם לא שאלה מה מטרת החיפוש.  

 עובד. פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה.

מה שאת עושה שם?" שאלתי והצבעתי על שני   ,"זה מסובך

לבנות על  רצו שורות    עליהם ו  הזה ליד  זהמסכים הגדולים שעמדו  

 רקע שחור. 

 "לא מסובך," היא מלמלה.

טיפול   לקבלת  נרשם  גולדברג  בנימין  אם  לדעת  רוצה  "אני 

"ומה   החיפוש,  את  להעמיק  לה  לגרום  ניסיתי    הייתה רפואי," 

 הסיבה."

 . להקלידהספינקס לקחה מידיי את המעטפה והמשיכה  

לאיזו   לדעת  לי  חשוב  מרפאות.  בעיקר  חולים,  בתי  רק  "לא 

נפשי," העיניים שלי   טיפול  ואיפה קיבל  חולים הוא שייך  קופת 

השורות   אחרי  לעקוב  כשניסיתי  המסךהתבלבלו  על  לא שרצו   .

 ראיתי שם שום דבר שקשור לבנימין, אפילו לא את השם שלו. 

 כדי להתקשר לאלי.  סלולרי" הוצאתי את ה–"אני צריכ

 "לא להוציא פלאפון!" היא כעסה, "החוצה!" 

 "מה? רגע, אבל..."

 "החוצה! עוד חצי שעה תבואי." 



 

 65המתחזה | 

 

 

 "אבל, תסלחי לי..." 

היא  ־"ש הידיים  לום!"  את  והרימה  בהחלטיות  אמרה 

 מהמקלדת. 

 לי ברירה? הלכתי.   הייתה

ישר לרחוב ביאליק, שברמת גן זה  י שלה ה  "המשרד "יצאתי מ

נרד את  שם  שהעמידו  נעליים  חנויות  שתי  דגמתי  לקניות.  ף 

במחירים  הקיץ  קולקציית  ואת  מטורף  בסייל  החורף  קולקציית 

ליין החביבות עליי, זה ־מטורפים באותה מידה. בניגוד לקניות און

היה שינוי מרענן ממש למדוד את הנעליים לפני שאני קונה אותן. 

כאב לי מאתמול,  אפילו שעוד  התלהבתי, אני מודה, וככה יצא ש

 אחרי חצי שעה חזרתי אליה עם שקיות בשתי הידיים. 

היא   ו"הנה,"  ביובש  בחזרה  אמרה  לי  סגורה.  מסרה  מעטפה 

עיניה סרקו  נימת הקול שלה לא הסגירה את תוצאת החיפוש, אך  

שקיות   כשהעברתי  הדעת  בבדיחות  לשנייהאותי  אחת  כדי   מיד 

 לקחת ממנה את המעטפה. 

 י. "מצאת אותו?" שאלת

 במרץ.    ולהקליד"הכל כאן," היא אמרה וחזרה לבהות במסכים  

 הרגע שלנו עבר. 

 

כמו   נעליים  מוקפת  השקיות,  כל  ומסביבי  במונית  התיישבתי 

עוד קצת ואוכל להתחרות באוסף .  םהטובי  האימלדה מרכוס בימי

ומצד שני... אין   .אולי אני צריכה להפסיק עם הקניות האלה  שלה.

צד שני. דחקתי את אימלדה והנעליים החוצה מהראש שלי לטובת  

 כרגע. בהם בנימין גולדברג. יש לי דברים חשובים יותר להתעסק 

 פתחתי את המעטפה. בתוכה היה דף לבן ועליו פלט מודפס.
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 המרפאה לבריאות הנפש בקהילה,  

 ראשון לציון.  ,  4שניאור    זלמן   שדרות 

 . 1.3.2010לטיפול:  תאריך קבלה  

וזקוק  בועט  נושם,  וקיים,  חי  בנימין  עליו!  עליתי  שלשום!  זה 

ש שלי  הניחוש  תרופות מהפנימייה  יצא  הוא  לטיפול.  עם 

 שמספיקות לחודש היה נכון. 

 שאפתי מלוא הריאות.  

 הריח הזה מוכר לי מחדרי החקירות. 

 והפעם זה הריח של בנימין.  

❖ 

 נדנדתי לאודליה."נו, מה עם אלי?"  

"הוא בפגישה אחרת. אסור להפריע," הציפורניים שלה עניינו  

אותה יותר ממני, "ולא יעזור אם תשאלי כל דקה, אוקיי? אם את  

רוצה, תשאירי לי את התיק ואני אכניס אותו, אבל רק אם זה ממש 

 חשוב."

אין ברירה. עדכנתי את כל המידע החדש והנחתי את התיקייה  

ודליה. כדי להדגיש את ההישג שלי הידקתי אליה החומה אצל א

, " ביומיים"רציתי להוסיף את המילה    ."איתרתי את בנימין"פתק:  

 אבל החלטתי שלא. 

"אודליה, תכניסי לו את זה ברגע שהפגישה נגמרת. זו פריצת 

נראתה  לא  ממש  שהיא  למרות  לחצתי,  לה,"  מחכה  שהוא  דרך 

 . נלהבת כמוני

לקחה   התיקהיא  בעריאת  אותה  והניחה  מסמכים  ייה  מת 

 ותיקיות אחרות.  
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 שהיא תבין.התעקשתי "זו ממש התקדמות," 

"יותר מעניין זה מה יש לך בכל השקיות האלה שבאת איתן,"  

אודליה הרימה מבט, "כאן אנחנו הבנות משתפות בדברים כאלה,  

 התקדמויות עוד יהיו לך הרבה." 

הו גן,"  נעליים שמצאתי בסייל ברמת  צאתי את העוקץ "סתם 

 מדבריה, "הכי חשוב לי שאלי יראה את זה כמה שיותר מהר." 

 "אה." היא חזרה לבהות בציפורניה העשויות, מאוכזבת. 

.  תה סגורה יבשעה ארבע הדלת של המשרד של אלי עדיין הי

הישיבה עדיין לא הסתיימה. על מה יש להם לדבר כל כך הרבה 

הוא ות לשיחה ממנו.  החלטתי ללכת הביתה והמתנתי בדריכ   זמן?

 יצלצל בכל רגע, כשרק יראה את ההודעה שלי.  בטוח

אבל וואלה, למרות שחשבתי שהטלתי שם פצצה רצינית, הוא 

 לא חיפש אותי באותו היום, וגם לא למחרת. 

 דממה. 

כאילו מה שאני עושה, מה שאני משיגה, לא נחשב. הוא לא  

ה לנהל תיקים מתייחס בכלל, לא מעדכן אותי בשיט. איפה זה ואיפ

במצ"ח? כולם היו רועדים מהצוות שלי, כל החלטה שלי בתיק 

מכרעת, הפרקליטים היו מתייעצים איתי במהלך המשפט.   הייתה

 ועכשיו מה? 

 גאד דאמט, טוב שהסיפור הזה ייגמר כשיתחילו הלימודים. 



 

 

 

 12פרק 

 יוסי פאקינג גולדברג 

 , יום חמישי 4.3.2010

אחת:   תוצאה  רק  יש  וסופ"ש  גלי  חדשות,  נעליים  של  לשילוב 

אחרי שגירדנו את התחתית של  קרחנה ואלכוהול בנמל תל אביב.  

קובות שלשום  שהכילה  הפלסטיק  מוכן  קופסת  בורקס  חיממנו   ,

גן,  ברמת  אתמול  שקניתי  הנעליים  את  ומדדנו  בפריזר  שמצאנו 

 צריך לקום להתארגן.   –החלטנו שאין ברירה 

מראת הגוף שנתלתה במסגרת מתכת דקיקה ליד הדלת בחדר  

שלי עבדה שעות נוספות. גלי ואני יכולות להתארגן עד אין סוף,  

איתנו על קשר    יעלאבל   עוד מקורס מ"צ בדרום, וקרן, ששמרו 

אחרת   ,כבר סימסו לנו מהכניסה באחת עשרה וחצי ודרשו שנגיע

 הן לא נכנסות. כוחנו במספרים, כידוע. 

אמיתיות לפני הסלקטורית,  ־כמה חיבוקים וצהלות שמחה חצי

וכבר נכנסנו לסטייל היווני של המיקוקלאב. מאיפה השם? אולי 

. מספיק שיש אוויר בריח  מהאי מיקונוס. מי יודע ולמי בכלל אכפת

ים, מוזיקה לפנים, שמיים כהים ומסך גדול שאף אחד לא מסתכל  

 עליו.

 תפוסים. היו , כולם כבר סרקתי את המקומות מסביב לבר 

 !" מישהו צעק בהתלהבות.עלי"י
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שני בחורים  בהתלהבות אל    הקול ונופפה  לכיוון הסתובבה  יעל  

 לבן.  ־ שישבו על ספות מפנקות בצבע כחול

   בחיוך.אמרה יעל לשמור לנו מקום,"   עומריקשתי מ"בי

 הצטרפנו אליהם. 

היכרויות   כמה  בנוהל,  חיבוקים  שרון   – כמה  להם  קראו 

 והערב התחיל.  – ועומרי 

"אני רוצה קסטיל רוז'," ביקשתי מהמלצרית חסרת הסבלנות  

"ומה דעתכם על פלטת מטוגנים קבוצתית?"  שהגיעה לשולחן, 

האפשרות הכי זולה לנשנושים קבוצתיים,    הייתה פניתי לשאר. זו  

 מניסיון. 

פעם הבירה הזאת?" שאלה גלי ועיוותה את פניה בגועל,   עוד"

שלוק  ממך  לקחתי  שעברה  פעם  הזה.  הדובדבנים  עם  כבר  "די 

," היא אמרה בטעות, זה היה נורא. אבל על המטוגנים אני זורמת

 "  .עם הרבה עראק ןיו  אט ליבשבילי ווי " לי ופנתה למלצרית,

 מלצרית לא טרחה אפילו להרים את המבט מהפנקס.ה

יון שלך, מפנים אותי אט ל י "אם אני אקח בטעות שלוק מהווי 

מפה באלונקה," אמרתי לגלי, בולעת ברגע האחרון עקיצה ביחס 

יכולה  זאתי  חריפה.  לשתייה  שלהם  ולקשר  הרוסיים  לשורשיה 

אותה הם המחירים ר  שיעצו והדבר היחיד    , להוריד חצי בקבוק 

 המופקעים של האלכוהול כאן.

למה הכל כל כך  " ,  למלצריתופנתה  גלי אמרה  "מה שבא לך,"  

 גם משלמים כניסה וגם עושים עלינו קופה באלכוהול."  יקר?

 היא כל כך צפויה לפעמים. .חייכתי

 המלצרית לא הגיבה, רשמה את ההזמנות של כולם, ונעלמה. 

שה ועומרי  שרון  עם  לא  פטפטנו  את    מזמןשתחררו  ותכננו 
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כשהשתייה והנשנושים שהזמנו  הטיול הגדול. המוזיקה התגברה, ו

שמחההגיעו בקריאות  אותם  קיבלנו  את ,  עבורי  פתח  שרון   .

האדומה התווית  עם  השמנמן  בעדינות, .  הבקבוק  ממנו  לגמתי 

 , והסתכלתי מסביב. מתרגלת לטעם

 כמה בנות התחילו לרקוד ליד הבר, ופתאום קלטתי אותו.  

 יוסי גולדברג.

 יוסי פאקינג גולדברג.  

לבוש בטי שירט יוקרתית ממותגת שלא יכולתי לזהות מרחוק,  

ובטח גם הג'ינס עולה משהו כמו עשר משכורות צבאיות. בהחלט  

 חבילה מושכת.  

 תשומת לב, הכוונה. 

ואמרה לו משהו    ס נמוכההברמנית חזרה אליו עם משקה בכו

 יוסי לקח את הכוס והסתובב לכיוון הרוקדות.   בחיוך.

 חייכתי.   .פתאום נפגשו המבטים

הוא הסתכל עליי במבט מרוכז, ולפתע קם, עדיין מחזיק בכוס, 

 שלנו. החבורה וניגש אל 

אמר הוא  פה!"  אותך  לראות  הפתעה  איזו  באה ,  "נתי,  "את 

 לכאן הרבה?"

 בלה. הְּ צחקתי כמו ַאאליו וקמתי "לפעמים..." 

"מה את צוחקת ככה?" הוא חייך והעביר יד בשערו, "מה כבר  

 אמרתי?"

"זה נשמע כמו משפט הפתיחה הכי נדוש בעולם! ממש כמו  

ארבע כדי    בגיל  מצחוק  מתגלגלת  עצמי  את  מצאתי  עשרה!" 

 להסתיר את המבוכה, למרבה המבוכה.

"טוב, אני אמצא משפט אחר," אמר יוסי בקלילות ועשה את  
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 עצמו חושב, "תגידי, אבא שלך גנן?" 

גנן,"   לא  והוא  אבא שלה,  את  מכירה  לידנו  "אני  נעמדה  גלי 

התערבה פתאום בשיחה, "אבל היא הפרח הכי יפה באזור גוש  ו

 דן!" 

. כל אחד אחר היה עלול לחשוב  ממנהנדף    אלכוהול   ריח של 

תויה, אבל ידעתי שגלי יכולה ללכת עכשיו בקו ישר  שהיא קצת ש

 עד נתניה. 

לשם   והוספתי  אותה  הצגתי  גלי,"  שלי,  חברה  זו  "תכיר, 

 ההדדיות, "גלי, זה יוסי." 

לזוז   והחלה  מוכנית  גלי  ענתה  להכיר,"  נעים  יוס,  "אהלן, 

ד כשיצא ישהפך אלמותי מיביונסה וליידי גאגא,    לצלילי שיר של

במקלחות   ביונסהשרה שירים של    הייתה, שעלילאוויר העולם. גם  

שמע,   הבסיס  שכל  ככה  ובבה"ד  לידנו  אליה  נעמדה  הצטרפה 

 בנענועים נמרצים. 

הפניתי את הגב אל הזמרות הנלהבות  "אז בהמשך לשאלתָך,"  

"אני באמת והתרחקתי מהן כמה צעדים, מושכת את יוסי אחריי,  

א ראיתי אותך באה לפה הרבה. משהו כמו פעמיים בחודש. אבל ל

 "  מעולם.פה 

  אותך לפעמים. יש אווירה טובה, אבל לא ראיתי  לכאן  "אני בא  

 מטבע ולגם מכוס המשקה שלו.  ו," הוא ענה לי באותמעולם

ולגמתי   אגב  כבדרך  ציינתי  יודע,"  אתה  הכרנו,  השבוע  "רק 

 מהבקבוק. 

"את צודקת, ובכל זאת. אני מרגיש שאנחנו מכירים כבר שנים.  

להתחיל עם בחורה שיודעת עליך הכל וכבר ישבה עם  איזה כיף  

סבתא שלך לקובות!" הוא עשה פרצוף מצחיק, והקיש את כוס  
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קטן. לא יכולתי שלא לחייך   "לחיים"השתייה שלו בבקבוק שלי ב

 שוב. 

הקול.   את  להגביר  ונאלצתי  פתאום,  רועשת  הפכה  המוזיקה 

 "  . ין"אתה אומר שאתה מתחיל איתי? אתה יודע שזה לא לעני

יוסי עשה תנועות ידיים. לא ידעתי אם הוא לא שמע אותי, לא  

איתי. לא מסכים  והבין אבל  היה   הבין אותי או ששמע  הרמקול 

   ממש מעל המקום שבו עמדנו, ויוסי סימן לי להתרחק משם קצת.

לעניין,"  זה  " זאת  לא  ובכל  הצידה,  כשזזנו  דבריי  על  חזרתי 

 התקרבתי אליו כדי שישמע אותי. 

 למה? בגלל החקירה וכל זה?" היה תורו להתקרב אליי."

"נו, ברור. אם יש משהו שאני בטוחה בו, זה שאתה לא טיפש.  

נראה לי שיכור או מסטול. אתה יודע שזה לא  לא ממש  ומפה אתה  

 לעניין." 

אני כמעט בטוחה שהוא לא   מה    כל לשמוע את    הצליחטוב, 

 שאמרתי, אבל המסר ברור. 

והבטנו  לרגע  מאיתנו,    עלויבגלי    שתקנו  רחוק  לא  שרקדו 

דווקא ושרות, לאו  בי גלי    בקצב של המוזיקה.  מנענעות  הביטה 

 והצביעה לכיוון פלטת המטוגנים. לרגע, 

 נענעתי בראשי לשלילה.  

כך שהייתי חייבת  יוסי אמר משהו שבקושי הצלחתי לשמוע,  

 להתקרב אליו שוב.

 "מה?" ניסיתי להתגבר על המוזיקה.

והתקרב אליי    מחליף משרד," הוא אמר בקול חזק יותר,"אני  

 עוד קצת.

 "משרד?" על מה הוא מדבר?



 

 73המתחזה | 

 

 

"עד שבן אדם פוגש מישהי    " הוא אמר בחיוך.,חקירותמשרד  "

כמוך, אומרים לי שזה לא מתאים? שאני לא יכול להתחיל איתך? 

מלטפת, ולמרות המוזיקה    הייתהזה נשמע לך הגיוני?" נימת קולו  

רגשתי שאין אף אחד חוץ מאיתנו במיקוקלאב. העיניים הרועשת ה

 שלו הביטו בי במבט שגרם לי להצטמרר.  

"אתה יודע מה?" הצעתי, "יש לי פתרון בשבילך. עזוב להחליף  

 " – חודשיים־משרד. הרי החקירה תיגמר בעוד חודש

 חודשיים? השתגעת? למה כל כך הרבה זמן?!" ־"חודש

י הרי יש לך יום הולדת עוד  "מקסימום! מקסימום חודשיים, כ

 כמעט חודשיים. אז אחרי שתסתיים החקירה נוכל להיות בקשר." 

לתוך אוזני, "נראה לך שאחכה    ה "איזה פתרון עלוב," הוא מח

  הייתה מה עם החתיכה ש  הבוקר חודשיים? סבתא כבר שאלה אותי  

 " –  אצלנו אתמול

 "סבתא, סבתא, הכל לפי סבתא?" אמרתי בגיחוך. 

"אני פשוט מסתתר מאחורי  . רב אותי אליויבזרועי וקהוא אחז 

זני ו הסינר שלה כשאני ממש רוצה משהו," הוא אמר ממש לתוך א

 בקול נמוך שגרם לי להתבלבל. 

לזה.   זה  קרובים  שקעמדנו  שלו,  קודם,  יהיד  אליו  אותי  רבה 

 מונחת על הזרוע שלי והעבירה בי זרם חשמלי.   הייתהעדיין 

 התרחקתי. לא עשיתי כלום, לא 

 שתקתי. 

"נתי, עזבי דיבורים. עזבי את סבתא, עזבי את החקירה," הוא  

מהממת   בחורה  פוגש  פנוי  'בחור  היום  לשחק  "נוכל  ביקש, 

 במועדון'?" 

את האפטרשייב מהעור שלו ואת    הרחתי הסתכלתי לו בעיניים,  
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הוויסקי מהנשימה שלו, ולמרות כל הרמזורים האדומים שנדלקו 

 זי במוח, חייכתי אליו. ההתנגדות נשברה. לי בכל צומת מרכ 

 עליו הכריז. שרש כהסכמה למשחק יאת החיוך שלי הוא פ

תניי ביד אחת ובשנייה סימן  ו"יאללה בלגן," הוא אמר ואחז במ

להגיע נתי?  בחזרה לשולחן   למלצרית  לנשנש,  לך  להזמין  "מה   ,

 נתחיל בראשונות, הלילה עוד צעיר." 

 

 



 

 

 

 13 פרק 

 נשרפת 

  יותר   נהניתי   הלילה   אבל ,  במיקוקלאב   נהנות   תמיד   ואני  גלי 

  פתיחה   מנות  מיני  כל  השולחן  כל  עבור  הזמין  שיוסי  אחרי .  מתמיד 

כולם ייסרים'צ  סיבוב   וגם,  להזמין  חלמנו  שלא הרוח של  מצב   ,

עם עומרי    ואפילו  יעלנסק. מצאתי את עצמי רוקדת עם יוסי, גלי,  

 ואני לא איזו רקדנית, שיהיה ברור.   –שרק עכשיו הכרתי 

  עם   לרקוד   כשקמתי .  רגע   בכל   עליי   יוסי   של   העיניים   את   הרגשתי 

  לי   הזמין   יד י מ   הוא   השתייה   את   כשסיימתי ,  עליי   הסתכל   הוא   הבנות 

לי משהו    ואמר   אחורנית  השיער   את  לי   הזיז   פעם   ומדי ,  אחת   עוד 

כשהדי באוזן  דביק־ .  אירופאי  פופ  ניגן  הספות   , ג'יי  על  התיישבנו 

 הלבנות והוא נישק אותי. נשיקה ספונטנית כזאת, ליד כולם. 

 "אחלה יוס," קרצה לי גלי. 

 "סתמי," חייכתי אליה.

וא  יוסי השתלב כאילו הוא מכיר אותנו שנים. בסוף הלילה ה

ניפגש  "והבטחות של  עומרי  ן ורואפילו החליף טפיחות כתף עם ש

אחי הבא,  באוזן עלויקרן    ."שבוע  לי  לחשו  בתורה,  אחת  כל   ,

 .", הוא אחלה בחורלךאיזה כיף  "ש

והנהנתי   לעצמי  חשבתי  מזה,  רבע  אפילו  יודעות  לא  ואתן 

אליהן. מה 'כפת לי שהן חושבות שהוא שלי, ככה יורידו ממנו את  

 הטלפיים שלהן.
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בסוף הערב יצאנו יחד מהמיקוקלאב והזמנו מונית הביתה. ברגע 

 שיוסי סגר מאחורינו את דלת המונית, גלי הסתובבה אליי. 

 התקיפה.  "מה הקטע שלך עם היוסי הזה?" היא 

 "  . "אין שום קטע, נשמה שלי

 "אני מכירה אותך, נתי. יאללה, תשפכי הכל." 

 ח." ו עכשיו, גלינה? אין לי כ"מה את רוצה ממני 

רתיע  ההגלותי הזה, תמיד    "גלינה"השימוש בשם המפורש, ה

לו   היו  ולא  הרוטוויילר,  ממנה  יצא  הפעם.  לא  אבל  אותה. 

 מעצורים.

 "את ויוסי. מה הקטע?" היא התעקשה. 

שלך   הנחקרים  מה  מבינה  אני  עכשיו  את  הרגישו"וואו,   !

 י בהערכה מזויפת. מפחידה למות, ובעיקר לא משחררת!" אמרת

"אני אגיד לך מה אני מרגישה. ככה, בשלוף. אינטואיציה נשית.  

 יוסי הזה קשור לתיק שאת עובדת עליו," היא אמרה. 

 "הוא הלקוח, גברת פוארו היקרה."

את לא מתקרבת    היוסל'ה ההוא! בגלל זה הה! הלקוח!  ־"אה

 אליו יותר מדי, כי זה אסור." 

 י."אסור בתכלית האיסור," הסכמת

"אבל את רוצה אותו, וברור שהוא רוצה אותך," היא המשיכה  

 להתעקש.

 "שטויות." 

שלי,   מותק  שטויות,  ביניכם  "לא  ויש  סתם.  לא  התנשקתם 

כולם ראו," היא פסלה את דבריי ונופפה מולי באצבעה, חשמל.  

היית   לי,  תאמיני  ב'מיקו'.  שם  עליו  מתנפלת  הייתי  כבר  "אחרת 

 במונית."חוזרת עכשיו לבד הביתה 
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"כן? נדמה לך. הוא גר עם סבתא שלו. חדר ליד חדר. הייתי  

רוצה לראות את זה קורה," אמרתי בלעג, "ועוד אחרי שטרפת את 

 הקובות שלה... עכשיו את טורפת לה את הנכד?" 

המונית  החוצה,  הסתכלתי  בצחוק.  פרצנו  ואז  רגע  שתקנו 

ף, הנהג  עשתה את דרכה בנתיבי איילון לכיוון פתח תקווה. או 

הזה מסיע אותנו בדרך הארוכה במקום להמשיך ישר ברוקח דרך  

בלבלה  רצינית.  קופה  עלינו  לעשות  הולך  הוא  התערוכה.  גני 

 אותי הגלי הזאת, הייתי צריכה לשים לב. 

משוגעת, את הולכת לפספס את הבחור הזה בגלל   א"תגידי, י

 שאלה אחרי כמה דקות. גלי איזה תיק?" 

זה מה שחסר לי? זה?    "נו, גלי, את יודעת שיעלו אותי על טיל.

 לי?"אצאת יודעת איזה שדים זה מעיר 

 "תאמיני לי שאני יודעת."

יהיה לי רישיון  עושים דברים כאלה. לא  לא  "אז את גם יודעת ש

 ניסיתי לדבר איתה בהיגיון.,"  לםחוקר לעו 

"רישיון בתחת שלי! את בכלל לא רוצה להיות חוקרת! חוץ  

שזה  חושבת  "את  להתעקש,  המשיכה  היא  מי?"  ידע?  מי  מזה, 

מעניין מישהו? בחור ובחורה בגיל עשרים פלוס? אתם לא הולכים  

להתייבש עכשיו בגלל איזה כלל מימי אנטיוכוס או איך שלא קראו 

 לו..." 

 חלאס, גלי, את מכירה אותי יותר טוב מזה," אמרתי."

לך, אל תפספסי   אני אומרת  ובגלל שאני מכירה אותך  "נכון. 

 אותו. הוא אחלה בחור." 

"אני יודעת. זה ממש קשה לי. את רוצה שאני אספר לך למה זה  

 עוד יותר קשה לי?" אמרתי בקול שקט.
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 "למה?" הרגשתי את מבטה בחשכת המונית.

ממה  "כי חוץ מזה שהוא נראה טוב ובילינו אחלה ובלה בלה,  

מקסים. שהכרתי אותו ביומיים האחרונים הבנתי שהוא... פשוט  

עבר  הוא דאג לאחיו כל השנים,  אחד כזה שדואג למשפחה שלו.  

משברים. יש לו שכל, לומד מנהל עסקים... וגם..." השתתקתי. נהג  

 להמשך דבריי בדממה.   והמתין גם הוא רדיו המונית החליש את ה 

"מה השתתקת?" שאלה גלי, "מה עוד את יכולה להגיד, אחרי  

 ששפכת פה סופרלטיבים מקיר לקיר כמו ילדה מאוהבת?" 

"וגם יורש של עשרות מיליונים," לחשתי לה כדי שנהג המונית  

 ." מאודלא ישמע, "הבחור הולך להיות מפוצץ. בקרוב 

גלי   קראה  מקנאה!"  נשרפת  אני  רם,  "פששש,  בקול  לפתע 

 "את לא שיכורה או משהו, נכון?"   מבהילה את נהג המונית.

לתחום  מחוץ  הוא  אז  שלי.  מותק  הוזה,  ולא  שיכורה  "לא 

עבורך." שיהיה ברור לשתינו שיוסי הוא שלי. יורש או לא יורש, 

מושלם(,  וגם  יורש  גם  הזה  )או במקרה  לא מושלם  או  מושלם 

 הוא שלי.

יש מצב איתך!" היא הכריזה, "אני  "בתנאי שאת מבהירה לו ש

צ' גיים  זה  אירוע!  כזה  לפספס  לשתינו  נותנת  היוסי יילא  נג'ר, 

 הזה!"

 "בסדר, גלי, עזבי את זה עכשיו. פשוט נזרום, סבבה?"

 "סבבה," היא רטנה. 

 ה. את שאר הנסיעה העברנו בדממ

 ניצלתי את השקט ופנטזתי על מר מושלם עד שהגענו הביתה.

❖ 
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הנעליים   את  וזרקנו  הביתה  כשנכנסנו  אמרתי  גלי,"  "תגידי, 

לא ראינו את יוסי במיקוקלאב לפני  פעם    שאף  זהבכניסה, "איך  

 "?פעםכן? את ראית אותו 

, ענתה גלי אחרי מחשבהלא זכור לי שראיתי אותו לפני כן,"  "

 כמוך." הרבה "אני לא באה ל'מיקו' 

כל... יכול להיות  "אבל היינו שמות לב? כי הוא חתיך אש וה 

 שאף פעם לא ראינו אותו קודם?"

"נו, את יודעת איך זה. לפעמים לא מכירים ואז אפשר גם לשבת  

השבוע  אותו  שהכרת  טוב  לדבר.  להתחיל  ולא  השני  ליד  אחד 

 ".בעבודה

"צודקת. אבל תבטיחי שאת לא אומרת מילה. לאף אחד. אל  

 תגידי כלום כי אין כלום." 

כבר להיות לחוצה, נתי. למי אני כבר    "מבטיחה, מבטיחה. די

 יכולה להגיד משהו? אכלת לי את הראש. לילה טוב."  

נכנסה אל חדר האורחים ושמעתי אותה נשכבת בתנופה   היא 

 על המיטה הישנה שלי. 

❖ 

איך אני, אני! נתי  התכרבלתי במיטה, אבל לא הצלחתי להירדם.  

מהקווים הלחוצה,   יוצאת  הזשלא  לסיטואציה  נקלעתי  את?! , 

הלקוח  עם  ביליתי  כרגע  לעזאזל.  ברורה,  התחתונה  השורה 

 במועדון! מה זה ביליתי? התנשקתי עם הלקוח, גאד דאמט!  

 ברור שזאת לא אשמתי שהוא הופיע פתאום. 

 ואז דבר גרר דבר.  

 ואיך הייתי אמורה להגיד לו להתרחק? 
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 אמרתי לו.  בעצם 

 בהתחלה. 

 טוב, מחר אשים לזה סוף.  

 יש לי יומיים עד יום ראשון.  

 אלי לא צריך לדעת. 



 

 

 

 14 פרק 

 קפה שחור 

 שישי   יום ,  5.3.2010

הדבר הכי נפלא בעולם הוא להתעורר ביום שישי בצהריים. סוף 

כמו אדם בוגר שחי ברשות הרגשתי    ,בפעם הראשונה בחיי,  סוף

 עצמו. 

יוצאת  הייתי  חמישי  בימי  מהבסיס  חוזרת  שכשהייתי  ברור 

לבלות בלילה וישנה עד הצהריים, אבל הרעש של שישי בבוקר  

הכניסה   דלת  מים,  מתמלא  דלי  אבק,  שואב  מלחיץ.  רעש  הוא 

לשבת.   הקניות  את  מכניס  כשאבא  ונסגרת  הבית "נפתחת  כל 

 אמא מנקה כמו בית מרקחת.  , אומרים? זה כי "כמרקחה

 והנה, אפשר לקבל את השבת גם אחרת. במיטה, ברוגע. 

 לקפה.   ,אני רק מקווה שנשאר חלב במקרר

 אולי כדאי שאגיע אליו לפני שגלי תתעורר. 

 ואיפה הטלפון שלי? 

גיששתי ליד המיטה. בינגו. הוא היה מונח על הרצפה. הרמתי  

 הודעות חדשות.   איןאותו ובחצי עין הסתכלתי על המסך. 

גררתי את עצמי אל המטבח. למה אני יותר מאוכזבת משמחה?  

מה כואב לו, ליוסי, לשלוח איזה סימן חיים? סתם איזה אמוג'י 

 , זה גם היה עובד. "הבוקר טוב יפיפיי "חמוד, או נגיד 
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גלי, במראה של סמרטוט, נכנסה אל המטבח כמה דקות אחריי  

 והביטה בי בעיניים טרוטות. 

 ן חלב!" הכרזתי בצער."אי

" בתושייה,  אמרה  היא  שחור,"  קפה  כך"אז  ארד    אחר 

 למכולת." 

קמנו   טהור,  מסבל  פחות  לא  שהיו  לגימות,  שתי  אחרי 

 מהשולחן. 

כבדים   ניגשתי בצעדים  קצת,"  פה  לסדר  אתחיל  אני  "סבבה, 

לכיור שהתמלא בתקופה שעוד היה חלב בבית. הנחתי את הטלפון 

 לידי. 

למרות שהפרצוף    יגלי הצליחה לקרוץ אלי  "מחכה למישהו?"

לתשובהעדיין  שלה   המתינה  לא  היא  משינה.  נפוח  יצאה  ו  היה 

רק  כעבור עשר דקות שמעתי את דלת הכניסה נפתחת. .  מהמטבח

ירדה למכולת בפיג'מה. הייתי צריכה להזהיר אותה. אולי זה  שלא  

 מקובל בקריית שמונה, אצלנו טיפה פחות.

גלי  לפתע   את  מהדלתשמעתי  חבילה,    ,קוראת  פה  יש  "נתי, 

 הזמנת משהו?" 

את בטוחה שזה בשבילנו?" הוצאתי את הראש מהמטבח,  .  "לא

 מנגבת ידיים. 

הכניסה אל הבית שקית נייר  ו"הנה, כתוב נתי כץ..." אמרה גלי  

 אדומה, מהודקת בחלקה העליון בסרט מוזהב ואליה מוצמד פתק. 

השם   את  רק  "כתוב  ביקשתי,  לי,"  תראי  כלום.  הזמנתי  "לא 

 שלי?"

"הנה, רק נתי כץ," גלי העבירה לי את השקית, "את מתכוונת  

 לפתוח את זה כבר?" 
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א בחשדנות  הניירפתחתי  שקית  טריים  ו  ,ת  מאפים  עלה  ריח 

 את נחירינו המורעבים.  והציףמהשקית 

 "תביאי אחד," אמרה גלי, "דחוף, אני מתעלפת מרעב."

במרץ קרואסון חמאה אוורירי,    ולעסתיממי זה?" אמרתי  אבל  "

את טעם  אחת  בבת  הביס המושלם שמחק  על  כולי מתענגת  כל 

 הקפה המר.

"תאמיני לי, הבוס שלך צריך להתחיל לדאוג. איזו מין חוקרת  

ת שמקבלת חבילות כאלה מפנקות ולא יודעת ממי הן? בעצם א

 יש עוד אפשרות, את בכלל שחקנית ולא חוקרת." 

 "יאללה יאללה, תאכלי את הרוגלך שלך ותהיי בשקט." 

לקחה מאפה  ו ה," צחקה גלי  י"העיקר בודקת לי הודעות כל שני

 קינמון עגלגל, "היית צריכה לבדוק ליד הדלת." 

 ה לך שזה מיוסי?"נרא"איזה גנובה את,  

בלעה   ואז  מלא  בפה  אמרה  היא  מיוסי?"  שלא  לך  "נראה 

 ברעבתנות.

"אבל מאיפה יוסי יודע בכלל איפה אני גרה?" פתאום היה לי  

 יבש בגרון.  

החשודים? לרשימת  אחר  מחזר  לך  יש  יודע.  לך    "הנה,  אין 

 " יבשה. אאפילו אקס מיתולוגי, י

ו אתמול או שאני  "תקשיבי, או שהוא עקב אחרי המונית שלנ 

 לא יודעת איך, בכל מקרה זה קצת קריפי."

קריפי   גברת  או  "טוב,  ואת,  למכולת.  יורדת  אני  קריפי,  לא 

, שלא יתקוף אותך איזה מחזר הדלתצעירה, תנעלי טוב טוב את  

 וסגרה אחריה את הדלת.  , קרצה לי עם קפה ומאפה," אמרה גלי

פי טעם אלוהי  מגבת מטבח ובכתפי  על  בהיתי בדלת הסגורה,  
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 מעורב בתחושת מועקה וחשדנות.

 בדקתי שוב את הטלפון, ללא שינוי. אין הודעות חדשות.

? לשלוח לו הודעה? ואם זה לא ממנו? למה הוא  אליולהתקשר  

לא שולח הודעה וזהו? די, נמאס לי. אם הוא לא שולח, גם אני לא  

 שולחת. גם ככה אני צריכה לסגור את הנושא איתו עד יום ראשון. 

 נו שום דבר, ואז אין מה לסגור. יהכי טוב שלא קורה בינ

כל השבת מיוסי  ביליתי לא שמעתי  זה  גל  . במקום  בים,  עם  י 

 בניסיון נואש לתפוס קצת צבע. 

 אבל לא צבע, ולא יוסי.  

 וגם לא אלי השועל.  

 כולם נעלמו לי מהפריים עד ליום ראשון. 



 

 

 

 15 פרק 

 מה הסיכויים 

 ראשון   יום ,  7.3.2010

"איפה אלי?" שאלתי את אודליה כשנכנסתי למשרד והדלת שלו 

סגורה. אלי יכול להתעלם ממני כמה שהוא רוצה, אבל אני  הייתה

 המתחזה... מתחזה. , וגם מוכיחה ששבועה מוצאת את בנימין 

"הוא לא יבוא היום, יש לו פגישות מחוץ למשרד," היא אמרה  

 מהסידור.  מאודונראתה מרוצה 

יום?" שאלתי והצצתי במסך המחשב שלה כדי  "לא יהיה כל ה

 שתמיד היה פתוח אצלה. לא הפעם.  ,לזרוק מבט על הלו"ז שלו

"לא יהיה כל היום," היא חייכה בשלווה וחזרה להביט בעניין  

בבגדים   עכשיו  שלה  המסך  את  שמילא  הסיני  הקניות  באתר 

 צבעוניים במקום העמודות של ימי השבוע.

 לעזאזל, זה היה לא צפוי. מה עכשיו? 

נ רונן  את  ומצאתי  למטבחון  הקיר  נכנסתי  על  בדממה  שען 

 הקרוב למקרר, בוהה מהחלון. 

 ." "היי רונן

 "היי," הוא ענה קצרות. 

 "תגיד, יש התקדמות מול רפי גואטה?" שאלתי. 

 "מדובר באנשים כבדים."  ,רונן הביט בי לרגע בשתיקה ואמר



 

 | אריאלה נקר  86

 

 

 מה הקשר?

  זה עומד עכשיו?" התעקשתי."אז איפה 

 "מממ, אפשר לומר שאין חדש," הוא ענה באיטיות מעצבנת.

"עברתי על התיק ולא ראיתי שעדכנת שם משהו, בגלל זה אני  

שלא יחשוב שהוא יצליח לנפנף אותי. אני לא אתן לו "  .שואלת

 להתייחס אליי כמו אל ילדה קטנה.

תי תרשומות  "יש שם תרשומת שלי," הוא ענה, "אבל לא ראי

 שלך." 

 י וואט? יסֵ 

שאלתי   התיק?"  של  ימין  בצד  שלי?  תרשומות  ראית   "לא 

 מופתעת. 

ימין? ב והביט  תמחשב?" הוא השיב באיטיות אפ...  "צד  ית, 

 בהנאה גלויה באודליה שפיזזה למטבחון, מאושרת.  

 "במחשב?" לא הבנתי. 

 מילים.  שתי לקח לו עוד חצי דקה לאסוף כמה הברות ל

 " ."כן," הוא אמר, "במחשב

לעצמה כוס מים    ומזגה"על מה אתם מדברים?" שאלה אודליה  

 קרים, "מה יש במחשב?" 

במחשב,"   עבודה  תיקיות  שיש  יודעת  לא  אמר  "נתי  הוא 

הוא   שאליו  באדם  תלוי  שלו  שהקצב  נראה  מפתיעה.  במהירות 

 פונה. 

מאוהב   עוד  אלי  "רק  אודליה,  הכריזה  שיש,"  ברור  "פחחח, 

מימי בתי והתיוקים  הדפים  עם  האלה,  המכוערות  החומות  קיות 

 הביניים. מה, לא ידעת?" 

וזרקתי את   "לא, עדיין לא התעמקתי בזה," אמרתי בקרירות, 
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 חצי מלאה.   הייתהפעמית שלי לפח למרות ש־כוס השתייה החד

 ראה לי משהו בשבוע שאני פה? ימישהו שלמה 

אלה, אחד אחד, אני עוד אראה להם מאיפה משתין    םיתאנטיפ

 הדג.

כזה   באודליה.  הפעם  לבהות,  והמשיך  תנוחה  שינה  רונן 

במיוחד פלגמט.   שלו,  המרגיזה  האיטיות  את  לסבול  יכולתי  לא 

 שגיליתי שעם אודליה הוא מפוקס לגמרי.כ

 עשיתי של רגע    ובהחלטהחזרתי לחדר, הדלקתי את המחשב,  

על המרפאה  מידע    אינטרנטשלפתי מהטוב.  מה שאני יודעת הכי  

הלי פנייה  ולבריאות הנפש בראשון לציון )צוות, שעות פעילות ונ

יה  ילא מצאתי משהו מעבר לזה(, ערכתי כמה תרשומות בתיק  –

"מה הסיכויים שבנימין מתגורר    על פתקית ממו כתבתי, החומה, ו

 בקרבת מקום?"

 אני הולכת לגלות מה הסיכויים. 

 ראשון לציון, יהיה מה שיהיה.אני נוסעת ל 

 ככה מגיעים לתוצאות, לא? 
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 מבוי סתום 

להגיד עליי שעבודת שטח זו המומחיות שלי התגלה באותו בוקר 

; כאקסיומה חסרת בסיס; כשטות מוחלטת. לא  פרסה באין כניסהכ

 חשוב במה אבחר, כל התשובות נכונות. 

ש בנעליים  של  חמושה  להגדרה  להליכה"נכנסות    " נוחות 

אחרת   אחת  כל  למרפאה.  נסעתי  שלי,  הפרטי    הייתה בלקסיקון 

לפנות לעזרה  תכננתי  נוקעת בהן את הקרסול כנראה, אבל היי, אני  

הגברי מהמין  כל    ,לקורבן  את  הכנתי  כך  הנשק כלי  ולשם 

  שברשותי.

 שקט לא נורמלי קיבל את פניי בכניסה למרפאה.  

 זה? איזה מצחיק 

שבסוף  או  שלי,  הדבילי  החיוך  את  למחוק  חייבת  הייתי  די, 

גם  יאשפזו  בטוח  אותי,  להציל  תבוא  וכשגלי  אותי.  גם  יאשפזו 

 אותה.

 לעזאזל, כמעט פרצתי בצחוק. 

ונצמדתי לקיר לבן מכוסה בכרזות של   טיפולי  "נשמתי עמוק 

חינם ב  " שיניים  לידי  שעבר  קלטתיצעירחור  עד  עשוי הוא  ש  . 

 . לרצות לעזור לבחורונת בצרה

 . "מוב" החלטתי לעשות את ה

 "אתה עובד כאן?" ,  "סליחה, סליחה," משכתי את תשומת ליבו
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 "כן," הוא ענה, "במה אפשר לעזור?" 

מתנצלת, ממש  עיניו  "אני  אל  מתחנחן  מבט  היישרתי   "

" הוא חדש המוטרדות,  שלכם...  המטופלים  אחד  של  אחות  אני 

תמיד הוא מאבד דברים. הוא, כלומר אחי בנימין,  כאן לגמרי, ו...  

וחשבתי  יומיים,  לפני  שלו  הטלפון  את  כאן  שאיבד  לי  אמר 

 שתוכל..." 

"הנה, תפני בבקשה למזכירה," הבחור הצביע על דלפק ארוך  

 בכניסה, "היא תוכל לעזור לך." 

"רק אם תוכל לומר לי שהכתובת שלנו מעודכנת, שידעו לאן  

 להחזיר..." 

 ם את אצבעו ונופף לכיוון המזכירה בהחלטיות. הוא הרי

ניסיתי שוב   "אולי תוכל לעזור לי לשאול אותה, אני קצת..." 

ש הנחה  מתוך  מתחננות,  עיניים  בו  נחלץ ותליתי  לא  הוא  אם 

 עדיף לגשת למזכירה בתיווך של אחד העובדים. לעזרתי בעצמו, 

לעמדת  " צעדים  עשרה  איתי  צעד  הוא  נהדר,"  תסתדרי  את 

"המזכ שלו,  מטופלת  הייתי  כאילו  אותי  ועודד  חכי  ירה  בואי, 

 לתורך," והמשיך בדרכו מבלי להעיף בי מבט נוסף.

 אז כדאי לנסות, לא? .טוב, אני כבר כאן

כאילו   שנראתה  לחייה,  בשנות השישים  אישה  ישבה  בעמדה 

לה קשת   הייתה.  של המאה שעברה  היא נשארה בשנות השישים

ופר,  בשיער צבעונית  של  חולצה  מה "צוף  את  שכחתי  כבר  אני 

. כשטיפלה בענייניה של האישה שלפניי "שאתם עוד לא ראיתם

שקטה בתקיפות  דיברה  הותירה    , היא  באשר  שלא  לספק  מקום 

 ליחסי הכוחות. 

תורי.   והגיע  דקות  אמרתיכמה  לי,"  עוזרת  ,  "תסלחי  "אני... 
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בתואר   משימוש  בינתיים  להימנע  החלטתי  גולדברג,"  לבנימין 

כאן  מחיי אותו  שכח  שאולי  וחושב  הטלפון  את  איבד  "הוא  ב. 

זוכרת את  אולי  לחודש.  בראשון  ימים.  כמה  לפני  פה    ? כשהיה 

בן   צעיר  עשרהבחור  כזהשמונה  בהיר  שיער  בצבע ,  עיניים   ,

 ..."דבש

מידע   למסור  הנחקר  פיתוי  הוא  חוקרים  בקורס  חשוב  שיעור 

מצג שווא איכותי מחייב לשלוף כמה שיותר  בעזרת מצג שווא.  

בסדר  .פרטים זה  שקריים  גם  אבל  אמיתיים,  גורמים  רצוי  הם   .

שאתה באמת  וגורמים לו להאמין    לתחושת ביטחון אצל הנחקר 

 , גם אם אתה לא. יודע על מה אתה מדבר

 יא ירתה, "אני לא מוסרת שום פרטים." מי את?" ה"

 לחקור אותה היה כמו להוציא מים מסלע.

 "אני רק בקשר לטלפון שהלך לאיבוד." 

אני מצטערת,"  " שום טלפון,  כאן  מצאנו  נראתה  לא  לא  היא 

 מצטערת בכלל.

לכתובת   הטלפון  את  החזירו  אולי  מצא?  אחר  מישהו  "אולי 

 הלא נכונה?" 

ם אם היו מוצאים, היו שמים אותו  "לא מצאו פה שום טלפון. וג

אף אחד לא היה מחזיר לשום כתובת," היא אמרה   .אצלי במגירה

 בחוסר סבלנות. 

אצלכם   שרשומה  לבדוק  רק  יכולה  את  תמצאו,  אם  "אבל 

הכתובת הנכונה? או המספר שלי? שתוכלו להודיע לי לפחות...  

 " –  זה ממש חשוב כי

לי," היא התפרצה לדברי ,  קול שקט ותקיף י באותו  "תקשיבי 

לכרטיס   להיכנס  מתכוונת  לא  אני  אבל  את,  מי  יודעת  לא  "אני 
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 מטופל בלי שהמטופל נמצא פה."

התעקשתי,  טעויות,"  לקרות  יכולות  חדש,  מטופל  זה  "אבל 

"והוא כזה ביישן, מדבר בשקט. את בטח זוכרת אותו... רק לוודא 

 שהכתובת נכונה."  

הו פה הלך לכתובת  "את מבינה לא נכון אם את חושבת שמיש

כדי להחזיר לו טלפון נייד. אמרתי , חדש או משומש,  של מטופל

ואין אצלי שום טלפון   –לך כבר   ישימו פריטים שנשכחו אצלי, 

," היא פתחה וסגרה במהירות את המגירה התחתונה שהלך לאיבוד

בשולחנה, רק כדי להוכיח את צדקתה ולהראות שאין בה טלפון  

 נייד. 

 מבוי סתום.  י פה והתרחקתי.  הודיתי לה בחצ

במשטרה הצבאית מעולם לא הייתי צריכה להתחזות  כשהייתי  

הכל.   אחרשהו  ילמ עליי  אמרו  שלי  המדים  מידע.  להוציא  כדי 

ל מוצמד  היה  שם  תג  אפילו  דרגה,  היחידה  תפקיד,    שלי תג 

. המקסימום היה להתחזות שחור־שהתנוסס בגאווה בצבעי אדום

, וזה מה  גם זה לא פשוט לפעמים.  רלמישהי שבאה לטובת הנחק

 . שסיבך אותי באותה פרשה

הזאת.  המרפאה  עם  סתום  מבוי  נשארתי    פאקינג  שלא  חבל 

אותה תוצאה. אבל אני   הייתהלגרבץ במשרד עם רונן. התוצאה  

לא כזאת. אני לא יכולה לשבת בשקט כשבחור בן שמונה עשרה,  

לא בריא בנפשו, נעלם. אני לא יכולה לשבת כשרמאי מנסה לגנוב  

 ירושה. אני לא. 

 הגיע הזמן להדליק מבערים.

 

 



 

 

 

 17פרק 

 ארבע פעימות רצופות 

זו   חוגגים,  והעכברים  יצא  כשחזרתי    הייתההחתול  התחושה 

נשמעו  קולות  למשרד.   מהרגיל  שמעתי במסדרוןגבוהים  רגע,   .

זה   כל  אני לא אחת מן הסתם  מישהו שר?  גם ככה  לי,  נוגע  לא 

 מהם, לפחות לא כרגע.

תקועה?   שוב  אני  למה  אז  יודעת,  אני  לחקור  המדפסת אבל 

חוקרי צלצלו,  הטלפונים  אחרים  טרטרה,  בתיקים ם  התקדמו 

   טעות אחרי טעות.שיתי אני עשבעוד שלהם 

שנצליח לפתור את הפלונטר בעזרת רונן וקצה  קיוויתי  כמעט  

כל עצם בגוף אותתה  אבל  החוט שסיפק לנו יוסי דרך רפי גואטה. 

לעצמות  לאותת  שלי  המוח  את  והכרחתי  הכיוון,  לא  שזה  לי 

 . משהו אחר  לי שכרגע אין  ההסרבניות האל

   הטלפון זמזם.

 על הצג הופיעה שיחה נכנסת, יוסי גולדברג.  

לא מספיק שכל העצמות כואבות לי, עכשיו גם הלב שלי  אוף,  

 החסיר ארבע פעימות רצופות. 

, אבל הרגשתי  "היי יוסי, מה שלומך?" ניסיתי לומר באגביות

 מה אני מתרגשת ככה?  .את הלב שלי מתכווץ

 מך?" מה שלו איפה נעלמת? "היי נתי, 

בעצם להגיד לך תודה, נו, אתה    ..."אני? רציתי לשאול אותך
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 מסדר היום לפני הכל.  " תודה"יודע..." רציתי להוריד את עניין ה

"את שומעת רגע? אני מתקשר כי עורך דין שפיצר הזמין אותנו  

לפגישה אצלו מחר. רציתי לשאול אם את יודעת במה מדובר, אם  

" הוא נשמע נואש  ,תם משהוהתקדמות בחקירה, אם מצא  הייתה

 כמעט כמוני. 

  "אתה יודע שאסור לי להגיד כלום, הכל דרך אלי," התחמקתי. 

 לי ברירה? אלי הרי בכלל לא עדכן אותי.  הייתה

"לא הייתי מתקשר אלייך ומעמיד אותך במצב הזה, אבל אלי  

 נו," הוא לחץ. ילא עונה מהבוקר. רק תגידי כן או לא, זה יישאר בינ

 "רגע, הפגישה היא ביוזמת שפיצר?"

שהיוזמה היא שלכם, כדי להגיע שוב למתחזה  מטליה "הבנתי 

 "  אולי? ,הזה

 דווקא רעיון לא רע. 

לעדכן   לאלי  תן  אבל  בחקירה,  התקדמות  יש  יוסי,  "תקשיב, 

אותך. הוא יצא היום מהמשרד ובגלל זה הוא לא עונה. הוא ימצא 

 צל שפיצר, אל תדאג." את הזמן לעדכן אותך לפני הפגישה א

הוא   בינתיים,"  בזה  מניח שאני אצטרך להסתפק  אני  "אוקיי, 

מי אך  היו  י נאנח  איך  לי,  אמרת  לא  "אז  ואמר,  התעשת  ד 

 המאפים?"

צריכה   אני  מה,  אתה?  שזה  לי  אמרת  לא  למה  "מעולים. 

 לנחש?" אמרתי בתמימות. 

"מה, יש לך רשימת מחזרים שממנה היית צריכה לנחש?" הוא  

מקרה, "בכל  מזויפת,  בתרעומת  איזה    אמר  היום  אדר  קסיימתי 

 מה את עושה בערב?" וכמה חברים באים אליי. בלימודים 

 "נו, יוסי, אל תעמיד אותי במצב הזה..." 
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באים כמה חברים, עושים על האש    איזה מצב את מדברת?"על  

 בחצר. שום דבר רומנטי, רק בשר ועשן." 

לקרות יכול  כבר  מה  צודק.  למנגל?    הוא  גלי  עם  אבוא  אם 

באוזן לי  צורחת  גלי  את  לכי!"    –  דמיינתי  ואיכשהו    –"לכי! 

יד הצטערתי. "אני עם גלי, אם זה י"סבבה, אני באה," ומ   ,אמרתי

 פתח מילוט, אם אתחרט. משאירה ד, י בסדר," הוספתי מי

הכבוד.   אורחות  צחוק?  עושה  עד  "את  היום  בלימודים  אני 

 "  אל תבואי מאוחר.  מתחילים לבוא.  אחרי שבע החבר'החמש, אז  

 ."נעימה"קבענו. תאמין לי, התגעגעתי ל

תאמיני,    את " איך  גלא  מדהים,  קטע  עלייך.  שואלת  היא  ם 

טוב,  טעם  לה  שיש  להגיד  חייב  אני  השנייה.  על  אחת  נדלקתן 

 לסבתא שלי." 

  , " התחלתי ממש להצטער על כל העניין "טוב, נהיה פה דביק,

שבעולם  הון  שום  בעד  זה  את  אפספס  לא  שאני  ידעתי   אבל 

 נתראה בערב." , " ואמרתי

הסתכלתי בשעון. בהנחה שאפוטר ברגע שאלי ישמע על זה,  

לקדם  ו  זה הזמן להתעשת  נשארו לי עוד שלוש שעות לעבוד כאן.

בנימין עבור  וגם  יוסי  עבור  גם  החקירה  לדאוג  .  את  חייבת  אני 

א ויחזור למשפחה יע לו ושבנימין יימצֵ שיוסי יקבל את כל מה שמג

 זה הזמן לתוצאות. שלו כמה שיותר מהר.  

 מה יוסי אמר לגבי פגישה אצל שפיצר? 

 

 "שלום, אפשר לדבר עם טליה?"    הרמתי טלפון למשרד של שפיצר.

 "מדברת." 

 עניינית.
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 "היי, זו נתי כץ. מהמשרד של אלי פוקס."

 "השועל, כן?" 

 "כן." 

 לך?" היא שאלה אוטומטית, בלי להתכוון. "איך אפשר לעזור 

 פגישה אצלכם בעניין של גולדברג?"יזם למחר "תגידי, מי  

 "אני עושה את הזימון," היא אמרה בקול משועמם. 

 "מה הנושא?" לכל פגישה יש נושא, לא?

 "נושא? אין לנו נושא..." היא התבלבלה לרגע. 

היא   אם  היי  הייתהאוף,  כבר  שלנו  הסא"ל  של  נו  הפקידה 

 מכניסים אותה לכלא על אדישות.

 "התכוונתי למה זימנת את הפגישה?" ניסיתי שוב. 

אפילו   שלך,  מהבוס  בעיקרון  הגיע  זה  אבל  ביקש,  "שפיצר 

 שאתם לא מוזמנים," היא בכל זאת ידעה משהו. 

 "זימנת גם את בנימין גולדברג?" 

 "לא, מה פתאום." 

 "ואין לך מושג במה מדובר?" 

זה   הציע"תקשיבי,  שאלי  פתרון  אותו    ,איזה  יעלה  ושפיצר 

או את  יכולה לשאול את הבוס שלך  רוצה את  בפגישה. אם את 

 שפיצר, אבל הוא לא במשרד היום."

 "אוקיי, תודה טליה." 

 "ביי." היא ניתקה. 

אלי עובד בכל מיני כיוונים, לא משתף    על איזה פתרון מדובר? 

ך להסתכל על חצי ולא סופר אותי. מתסכל ברמות, אבל תמיד צרי

הכוס המלאה, לא? אם הוא לא סופר אותי גם ככה, אני הולכת 

 להפציץ הופעה הערב אצל יוסי. ושיקפוץ לי. 



 

 

 

 18פרק 

 מאוד זה ייגמר רע  

לבילוי   שמתאימיםסנדלים עם עקב רחב  בג'ינס מחמיא בטירוף ו

אופנתי   , הגעתילי תחת של דוגמנית  ועושים   על הדשא באיחור 

יוסי ו לא חזרה ממשמרת הצהריים  . גלי עדיין  נעימהלביתם של 

 שלה ולא ענתה להודעות ששלחתי אליה, אז יצאתי לבד.

זו הזדמנות להזיז קצת את האוטו של אבא. כמעט בכל שיחת  

 טלפון הוא שואל אם התנעתי אותו קצת, כדי שהמצבר לא ייגמר. 

 אז נסעתי עם האוטו. מצווה. 

דבר הזה.    אזל, אני צריכה חניה מרווחת כדי לחנות את ה...לעז

אוניית משא, זה מה שזה, לא אוטו. שריטה הכי קטנה, ואבא עולה  

 על הטיסה הראשונה מניו יורק.  

לא מצאתי חניה ממש ליד הבית אלא ברחוב המקביל, במקום  

וידאתי פעמיים שנעלתי את הרכב )כן, אני נותנת לו  פחות צפוף.  

שכנים(, וצעדתי לכיוון הולא, לא אכפת לי מ  ,כמה פעמיםלצפצף  

 לפתע הגיחה דמות מולי.  . הבית

לא התייחסתי בהתחלה, האף שלי היה עסוק בניסיון לזהות את  

 הריח שעלה מהחצר.  

 טוב, וגם התרגשתי.  

 "תסלחי לי, אנחנו מכירים?" פנה אליי הבחור, והביט בי בעניין. 

רציתי   לא  לרגע.  נעצרתי  יוסי?  של  החברים  אחד  זה  אולי 
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להתעלם ממנו ולהמשיך ללכת כמו שהייתי עושה בדרך כלל. אם  

ואז אני   ,זה אחד החברים שלו, הם עלולים לתייג אותי כסנובית

חוץ מזה,   לי באמצע הרחוב שרופה אצלם.  יעשה  כבר  הוא  מה 

 בשעה שמונה בערב? 

עליו. ע   הסתכלתי  מוצק  כהות,  בחור  ועיניים  קצוץ  שיער  ם 

 שהבליטה כתפיים רחבות. לא מוכר. הלבוש טי שירט צמוד

 "אני חושבת שלא," אמרתי בחביבות והמשכתי ללכת. 

 " ?נתיאולי  "אני חושב שכן," הוא אמר, "את 

אני   לב.  תשומת  ביתר  עליו  הסתכלתי  והפעם  שוב,  נעצרתי 

נראה מבוגר ממ לא מכירה את הבחור הזה. הוא  אולי ניבאמת   .

 נראים שונה כשהם לא במדים.  אנשיםמישהו מהצבא? 

מכף רגל ועד  הוא סרק אותי  "את החברה החדשה של יוסי?"  

 ראש במבט מתגרה שהעביר בי חלחלה. 

 "מי אתה ומה זה עניינך?" התרגזתי.

 "אני רפי. גואטה."  

 .נרתעתי מיידית

כבר  "אה,   שליאז  השם  את  הזה  שביעות    ",שמעת מהפסיכי 

 ניכרת.   הייתההרצון שלו 

לכיוון   ללכת  שוב  והתחלתי  אמרתי  ממני?"  רוצה  אתה  "מה 

 הבית, מפנה לו את הגב.

ממך אני  "אל תעופי על עצמך, מותק," הוא אמר בקול רם, "

כלום.   רוצה  לא  המניאק ממש  של  חדשה  חברה  כל  מזהיר  אני 

 המסריח הזה. תתפסי ממנו מרחק."

לא נשאר הרבה עד  את קצב ההליכה.    "תתרחק ממני," הגברתי

 לא העזתי להביט לאחור. הבית, ו
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טוב,    כוס" בא בקטע  אני  זונה  איאומו,  ממנו,    !בת  תתרחקי 

אותי?   מאחוריי  "  ...אחרתהבנת  הדהד  ברגליים קולו  כשנכנסתי 

אל זרועותיו של יוסי, וצעדתי במהירות    רועדות דרך השער הפתוח

 לחיבוק מנחם.

משהו?" יוסי שחרר את החיבוק, הרים את פניי והביט בי "קרה  

 בריכוז. 

"לא, הכל בסדר," הכרחתי את עצמי להירגע ולחייך. ממש לא  

 בא לי לדבר עכשיו על רפי גואטה.

רפי גואטה חיכה לי במיוחד, זה ברור. אבל איך הוא הכיר אותי  

ואיך הוא ידע שאגיע באותו ערב? למה הוא ניסה להרחיק אותי 

 וסי? ולמה הוא קרא לו פסיכי?מי

❖ 

פניי אייל, אופק  ל"תכירו, זו נתי, האישה של חיי," יוסי הציג אותי  

 . "לחיים" ואוהד, שלושה מחבריו ללימודים שמיהרו להרים איתי 

חסר   היה  אייל  שתתחיל,"  אומרים  הם  בדרך,  והילה  "עמית 

 סבלנות.

הפרגיו מריח?  לא  "אתה  יוסי,  התפלא  טירון?"  אתה,  ת  "מה 

כבר על האש. רק צריך להוציא את שאר הבשרים מהמקרר ואת  

שקית   על  שהצביע  לאוהד  פנה  הוא  הפיתות?"  איפה  הסלטים. 

 גדולה שהייתה מונחת על אחד השולחנות בגינה. 

שאל   הוא  מהמקרר?"  החומוס  את  להוציא  יכולה  את  "נתי, 

 והחל להפוך את הפרגיות שניצלו על הרשת הלוהטת. 

"כמה רגעים, בסדר? אני רוצה להגיד שלום  "ברור," אמרתי,  

 ." נעימהל
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שלא   הראשית  הדלת  דרך  נכנסתי  יוסי  נעולה.   הייתהבהוראת 

ישבה מול הטלוויזיה, בכורסה עמוקה, ולידה    נעימההבטתי סביב.  

צלחת מלאה בשר צלוי על האש. יוסי כנראה הכין עבורה מבחר  

 בשרים לפני שכולם הגיעו.

 שלומך?" נכנסתי בחיוך רחב.  , מה נעימה"ערב טוב, 

את   והחלישה  אליי  ראשה  את  הפנתה  היא  נתיל'ה,"  "שלום, 

שהוא  לי  אמר  כשיוסי  שמחתי  אותך.  לראות  "טוב  הטלוויזיה, 

" היא חייכה ,זה הכל היה רעיון שליבאמת התורה,  הזמין אותך.  

 אליי בעייפות.  

 "לא תשבי איתנו קצת בחוץ?" 

חת כדורים והולכת לישון," היא  ני כבר תכף לוקאא, אאא, לַּ "לַּ 

  " סגרתי את כל הבית,  התנצלה, "הנשימה קשה לי עם כל העשן.

 היא הביטה שוב בחלונות כדי לוודא. 

, אני רק אקח  נעימה"חבל. בכל מקרה תמיד טוב לראות אותך,  

 את החומוס מהמקרר, בסדר?" 

בינתי, תיקחי כל מה שאת צריכה. איך היו הקובות   א"ִאי, ִאי, י

 שלקחת? אכלת הכל?" 

 "היה מעולה, תודה רבה, באמת."

 "שיהיה לך לבריאות." 

שתי   העצומה.  המקרר  דלת  את  ופתחתי  למטבח  נכנסתי 

לקחתי אחת מהן, וסגרתי את    .קופסאות חומוס גדולות עמדו שם

עיניי ב נתקלו  שלא   צלוחית קטנה המקרר בזהירות. לצד המקרר 

קודם בה  כדורים  ,  לכן  הבחנתי  שלושה  ובה  כחולים  שוליה 

 בצבעים ובגדלים שונים. 
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במטבח מאחוריי    נעימהמצאת את החומוס?" הופיעה לפתע  "

ֵחי אוהבהילה אותי, "את רואה מה זה?   ריכה  מי, כל זה אני ציבְּ

" היא אמרה כשראתה את מבטי  ,לבלוע רק כדי להמשיך לחיות

נמשך לצלוחית, "יש לי לחץ על הלב שאני לא יכולה לישון, מאז  

שיוסף נפטר יש לי טראומה וסוכר, ובלי הקטנצ'יק הזה..." היא  

 הצביעה על כדור כתום, "אני בוכה כל הזמן." 

טוב,   פ,"  נעימה"תרגישי  עצובה  כך  כל  נראתה  תאום היא 

"אצלנו בבית צריך להיות חצי ורציתי לומר משהו שיעודד אותה, 

מת כדי שאמא תיתן כדור. אפילו אקמול. רק כשהחום עובר את  

מעלות, ולא דקה לפני כן," חיקיתי את    שלושים ושמונה וחציה

 קולה של אימי. 

צריך   לא  אדם  שבן  חושבת  "אני  התפלאה,  היא  "וואלה?" 

כבר כתב לו. אני הייתי נותנת ליוסי  לסבול יותר ממה שאלוהים  

ייר, אם היה לו  עתרופות כמה שצריך. חמסה עליו, כשהיה קטן, זר

אנטיביוטיקה.  לו  שייתן  צצקס  דוקטור  על  צועקת  הייתי  חום, 

ם, הרופאים קמצנים על התרופות, שתדעי לך."  ּהְּ אְּ פַּ  תְּ

, היא לקחה  "קמצן בן קמצן"וכאילו כדי להכעיס רופא דמיוני,  

 לושת הכדורים ובלעה אותם במהירות. את ש

❖ 

מהבית דרך הוויטרינה הרחבה שהובילה לחצר, והקפדתי יצאתי  

יוסי,   מאחוריי.  היטב  אותה  המנגללסגור  על  מדי נעלם  ,  שעמד 

בעננת עשן. בהתחלה ניסיתי להתרחק מהעשן ולפטפט עם פעם  

שלה  החבר  עם  שהגיעה  חמודה  בחורה  והילה,  אוהד  אייל, 

אבל הם דיברו על ענייני לימודים    יא את החומוס.כשהלכתי להב
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 וצחקו על מרצים שלא הכרתי.  

 זה התחיל לשעמם. אותי עניין רק יוסי.

"יש   לידו למרות העשן,  נעמדתי  הולך עם הבשר?"  "נו, איך 

 עוד הרבה?" 

במצב  אותי  עדכן  הוא  לפנינו,"  עוד  הטובים  הדברים  "כל 

ול וסינטה,  אנטריקוט  עוד  "יש  שיפודי הנתחים,  שם  אני  קינוח 

לבבות. בסוף בסוף אני שם כנפיים, כי זה לוקח הכי הרבה זמן, הן  

 ממש עבות הפעם, וגם לא הכי הפשירו עדיין." 

הה," הבטתי אל עיניו הכהות, "ממש מעניין, אבל אני כבר  ־"אה

 שבעתי."

"מה? בכלל לא אכלת," הוא התקרב אליי וצבט בשובבות את  

 עור ועצמות."מתניי, "את ממש כולך 

 "ממש!" גלגלתי עיניים בהנאה. 

"אבל מלאה במקומות הנכונים," הוא הוסיף, "בדיוק לטעמי,  

 החתיכה הכי מובחרת." 

 " –"אתה לא קראת לי כרגע חתי

ק הוא  דבריי.  את  לסיים  לי  נתן  לא  שפתיו,  ייוסי  את  רב 

 והתנשקנו שם, במקום הכי חם בחצר, בעננת עשן המנגל. 

❖ 

חצות, אוהד ואייל, שעשו קולות של עזרה בניקיון, עזבו.  לקראת  

שקט של לילה השתרר סוף סוף כשאספנו את כל השאריות, הכלים 

 פעמיים והבקבוקים הריקים לשקית זבל גדולה. ־החד

 "תגיד לי, יוסי, בנימין לא גר כאן בבית?"

 "למה לא? הוא עבר לכאן ביחד איתי, כשאמא חלתה." 
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 " הרהרתי בקול. ,אן חדר"לא ראיתי שיש לו כ

וקצת עד   לגור פה? בקושי שנה  כבר הספיק  הוא  "טוב, מתי 

 שאבחנו אותו, ומאז הוא בפנימייה כבר שש שנים." 

 ומה עם חופשות? הוא לא בא הביתה? ובחגים?""

מזכיר לו את כל  "לא. מאז האשפוז הוא לא חזר לכאן. הבית  

תביני, אחרי .  הקשיים ואת המוות של אמא, וזה לא עושה לו טוב

בנימין   –מה זה עזב, פשוט לקח את הרגליים ונעלם    –עזב  שאבא  

הוא היה קטן כשאבא וזה ו...  היה צמוד לאמא.  שבר   אז אמא... 

מחלת  להתפרצות  הטריגר  היה  שלה  שהמוות  לי  הסבירו  אותו. 

הוא לא היה צריך לסיים    הנפש. בנימין לא הצליח להתמודד..."

 במשפטים השבורים. את המשפט. הכאב היה שם,

 היית?"  בן כמה איזו טרגדיה," עיניי הוצפו דמעות, ""

ברח הייתי בן אחת עשרה, כיתה ו'. חי כמו ילד רגיל,  "כשאבא  

עוד מעט עולה לחטיבה, אני זוכר שרק מסיבות סיום היו בראש 

אמא   נעלם.  הוא  פתאום  שנתיים    הייתהשלי.  ואחרי  מרוסקת, 

 חלתה. כשהיא נפטרה הייתי בן שש עשרה."

 "ובנימין?" 

"הוא צעיר ממני בחמש שנים וחצי, אז תעשי את החשבון," 

שקית י שאשלוף  והמתין  הירוקה  השקית  שרוכי  את  קשר  וסי 

 חדשה.

" הלב שלי נקרע, "לגדול ככה בלי הורים..."  ,"וואו, איזה סיפור

ותמיד ידעתי שאם   ,עוגן שלי. אין לי אחיםההרי ההורים שלי הם  

עצומות   בעיניים  בחיים  מישהו  על  ההורים    – לסמוך  על  רק  זה 

הכל.   בשבילי.  הכל  יעשו  הם  יוסי שלי.  בשביל  הכל  יעשה  ומי 

 ובנימין? 
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"אחרי שאבא נעלם," המשיך יוסי, "כעסתי על אמא. כל הזמן  

שאלתי אותה לאן אבא הלך, אבל היא לא נתנה לי תשובות. 'לאן 

אבא נעלם את אולי לא יודעת, אבל את תספרי לי למה הוא עזב',  

הייתי צועק עליה. ההסברים העלובים שהיא כן נתנה לנו הספיקו  

לא  וצמוד אליה, אבל הם מעולם  בן חמש  אולי לבנימין, שהיה 

 הספיקו לי." 

 ועד היום אתה לא יודע למה הוא עזב?""

יוסי משך בכתפיו ופינה כוסות פלסטיק, מרוקן את אלו שעדיין  

 הכילו שאריות שתייה לכיוון הגדר החיה. 

 ומאז לא שמעת מאבא שלך?" "

היה קשה, אבל    הוא לא בא."כלום. אפילו ללוויה של אמא שלי  

פתאום בנימין חלה והכל הפך לקשה יותר." הוא התכופף ואסף  

בקדחתנות מפיות ושאריות גדולות שמצא על הדשא. "מגעילים,"  

 הוא סינן.  

ניסיתי לדובב אותו ונעמדתי מולו, מחזיקה את    "קשה יותר?"

 השקית פתוחה.

הי  הוא  בהתחלה  התפרצה.  איך  ועוד  התפרצה.  ה "המחלה 

מפסיק   ולא  בלילה  למיטה  נכנס  היה  הוא  המון.  המון.  בוכה 

י כזה. ת לבכות עד הבוקר. אחר כך נכנס למצב של הלם. שוק אּפ 

גם תקופה שהוא   הייתה תקופה כזאת, ו   הייתהלא דיבר, לא אכל.  

 היה משתולל, צועק ומטיח את הראש בקיר."

י  והוא היה רק בן... כמה? שתיים עשרה?" מועקה התיישבה ל "

 על הלב.  

 "עוד לא היה לו שתיים עשרה..."

 ואיך הגעתם לאבחן אותו?" " הרכנתי את ראשי, ","מסכן
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והיועצת  " שלו  בית  והגיעהמחנכת  מה  לביקור  להן  סיפרנו   .

עובדת סוציאלית, ומשם כבר בנימין היה בידיים  קורה. הן פנו ל

היה באשפוז   חודשים  כמה  אותו לאבחונים,  הרווחה. לקחו  של 

," יוסי  יש יותר טוב, אבל אי אפשר היה להחזיר אותו הביתהוהרג

והמשיך.  ה בהיסוס  בשערו  יד  קשה "עביר  היה  לסבתא  גם 

לי היה קשה. הייתי רק בן אז שש עשרה בעצמי.    להתמודד. גם 

לנוער הזאת  הפנימייה  את  לנו  ההציעו  היה.  המתאים  וא   , בגיל 

מקום.   שם  התפנה  ובדיוק  מזל  לנו  שם  והיה  כל  נותנים  את 

 הטיפולים שצריך אחרי אשפוז. מאז הוא שם." 

 לדעתך?"   ,בריא הוא "ועכשיו

מזה?   להבריא  היו    גם"אפשר  פעם  לו  בפנימייה  מדי 

בוהתפרצויות לטפל  להמשיך  צריך  והיה  ושאף ,  יוסי  אמר   ",

עמוקה. בריא,"  שאיפה  לא  הוא  את  אמר בהחלטיות"  לא,  סגר   ,

 . בחצר המסודרתהשקית האחרונה והביט בסיפוק 

"בואי, נתי, נשב קצת על הנדנדה?" הוא הצביע על נדנדת גינה  

 רחבה ומזמינה, עם כריות מרופדות בצבעים בהירים, וחייך. 

 "נראה לך? אתה מריח כמו כבש מעושן." 

 "מה את ממהרת? חמש דקות, ואקפיץ אותך הביתה."

 "באתי עם האוטו," הזכרתי לו, "ומחר יש לי יום עמוס." 

ב, חכי, אני לוקח את השקיות לפח שבחוץ ומלווה אותך  "טו

 לאוטו, סבבה?" 

טוב אחת בלתי   לילה  לנשיקת  לא  וגם  לסרב,  יכולתי  לא  לזה 

. הסתכלתי ליוסי גם כשכבר הייתי בבית  בטןבנשכחת שפרפרה לי  

בעיניים וידעתי שמרגע זה נגמרו המשחקים. אני הולכת לעשות 

 הכל כדי לחשוף את המתחזה. 



 

 

 

 19 פרק 

 רחוב החלונות האדומים 

 שני   יום ,  8.3.2010

הסימפטום הברור לכך הוא .  הולך ואוזל  ,המזל שליהזמן, יחד עם  

ה לבוקר  השועל  אלי  של  הראשונה  העדכון  תיק  ישפגישת  א 

 גולדברג.  

 "נו, נתי, איך מתקדמת חשיפת המתחזה?" שאל אלי. 

עד   מעמד  שיחזיק  וקיוויתי  בביטחון  אמרתי  גמור,"  "בסדר 

נרשם  הוא  בנימין.  על  שעליתי  בזה  "נתחיל  הפגישה.  לסוף 

 במרפאה לבריאות הנפש בראשון לציון. כתבתי לך על זה." 

 "אוקיי." 

"ואתמול הלכתי לרחרח קצת במרפאה הזאת, אבל לא הצלחתי  

בקנאו שומרים  הם  כצפוי,  שלו.  הפרטים  את  פרטי  להשיג  על  ת 

 המטופלים." 

"אם זה רשום במאגרי מידע, זה אפשרי גם בלי להגיע פיזית  

 למרפאה." 

 לא חשבתי על זה. 

הרבה   עם  המשכתי  שפיצר,"  אצל  פגישה  מתקיימת  "והיום 

"רק   ביטחון,  עומד    נעימהפחות  כנראה  שפיצר  מוזמנים.  ויוסי 

 " –להציע איזה פתרון ויוסי יע
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רעיון. את לא אמורה לחקור מה אני עושה  "אני נתתי לשפיצר  

 בתיק, נתי. אנחנו, להזכירך, באותו צד." 

 " –"נכון, אבל יוסי צלצל 

"תתקדמי בבקשה, אני לא צריך שתעדכני אותי על מה שאני  

 מציע."

ודפדפתי   החומה  לתיקייה  עיניים  בדפים  באיטיות  השפלתי 

 המעטים שהיו שם.  

קיות נוספות שהונחו  "יש עוד משהו שקרה?" הוא הביט בתי

 על קצה השולחן ולאחר מכן הרים עיניו אליי. 

לי ברירה, "נתקלתי ברפי גואטה ברחוב. הוא    הייתה"כן," לא  

 זיהה אותי ואמר לי שיוסי פסיכי ושכדאי שאתרחק ממנו." 

 אלי נעץ בי מבט, ואני מיהרתי להשפיל מבט אל הדפים. 

 "איפה נתקלת ברפי גואטה?" 

 "ברחוב." 

של הבית שלך או ברחוב ההסתדרות או ברחוב החלונות  "ברחוב  

 האדומים?" הקול שלו הלחיץ אותי עם כל מילה שהוסיף.

 "ברחוב ניצנים." 

 "מה יש שם?" 

 "הבית של יוסי." 

להריח את הכעס שלו   יכולתי  אלי שתק לשבריר שנייה שבה 

 נו. יבאוויר הדחוס בינ

י להימלט  "מתי זה קרה?" הוא צמצם את עיניו וכבר לא יכולת

 ממבטו.

עם   האש  על  עשה  הוא  בערב,  ליוסי  באתי  בערב.  "אתמול 

 חברים."
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 ?" 'חברים'"את 

 "אני לא חברים." 

 "זה כי את החוקרת?" 

 "אני החוקרת." 

 נה. גאד דאמט. המצב חרב

 הכה באגרופו על השולחן. שקשקתי.לפתע אלי 

, נתי. שמעתי יותר ממה שהתכוונת לספר.  מאוד"שמעתי הרבה  

לקח   אלי  שמעתי?"  לא  מה  יודעת  את  ויוסי.  יוסי  יוסי,  שמעתי 

נשימה ארוכה, "לא שמעתי איך את מקדמת את החקירה בנקודה  

 של חשיפת המתחזה." 

 "אני עובדת על זה בעקיפין," אמרתי.

"אבל זו המשימה!" אלי הרים את הקול, "המתחזה! לא יוסי!  

מקום ובכל  למרפאה  ונסעת  לפנימייה  הלכת  אז  מצאת?   נו,  מה 

יכול   גואטה  רפי  עם  לנו  שיש  היחיד  החוט  קצה  את  גורנישט. 

 להיות ששרפת אתמול בערב." 

"אני לא יודעת מה עוד לעשות," אמרתי חלושות, "בכל מקום  

שאני פונה אני מקבלת אישור שבנימין האמיתי הוא זה שבא לקבל  

 חצי מהירושה אצל שפיצר..."

ה שאלות. למה שיוסי  "באמת? בואי תני לי לשאול אותך כמ

יטענו שמדובר במתחזה ולא בבנימין? אל תהססי, נתיל'ה,    נעימהו

 זו שאלה קלה." 

 "כי הם לא רוצים לתת חצי מהירושה?" אמרתי בהיסוס. 

"כי הם לא רוצים לתת חצי מהירושה לבנימין. הם יגידו 'מה  

פתאום, זה לא בנימין' וישכרו חוקר פרטי להוכיח את זה. אבל את, 

 קרת, כל הזמן שומעת שזה כן בנימין." החו
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 "נכון," אמרתי. 

שלו   התמונה  את  מזהים  בפנימייה  בדיוק.  לא  אבל  "נכון? 

 – שמופיעה בתעודת הזהות שהוא הציג לשפיצר. תעודת הזהות  

אינה מזויפת.   – ככל שניתן לבדוק מהצילום שנשאר בידי שפיצר  

שהופיע בנימין. אבל האם וידאת עם שפיצר שהבחור    – לכאורה  

 הוא הבחור שמצולם בתמונה?" 

"לא. הנחתי שמי שיראה תעודת זהות, התמונה שם זהה למי  

 שמציג אותה... הנחתי שיזייפו את התמונה..." 

את   לו  תראי  שפיצר.  מול  תבדקי  שגויה.  שלך  ההנחה  "אולי 

התמונה המוגדלת שהכנת. תבדקי מול טליה המזכירה שלו. הייתי  

עצמה. את יודעת מה, את כבר חצי    עושה דאבל צ'ק על התמונה 

יוסי ו , תבדקי מה השכנים אומרים על נעימהדיירת בשכונה של 

 התמונה. האם הם יכולים לזהות את בנימין?" 

מהאלבום   בנימין  של  ישנות  לתמונות  להשוות  "ניסיתי 

 המשפחתי..." גמגמתי.

מלפני תמונה  עם  וחזרת  ש  "נו,  עשרה  בנימין שבע  של  נה 

 עניין." בחיתולים. לא ל

 צודק. שתקתי.

"עוד דבר," הוסיף אלי, "צלצלי לעובדת הסוציאלית מהפנימייה  

שביקרת אצלה. כנראה השארת לה את כרטיס הביקור שלי. אתמול  

קיבלתי ממנה הודעה עבור נתי, היא מבקשת שתצרי איתה קשר.  

 בואי נראה במה מדובר."

 " – "בסדר גמור, פשוט אז עדיין לא היו לי כרטיסי ביקור

נכנס לדבריי, "כל הסיפור עם רפי גואטה. אני   "הלאה." הוא 

מזהיר אותך להתרחק מיוסי. אני לא מאמין שאני צריך לומר מילה 
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על יחסים בין חוקרת ולקוח, ואני גם לא אומר. את מספיק חכמה,  

 נתי, מכדי ליפול למלכודת הזאת. ברור?" 

ולמה    ?אני  "ברור, אבל לא מטריד אותך איך רפי גואטה ידע מי 

 ?" יוסיזהיר אותי מההוא 

"פה אני יכול למלא לך את החסר. יוסי גולדברג שלנו הוא לא  

הוא    כנער, אבל  עשרים ושלוש  שה תמים. היום הוא אוטוטו בן 

סתובב בחברה לא הכי בריאה. בכל זאת אמא נפטרה ואבא נעלם ה

לא    נעימהמהשטח, לא שזה מצדיק משהו. אני חושב שליוסי ול 

סר אף פעם כלום, אבל יוסי בחר להרוויח עוד כמה ג'ובות היה ח

 מהצד בעבודה עם רפי גואטה." 

 "איזו עבודה?" שאלתי מופתעת.

לְּ  קצת  חובות.  בגביית  חייבות  "עזרה  בעיקר  חייבים.  נער 

שקיבלו כמה מנות במתנה, אבל אחר כך לא היה להן לשלם. יותר 

פחות אלימות, למיטב הבנתי. אז בואי, נתיל'ה, נשים את   ,הפחדות

 יוסי בצד, יש עוד הרבה דגים בים שמותר לך לדוג. בסדר?" 

איזה   של  חובות  גובה  יוסי?  מסתדר?  זה  איך  המומה.  הייתי 

פושע קטן ומושתן? יש סיכוי שאלי ממציא לי משהו שישרוף את 

 יוסי בעיניי?

אלי,   אמר  סיכמנו,"  אז  שככל  "טוב,  אותך  מעדכן  רק  "אני 

הנראה רונן לא מצליח להתקדם עם הרפי גואטה הזה, אבל אלו 

ונתמקד   הגז,  על  הרגל  את  נשים  בואי  זמן.  שלוקחים  דברים 

 בחשיפת המתחזה, אוקיי?" 

יצאתי מוטרדת מהמשרד של אלי. מה קורה פה? מה אמת ומה  

 חצי אמת? 

ל התקשרתי  כל  וצלצלענבלקודם  צלצל  הטלפון  לא    ,.  אבל 
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תשובה. ניסיתי גם את הטלפון של המשרד, הקשבתי בלית  הייתה

מעצבן של שקמה, והשארתי הודעה אחרי הביפ. ה ברירה לג'ינגל  

 היא בטח תחזור אליי בקרוב. 

 החלקתי את הטלפון לכיס האחורי של הג'ינס ויצאתי מהמשרד.  

 בקושי עברו חמש דקות, והטלפון רטט.  
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 חארטבונות משפטיות 

 שלפתי את הסלולרי מהכיס והסתכלתי על הצג.

 יוסי גולדברג.

 יוסי פאקינג גולדברג. 

 מצב?" עניתי.  'מ "יוסייי,

 מה שלומך?" יי נתי, "ה

 "אני בסדר גמור. מה קורה?" 

להגיד   "צלצלתי  קולי,  נימת  את  חיקה  הוא  קורה?"  "מה 

 לייך חצי לילה. בחצי השני אני מודה שישנתי." שחשבתי ע

? אף  איך הוא תמיד יודע להגיד את הדבר הנכוןזה... כל כך...  

בחור שיצאתי איתו לא אמר לי מילים כאלה ולא גרם לי להרגיש 

 ככה. יוסי גרם לי לרחף ולחייך... חייבת לנחות מהר מהדבר הזה. 

להחזיר את השיחה לפסים  ," ניסיתי  לא כל כך יכולה לדבר  "אני

אני במשרד  "  . האזהרות של אלי עדיין הדהדו במוחי, מקצועיים

 אחר כך אגיע לשפיצר."  ו

 "מה? אני בדיוק יוצא משפיצר! לחכות לך? את קרובה?" 

 "לא, ייקח לי עוד איזה שעה."

 הפגישה." הייתה "באסה. טוב, רציתי לעדכן אותך על מה 

 ." "דבר

התקדמות שום  שאין  ואוזל,    "בגלל  הולך  הזמן  שני  ומצד 
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רקמות בדיקת  שנעשה  הציע  בדיקה   שפיצר  בשביל  כי  בחו"ל, 

שופט צו  צריך  בארץ  בגלל   . כזאת  אלי  של  רעיון  שזה  הבנתי 

בבדיקה יאשרו שהמטומטם הנוכל   שהחקירה תקועה. בכל מקרה,

 הזה הוא לא אח שלי ובזה ייגמר הסיפור." המניאק 

 ון מעולה." "אם הוא באמת לא אחיך, זה רעי 

זה מה   זה לא אח שלי! לא הבנתי אותך.  "מה הכוונה 'אם'? 

שאת חוקרת, לא? זה לא אח שלי!" טון הדיבור של יוסי נשמע 

וברקע   השנייה,  בחלקיק  נעלמה  המלטפת  הנימה  לפתע,  כעוס 

 .נעימהיכולתי לשמוע את קולה של  

 מדבריי. "נו, ברור, לכן זה רעיון מעולה," ניסיתי לחזור בי 

כלום   אמרת  לא  איך  השועל.  אלי  של  רעיון  שזה  "הבנתי 

את  נתתי  מקרה,  "בכל  לתשובה,  המתין  לא  הוא  אתמול?" 

זה  את  לעשות  אפשר  איך  יבדוק  והוא  לשפיצר,  שלי  ההסכמה 

 בישראל בלי צו של בית משפט." 

 "למה צריך צו בית משפט?"

העב זו  משפטיות.  חארטבונות  מיני  כל  יודע...  אני  ודה  "מה 

 שלו, ואם זה אפשרי נציע את זה למניאק ההוא." 

 "פצצה," אמרתי.

שהסיפור הזה יהיה מאחורינו כמה שיותר  , אני כבר רוצה  "כן

שום דבר לא יעצור בעדנו." הוא שוב דיבר אז  מהר, יפה שלי. ו

  נעימה , על  ולא הייתי בטוחה אם הוא דיבר על הכסף  ,בקול מלטף

 או עליי.  

לום מסבתא," הוא אמר כאילו קרא את  "יש לך פה דרישת ש 

"היא שואלת אם את באה לצהר יש  ימחשבותיי,  היום.  קובה ים 

 רק מהריח את מתעלפת."חמוסטה, 
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"בכל זאת יש לקוח שחייבים    ,אמרתי"האמת שאני עמוסה,"  

 לסיים עם החקירה שלו כמה שיותר מהר." 

נדבר   ונוסע למכללה,  אני מחזיר את סבתא הביתה  אז  "טוב, 

 רב?" בע

 "ברור, נהיה בקשר."

 "יאללה, מת עלייך, ביי." 

 איך?! איך אלי מצפה שאני אשליך כזה דג?! 

חוץ מזה, נמאס לי להיות האחרונה שיודעת. ככה לא מתייחסים  

אני   אותי?  ממדר  הוא  למה  מתאמנת.  לא  או  מתאמנת  לחוקרת, 

 חוקרת בתיק או סתם שפוטה שלו? לא הבנתי. ממה הוא פוחד?  

לא   ימים  כמה  לפני  עד  אם  יותר.  אותי  דרבן  רק  הזה  העניין 

אני  זרקתי בכלל לכיוון של החקירות, אז עכשיו דבר אחד בטוח.  

זאת על הצד הטוב ביותר,  אעשה הכל כדי לסיים את החקירה ה

ואם זה אומר ללכת עכשיו לשפיצר, כדי לוודא וכמה שיותר מהר.  

בדיוק דת הזהות, זה שמי שהגיע אליהם הוא הנער שמצולם בתעו

 מה שאני הולכת לעשות.  

  



 

 | אריאלה נקר  114

 

 

 

 

 את כל הספר   א ם לקרו ממשיכי 

   ף המפתיע עד הסו 

 :הברקוד   ריקת בלחיצה כאן או בס 
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