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  .וקרב .תחנת אוטובוס .חוץ. 1

שומע ב בתחנת אוטובוס ויוש מאוד. לבוש בגדים לבנים וכיפה שחורה(. רזה 11) הושע

בגדים שחורים שלושה נערים לובשי יושבים  ,לידו .שבידו סמארטפוןוזניות האמוזיקה דרך 

, מבלי לשמוע על מרוחק ביט בהםמושע ה ."כשרים"נוקיה  טלפוני מחזיקיםהוכיפות שחורות, 

 כחול עוצר בתחנה. רנזיט ט קים.מה הם צוח

 

 מונטאז' –המרכזי בהר המנוחות בירושלים. יום  חוץ. מקומות שונים בבית העלמין. 2

ליד חלקת קבר טרייה: הושע עומד ומתפלל כחלק מהמניין. בחור צעיר קורא "אל מלא --

 רחמים" והושע חוזר אחריו.

 הושע )חוזר אחרי המקריא(

ַמת - עֹוָלמֹו, בתאישבן  רוןיֶאת ִנשְׁ  ֶשָהַלְך לְׁ

ָדָקה בּו צְׁ  ....ַבֲעבּור ֶשָנדְׁ

 

ליד חלקת קבר טרייה )מאוחר יותר(: האזכרה נגמרה. אנשים ניגשים אחד אחד לחבק את --

 בני המשפחה הבוכים. הושע מתקרב אליהם גם. 

 הושע 

 משתתף בצערכם

 

 .כיסהושולף פתק מ שפיל מבטאורח נוסף מגיע ובני המשפחה מתחבקים אתו. הושע מ

הפתק הוא לו"ז אירועים של חברה קדישא המכיל טבלה בה רשומות האזכרות הקרובות. 

 "...  11:11–שנה למותו  – יוסףן ר –הושע מביט בשורה בה כתוב: "חלקה ט' 

 

". הוא נעמד ליד ן יוסףרחת: הושע מסתכל על מצבה עליה רשום "ליד חלקת קבר מטופ--

 שלושה נערים אחרים שלבושים גם בבגדים לבנים וכיפה. האזכרה מתחילה... 

 

ליד הקיוסק של בית הקברות: שלושה משלימי מניינים יושבים ליד שולחן אוכל ואוכלים --

 . פנוי כיסאיות. הושע ניגש אליהם ומצביע על נקניק

 שעהו

 ...אפשר?
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ספסל מול הקיוסק של בית הקברות: הושע יושב לבד ואוכל עוגיות ריבה שהונחו על --

 הספסל. תוך, כדי, הוא פותח סמארטפון.

 ...ובינשטייןר בורהדהושע מסתכל בסמארטפון על עמוד פייסבוק של אישה מבוגרת בשם 

 

 ליד חלקת קבר זוגית: הושע עומד ומתפלל תפילת אל מלא רחמים.--

 ושע )חוזר אחרי המקריא(ה

ַמת -  -ילינבת  בורהדֶאת ִנשְׁ

 ליד חלקת קבר מוצלת: הושע עומד ומתפלל תפילת אל מלא רחמים.--

 הושע )חוזר אחרי המקריא(

ַמת -  -אליהו בן ארזֶאת ִנשְׁ

 ליד חלקת קבר מוצלת. )מאוחר יותר(: המתפללים מתרחקים. הושע מוציא את הרשימה.--

 "10:11–הלוויה  –אלכס לובוביץ'  –תמקד בשורה האומרת "ליד הגדר הושע מביט בדף, מ

 

במדרגות שמשקיפות על חלקת הקבר של אלכס: הושע עומד ומביט מרחוק על לוויה. --

 במורד המדרגות, נערים עומדים ליד חלקת קבר טריה ושותים.

כוהולית. הושע , נמוכה, לבוש פרחוני( ניגשת להושע ומושיטה לו כוס עם שתייה אל11)דון 

. דון DSLR, מלא, לבוש בגופיה( ניגש אליהם כשהוא אוחז ב11) אזולאי מהנהן לשלילה. 

 מחבקת את הושע ומחייכת אל המצלמה. הושע ההמום מחייך גם. פלאש.

  

 במדרגות שמשקיפות על חלקת הקבר של אלכס )מאוחר יותר(: --

 שע מביט בהם מתרחקים. הוא נשאר לבד.הנערים הצוחקים עולים במדרגות. הו

 "משתתף בצערכם" -כותרת פתיחה 

 

 יום .כניסה לחלקת הקבריםחוץ.  .3

 ."11:11 – שלושים –לובוביץ' אלכס  -ליד הגדר " –יש שורה ממורקרת פתק שבטבלה ב

 

 – (שנראה כמו קלישאה של נערים מגניביםנער  ,11) תמונות של אלכסבמסך הסמארטפון 

 . תמונות של סדרות מצוירותבין לבין כש פיצה עם חבריו אוכלו נגןמא, במד" הוא מצולם

במקום מצבה עדיין  בה ,ליד חלקת הקברה לחלקת הקברים ומביט קדימה. הושע עומד בכניס

 . האיזור מקושט בבלוני הליום כחוליםבגיטרה. נגנים ומ יש רק שלט, עומדים חבורת נערים
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שחורים עוברים מאחוריו בחיפוש אחר המניין משלימי מניינים לבושי  שניהושע מביט אחורה. 

 לצעוד.מתחיל וסמארטפון את ה סוגרהבא. הוא 

 

   יום. .בין הקבריםביל שחוץ.  .4

ביד אחת  "מים"דון, המחזיקה בקבוק עומדים  םש ,בשביל שבין הקבריםהושע עובר 

 הושע מצותת להם. שלו.  DSLRאזולאי, המצלם אותה בשנייה, ווסמארטפון ב

 דון

 ?א נצא אחרי האזכרהלמה,  אבל חייבים לעשות משהו אחרי!

 אזולאי

 עד שנגיע יהיה ערב !יםאבל לא 

 דון 

 אז אולי פיינטבול?

  לדבר. זרוחנעמד לידם, מחכה שהם יהושע 

 הושע אוזר אומץ להצטרף לשיחהממשיכים להרהר. שניים ה

 הושע 

 פיצה?אולי 

 דון ואזולאי מסתובבים לכיוונו של הושע ומביטים בו. 

 דון

 מי אתה?רגע,  ...בא טוב פיצה

 הושע

 שלושים של אלכס? פה זה ה

 . הטמבבהושע ורקת את סדון 

 דון

 יו, אני מכירה אותך מאיפשהו

 הושע

  שלו. הייתי בלוויהכן, 
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 אזולאי

 שהיית שםזכרתי לא  ?באמת

 הושע

 איפה כולם? ..בה אומרים לי את זה.ן, הרכ

 דון

 מה חשבת על הלוויה? נהנית? רגע, יחור מטורף.א ..איזה.

  .מעט ומעוות פניו לוגםהושע . מהבקבוק לשתות ושעהה לעדון מצי

 הושע

איך  יעני. ,שמחה ...לוויה .יפה לראות..... אמממ... זה מיםשבתי ח

 ?עם הרעש והכול קדישא .. לא עושים לכם בעיות החברהזה

 דון

 רצו לעשות. אבל אתה יודע. אבא של אלכס סידר הכול...

 הושע

  ?, נכוןאת דון ...עורך דיןטוב, 

 אזולאי

 אתה חבר של אלכס?, Dudeהיי 

 

 יום .ליד הקבר של אלכס ז"לחוץ.  .5

  פונה אליהם.ון ד .עם גיטרות נערים לושהש ומדיםע ידוללעבר הקבר,  הושע תדון גוררת א

 דון

 ידעתם שלאלכס היה גם חבר דוס?יווו! אמרתי לכם שיבואו עוד? 

 איך קוראים לך?סורי,  תכירו, זה...

 הושע

  .שי ...שלום, אני

 דון

 תן להם להתאמן טוב, .אחר כך לפיצה יבוא איתנווא ה שי.זה תכירו, 
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מתיישבת על מצבה מאובקת ומוציאה מכיסה סיגריה יא ה .גוררת את הושע הצידהדון 

 .של הושע לפנים DSLRאזולאי דוחף את מצלמת ה אלקטרונית.

 אזולאי

 ?את אלכס מכירמאיפה אתה ספר לנו,  החבר הדוס. שי זא

 ממשיך לצלם אותו.אזולאי מתיישב ליד דון. הושע 

  הושע

אפשר להגיד  אמת,ה ., יעניכרתי אותו מההתנדבותאני האז ככה... 

 להתנדב.השראה שאלכס נתן לי 

 אזולאי

 רגע, רגע. מתי התנדבת? בחיים לא ראיתי אותך במד"א

 הושע

אתה התחלתי להתנדב כדי להיות כמו אלכס. לא מד"א. התכוונתי 

  "המצוו העשתלפחות  טוב בכלוםלא  אתהאם "יודע, 

 דון

 להגיד  זה ממש משפט שמתאים לאלכסיו, 

 מהסס.הושע . ה האלקטרוניתיעה להושע את הסיגרימצדון 

 אזולאי

 ?נפגשתם? בלימודים? בפורום? בכנסי אנימהאבל איפה 

 הושע

  בכנסים, אבל כן הייתי פוגש אותו מלא משם לא

 אזולאי

 וואלה?... אתה רואה אנימה?... 

 .וקח את הסיגריה האלקטרונית ושואף ממנהלהושע 

 הושע

 אתה יודע איזה.בטח רואה. אני שרוף על ה.. הזה עם המחברת. נו, 

 דון

 ברות המוות"? איזה קטע, אלכס מת על זה!"מח
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 הושע

 מי את חושבת המליץ לו על זה?

 אזולאי

. זה ספוילר מאיפה הכרתם מה הבעיה שלך לספר רגע, אבל

 להספד? שנהיה במתח?

 הושע

איפה נפגשנו, מתי שמעתי על  :לוהכאני אספר על  בדיוק. )מחייך(

 -התאונה, החיים עכשיו שאלכס לא

 דון

 ?התאונאיזה רגע, -

 הושע מביט בדון ובאזולאי. הם פתאום נהיו רציניים יותר.

 הושע

התאונה שלקחה אותו. אני דיברתי אתו יום לפני, את יודעת? ואז 

  -פתאום כשהוא לא ענה לי, התקשרתי למשפחה שלו והם אמרו ש...

 אזולאי

 אחי, אתה עובד עלינו? לא יכול להיות שלא סיפרו לך.

 סימן של אקדח לרקה. עם היד  ןמסמ אזולאי. תשותק מסתכל על שניהם. דוןהושע 

 הושע נכנס לחרדה.

 הושע

אני... רגע, הוא התאבד? למה... מה אנחנו עושים לו אזכרה?! רגע, 

 רגע. בטוח שהוא... זה היה מיד?! אולי הוא התחרט אחרי? אולי... 

  .מצלמההמוריד את  אזולאי

 אזולאי

 גם אני הגבתי ככה כשגיליתי .תיסליחה. לא ידע אחי,

 דון מצטרפת לחיבוק גם.. מחבק אותוניגש להושע וזולאי א
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 ר יותר(יום )מאוח .ל”אלכס ז חוץ. ליד הקבר של .6

 הושע עומד ליד הקבר מול הקהל.

  הושע

ַעל ָכל ַיֲעֶשה ָשלֹום ָעֵלינּו,- רּו ָאֵמן.-וְׁ ִאמְׁ ָרֵאל, וְׁ  ַעּמֹו ִישְׁ

שת חבריו של אלכס ומשפחתו הקטנה: חמ :אנשים סביב לקבר יש מעטהוא מסתכל קדימה. 

 ל.וכולם מביטים בהושע. אזולאי מצלם הכ .אביו ואחיו

 כולם

 אמן

  הושע

רוצה אני  ...גידא כן... אז, אז רגע לפני ה.. התכנית האמנותית, אני

 -על הפעם הראשונה שפגשת את אלכס. זה היה ב... ב...פר לס

הוא מניינים שמסתובבים בחלקה שממול. הושע מביט למעלה. הוא מבחין בשניים ממשלימי ה

 מביט שוב בקהל. הם מחכים שימשיך. 

  הושע

  אלכס... מהרגע הראשון הוא היה...

משלימי המניינים נעלמו. הוא מסתכל שוב על מפסיק וסורק שוב את חלקת הקבורה. הושע 

 הקהל. אזולאי טופח על שכמו.

  אזולאי

  זה בסדר להתרגש.אחי, 

  הושע

  -הייתי בתקופה מאוד..... פעם ראשונה אלכסגשתי את באמת, כשפ

  'אמשלים 

  צדיק, צריכים כאן עוד למניין?-

 צועק אל עבר המשלימים.את הראש וסובב הושע מ

 הושע

 לא צריכים מניין, תעופו מפה!... בבקשה?

 המשלימים מביטים בו בלי להבין. 
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  משלים א'

 מה נעלמת כל היום? ?הושע

 אליו ונעמדים לידו. ם מתקרביםמשלימיה

  משלים א'

 צריכים אותך בחלקה ד'! הושע,

 דון נעמדת לידו. .בלי להבין מה הולךהם מביטים בו הושע מסתכל על הקהל. 

  דון

  ?מה הולך כאןשי, 

 

 יום . כניסה לחלקת הקבריםוץ. ח .7

ילים הושע עומד ליד המדרגות והמשלימים לידו. מאחוריהם, ההלוויה ממשיכה, כשברקע מתח

 ". הושע מביט במשלימים. Bright Side of lifeלנגן את "

  משלים א'

 , יעיף אותך לשטיפת גופות.שאתה מתחבר עם לקוחות רב יצחק ישמע

  הושע מסתכל מאחוריו. הוא רואה את אזולאי ודון מסתכלים עליו מהכניסה לחלקות הקבורה.

 הושע מסתכל על המשלימים.

 הושע

... לא פד לחבר ממש טוב. אם רב יצחק נגדתקשיבו, אני באמצע הס

 שיפטר אותי.  יודע,

 הושע עוזב את המשלימים וצועד לעבר אזולאי. 

 הושע 

 אל תשאלו. חברים מהשכונה.

 זולאיא

 אז שיקרת לנו?

 הושע נעצר. הוא שולף את הסמארטפון מכיסו ומתחיל להקיש עליו.
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 אזולאי

 . נכון, "שי"?אתה לא באת ללוויה. אתה סתם משלים מניינים

 דון מתקרבת ומביטה בהושע. הושע מעביר את מבטו ביניהם.

 הושע

 שאני מתנדב, לא?  ידעתםכן אני משלים מניינים. אז? 

 דון

 אז למה לא אמרת?

 הושע

 כי ידעתי שככה הוא יגיב. )לאזולאי( יא מושפע. למה, רק מד"א שווה? 

 אזולאי

 ובמקרה בדיוק אתה מתנדב איפה שאלכס נקבר?

 הושע

 מה במקרה? אני ביקשתי להיות רק פה החודש כדי לבוא לאזכרה. 

 אזולאי

 אז אם לא שיקרת, למה אמרת לנו שקוראים לך שי?

 הושע משתתק לשנייה. הוא מסתכל על דון ועונה. 

 הושע

 סתם... לא מת על השם שלי. למה, השם שלך יותר טוב, "אזולאי"?

 מה לומר. הוא משפיל מבט. אין לו .אזולאי מביט בהושע וחזרה בדון

 דון

  אזולאי. תבקש סליחה.

 אזולאי

 סליחה, אחי. אני... אתה יודע, תקופה לא.. 

 מתקרבת אל הושע.  דון

 דון

 אתה זוכר את הריח של אלכס?
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 .ומשפיל מבט אליו הסמארטפון הושע מסתכל בעיניה. היא נועצת בו מבט חוקר. הושע פותח את

 דון

 הכרת אותו, תגיד לי איך הוא הריחהיי, סתכל עליי! אם 

הוא כל התמונות, דון ואלכס מצולמים. ב מבלי להביט בה. אלכס פדף בין תמונות שלדהושע מ

 מביט בה בחיוך והיא לא מסתכלת עליו.

 ושעה

 ?אני אמור לזכור איך הוא הריחמאיפה  ?באת עם זהמה 

 דון

אם היית מכיר אותו  דאודורנט. שופך על עצמו בקבוקוא כל יום ה

   בחיים לא היית שוכח את הריח.

  .דון רים את מבטו אלמהושע 

 הושע

 . את זה שאני זוכרבטח  אה,

 וןד

 הכרת אותו.לא  שקרן. .בחיים לא שם דיאודורנטהוא 

 הב תמונהוד ע .סךמלהביט בחוזר הושע  .ותוא םמצלזולאי א מביט סביב.וא ה .משתתקהושע 

 .וןדחוזר להביט בושע ה מביט בה בחיוך והיא לא מסתכלת עליו.הוא כשדון ואלכס מצולמים, 

 הושע

 זה לא אשמתך.. זה לא.. תקשיבי.

 וןד

 ?אשמתי מהא ל

 סוגר את הטלפון ומתקרב אליה.הושע 

 הושע

לא אשמתך זה עליו. הוא רצה אותך ולא שמת סיפר לי כמה הוא 

 .תהיי כזאת בסרטיםאל לא בגלל זה. זה את יודעת.  שהוא...
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   מלבכות. לעצור את עצמה מנסההיא מעביר את המצלמה אליה. אזולאי  .ון משתתקתד

 זולאיא

  סליחה. יתבקש ון,ד

 דון

   ..אתה הכרת אותו יותר טוב מ.. .סליחה... .כזאת ניא

מסמן לאזולאי לבוא הוא הוא מניחה את ראשה על כתפו. מתקרב אליה ומחבק אותה. הושע 

 הקבוצתי. ומצטרף לחיבוקה מאזולאי מוריד את המצלגם. 

 תופס בידה של דון. משחררים. אזולאי הם 

 זולאיא

 .תתכונן לספר על הפעם הראשונה שנפגשתם יאללה,

לעבר הלוויה גם, אך  בא להתקדםהוא ך אליהם. מחייושע ה .לעבר הלוויה יםכהולודון  אזולאי

  .מצלמתופותח את ו נעצר

 לפנות ערב. .במחנה יהודה ליד פיצרייה .וץח .8

ושב ל החברים של אלכס יושבים בשולחן שמחוץ לפיצריה. אבל הושע לא שומע אותם. הוא יכ

לידם ועיניו בסמארטפון שלו. במסך, הושע עובר במהירות בין תמונות, פוסטים וכל פריטי 

 . תוך כדי, הוא ממלמל לעצמו בלחש. אלכסהמידע שניתן למצוא על 

 הושע

 -טס לתאילנד, היו ביחד, הפרק האחרון, היה חולה...-

 שיכור..יד נוגעת בכתפו. הושע מסתובב. אזולאי עומד מאחוריו, נראה קצת 

 אזולאי 

 שנא אנשובי? אלכסזוכר אם 

הושע בוהה רגע בסמארטפון שלו ומסתכל חזרה באזולאי, שנועץ בו מבט. הושע מהנהן לאט. 

אזולאי מחייך וחוזר לשבת ליד השולחן ולהמשיך לדבר עם חבריו. דון לוקחת לאזולאי את 

 לת הפיצה. המצלמה ומצלמת את החברים. כולם צוחקים זה עם זה תוך כדי אכי

  כולם חוץ מהושע, שיושב מרוחק מכולם ומשנן עובדות על אלכס מבלי לשים לב לסביבתו.

 

 


