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מזפזפת || גיא זהר לא מתעקש שתבכו: כך נראית
טלוויזיה שנעשתה בתבונה

ב"מוות ללא תשובה" ויתר זהר על בכי נרגש של הצופים. זה מתכון להתרסקות ברייטינג, אבל
גם פיסת טלוויזיה אחראית, בוגרת, נבונה וענווה

סודות גדולים לא התגלו בסרט ההגון והעצוב הזה. זעקת שבר של מוכי טרגדיה לא נשמעה. הפרטים
הגרפיים הקשים, כמו מראה הגופות בעת המוות והדיווחים הפרטניים של פרמדיקים ושוטרים

מזועזעים, נחסכו מהצופה. גם בהספדים הצפויים לא טיפלו כאן בדרך המקובלת בטלוויזיה המסחרית
שלנו בשנים האחרונות: בני המשפחה הקרובים ביותר של המתים בחרו שלא להשתתף במלאכת

הסרט, ומי שהיו שם, עד הסוף, התחלקו לשני מחנות: אלה שמאמינים כי ברוך אינדיג ואודליה בכר
התאבדו, והם מקורביו של אינדיג - ואלה שבטוחים כי הוא רצח אותה והתאבד. כך שגם הסצנה

המבויימת הכי דרמטית בסרטו של גיא זהר, "מוות ללא תשובה", כשלה כשהוא ביקש לכנס את כל
מכריהם ליד הקברים. מקורביה של בכר סירבו להעניק את הכבוד הזה למי שבעיניהם הוא הרוצח

שלה.
8 ביוני, 2017. ברוך אינדיג, בעברו חרדי, מפיק בגלי צה"ל, חוזר בשאלה, קורבן התעללות מינית של

רב בילדותו ואיש שהעדויות המעטות על טבעו ואופיו מעוררות המון סימני שאלה, נאשם בהתחזות
ובגניבה והפצת חומרים אינטימיים ממחשבים של חבריו לתחנה, יורד לאילת עם אודליה בכר, חוזרת

בשאלה גם היא שדמותה מפוענחת עוד פחות משלו בסרט הדוקומנטרי הזה. הם משתכנים בחדר
מהודר במלון הרודס. מאותו רגע בכר לא נראתה עוד מחוץ לחדרם. מצלמות האבטחה מתעדות אותו

יוצא וקונה מתנות.
בבוקר יום ראשון, כשהם מבינים כי משהו אינו כשורה, פורצים עובדי המלון את הדלת הנעולה לחדר

ומוצאים שם שני אנשים צעירים ללא רוח חיים, עם אזיקונים לצוואריהם. אחרי הזעזוע, השאלות
מתרבות ועד היום לא ידוע אם מדובר היה בזוג אוהבים או באהבה אובססיבית שלו אליה, שלא

נענתה. לא ידוע אם היו שם רצח והתאבדות, או שמא התאבדות כפולה ומתוכננת מראש. יופיו של
הסרט הזה הוא בכך שאינו מבקש להכריע במקום שבו המשטרה והפרקליטות לא מצאו טעם להמשיך

ולחטט, גם אם היה ברור להם שבכר מתה כ-20 שעות לפני אינדיג. אי אפשר להכריע, ודאי לא כדי
ליצור סרט שערורייתי יותר.

זהר יוצא למסע שאמור לשרטט את דמותו של אינדיג: נער שרצה להיות כוכב, שנדחה והורחק
ממשפחתו כשחזר בשאלה, שמצא את עצמו ללא כל עורף ותמיכה גם בעולמו החילוני החדש בגלי
צה"ל, שעבירות המחשב וההתחזות שלו הרחיקו ממנו כל מי שעוד יכול היה לסייע. בינואר 2017

הצטלם לסרטון של עמותת הל"ל שמעניקה סיוע ליוצאים בשאלה, ותאר את מצבו של אדם כזה כמי
שמחפש עבודה בסין ואינו יודע מילה אחת בסינית. זהו דימוי מצוין לניכור, אבל אסונו של אינדיג היה

גדול בהרבה: בסין יש מן הסתם לשכות ממשלתיות שמסייעות לתיירים. בישראל, בלי הל"ל, גורלם
של צעירים חסרי עורף והגנה שנמלטו מן העולם החרדי, נחרץ.

בסרט סופר כי אינדיג סולק מדירת המסתור של הל"ל משום שהפר את כללי ההתנהגות, והפך באחת
לדר רחוב. גם אודליה בכר סולקה כך. כצופים לא נדע בדיוק מה היה חטאם, אבל העונש קשה וצורב.
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מארץ חדשה ולא מוכרת נבעטו הישר לריק חברתי, כלכלי ונפשי: כ-40% מהיוצאים בשאלה מדווחים
על מחשבות אובדניות, שיעור גבוה להבהיל יחסית לאוכלוסיה הכללית.

לאט ובלי זעקות מיותרות נחשף עומקה של הבדידות בה חי אינדיג. פחות מזה נדע על בכר: מהסרט
עולה שהיתה היפר-אקטיבית, שמערכת יחסים אחת שלה הסתיימה מעט לפני שנעתרה לבקשתו של

אינדיג לרדת לאילת, שזה לא היה קשר רומנטי אלא אובססיה שלו כלפיה, שהיתה בדרכה לטיול
בחו"ל. המעט הזה אינו מצייר דמות שאפשר לנסות לתהות על מניעיה, אבל מנכיח היטב את הבידוד

והתלישות להם נידונים אנשים צעירים כמוה שבחרו לבעוט במשפחתם, בחברה בה גדלו ולא יכלו עוד
לפרוח. וכל זה, כמובן, סיפור אחד: לו היו בני המשפחות של המתים עושים סרט, הסיפור היה שונה

בתכלית, אולי מין מחזה מוסר על אובדי דרך שנדחקו לחטא נורא אחרון.
הבדידות הזאת הופכת למפחידה ממש כשזהר מתעמת עם מנכ"ל הל"ל ופתאום נחשפים עוד איומים

בהתאבדות, מקרים נוספים בהם אי אפשר היה להציל את הצעירים הסחופים הללו. או אז הופך
הסיפור האישי של אינדיג ובכר למייצג, ומותם - לסוג של לקח שעל החברה הישראלית ללמוד, וזה

בדיוק מה שגיא זהר מבקש שנעשה: שנבין כי חוזרים בשאלה זקוקים לתמיכה מאסיבית של המדינה
הגם שעל פי גילם כבר אינם נערים ונערות בסיכון, רק על פי סיכויים לשרוד בעולם העוין שחוקיו לא

מובנים להם.
זהר ויתר על בכיים הנרגש של הצופים וביקש מהם לחשוב, וזה מתכון בדוק להתרסקות ברייטינג,
אבל זו גם פיסת טלוויזיה אחראית, בוגרת ולא מתלהמת, שנעשתה בתבונה ובסוג של ענווה. הרי

איננו יכולים לפענח כל טרגדיה, גם ידועה מראש, לא בחיים ולא בטלוויזיה, ובכל זאת, יש עדיין מה
לעשות.

חסרה לי לקראת סופו של הסרט התגייסות של זהר לניסיון תיקון: לפחות צריך היה לנדנד לכמה
פוליטיקאים שימצאו מעט מימון לפעולות של הל"ל וארגונים דומים. זהר, ועיתונאים חילונים אחרים,

צריכים למצוא את מי שיהיה מוכן להקציב ולו אחוז מהתקציב "לחיזוק הזהות הדתית" - לחיזוק הזהות
האנושית, הנפשית והחברתית של חוזרים בשאלה.
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