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העלילה מתרחשת בשנות התשעים של המאה הקודמת, כאשר מדינת ישראל נמצאת עמוק בבוץ 
הלבנוני. חיילת צעירה מטיחה אשמת אונס במפקד פלוגת צנחנים, צעיר ומבטיח. החיילת טוענת 
כי במהלך טיול שאליו יצאו השניים מבסיס צאלים, לקח אותה הקצין לפארק אשכול ואנס אותה. 
אחר כך החזירה לבית הוריה באופקים, כשהיא כואבת והותירה שם. הקצין שיש הרואים בו רמטכ"ל 

עתידי, דוחה את הטענה לחלוטין וטוען כי "לא היו דברים מעולם". 

הקצין הוא מה שמכונה "מלח הארץ" )מהתקופה שביטוי זה נחשב כמחמאה(. בן למשפחה שורשית 
)כנראה אשכנזייה(, נערץ ע"י פקודיו, שמן הסתם לא חסרות לו נערות. התלונה על פניה נראית לכן 
מופרכת. החיילת לעומת זאת היא בת למשפחה מסורתית ובעייתית, שגם לצה"ל התגייסה למגינת 

הוריה ומוריה. 

לטיפול בתלונתה נקרא עו"ד צעיר וכושל לשירות מילואים. מדובר במי שעבד במשרד מכובד ועשיר 
כשכיר, אך בשל עקרונותיו פתח משרד עצמאי. בין השאר אולי בעקבות אביו, שגם הוא רדף צדק אך 
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נכשל בחייו ובנישואיו. כמו אביו גם הוא גילה מהר מאוד שמְּפִריְנִציִפּים קשה לאכול ארוחת בוקר. 
החוקר מגיע לכן בשמחה למילואים, מתוך תקווה להימלט מכישלונותיו בחיי היום יום. אלא שכאן 

הולכת ומסתבכת העלילה. 

מלכתחילה נבנה הסיפור כמתח בין קצוות שונים בחברה הישראלית. בין ישראל הראשונה )הקצין 
ארז( ממרכז הארץ, לבין ישראל השנייה )החיילת מאופקים(; בין משפחתו העשירה ומשפחתה דלת 
האמצעים; בין הקצין הקרבי המסכן את חייו, לבין החוקר ממשטרה 
וכן  הכושל,  עוה"ד  לבין  המצליח,  התל-אביבי  עוה"ד  בין  צבאית; 
שרואים  שמה  מגלים  אנו  העלילה  התפתחות  שעם  אלא  הלאה. 
כלא  והחיילת  כחצי-תימני,  מתגלה  הקצין  משם.  רואים  לא  מכאן 
כל כך תמימה. שתי המשפחות נראות פתאום כלא שונות במיוחד, 

וההבדלים מיטשטשים והולכים.

מבצבץ,  חדש  מידע  לפעם  מפעם  לתעתע.  מתחילות  העובדות  גם 
הקוראים.  של  דעתם  ואיתה  להשתנות,  החוקר  של  לדעתו  וגורם 
לאט לאט מגלה החוקר )והקוראים( שהסיפור רחוק מלהיות פשוט, 
ושני גיבוריו, הקצין והנערה, רחוקים מלהיות מה שהם טוענים לו. 

מעבר לכך לא נספר על התקדמות החקירה, כדי לא לפגוע בקוראים.

כמו כן אין להתעלם משאר הגיבורים בספר. פרט לקצין ולחיילת, יש לנו כמה גיבורי משנה. בראש 
ובראשונה החוקר עצמו שהקוראים לומדים לאהוב עם התפתחות העלילה. לא יוצלח אך עדיין לא 
מתפשר על עקרונותיו. ניבה, ידידה של החוקר שחיה למעשה על חשבונו )גם כן מטוב ליבו(, ומהווה 
אנטי-תיזה לחיילת מאופקים. וכמובן עו"ד מייזלס, שמתואר כסטריאוטיפ של עוה"ד התל-אביבי 

המצליח והמדושן, זה שדואג היטב לאינטרסים של לקוחותיו )המשלמים( על חשבון האחרים.

בין מ כמתח  הסיפור  נבנה  לכתחילה 
הישראלית...  בחברה  שונים  קצוות 
אלא שעם התפתחות העלילה אנו מגלים 
שמה שרואים מכאן לא רואים משם... שתי 
שונות  כלא  פתאום  נראות  המשפחות 
במיוחד, וההבדלים מיטשטשים והולכים. 
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והחשוב מכל, הספר קריא מאוד. המסגרת היא סיפור מתח וחקירה פלילית, אך למעשה יש לנו כאן 
תיאור מהימן של החברה הישראלית על גווניה, והכל בצורה מעניינת ואמינה. 

זוהי הוצאתו השנייה של הספר. הוא יצא לאור בשנת 2000 תחת השם "טרף קל" ויוצא כעת מחדש 
עם שינויים ותיקונים לא משמעותיים תחת השם החדש. בשתי נקודות 
עוסק  שהספר  העובדה  ראשית,  ברורות.  השפעות  השנים  להפרש  יש 
בשנות התשעים רלוונטית למדע הפורנזי שבו. סביר להניח שהיום לא היו 
נקודות מחלוקת בין הצדדים על מיקום אירועים ונוכחות צדדים במקום. 
כיום ישנן מצלמות בכל פינה, איכוני טלפונים ניידים הם דבר שבשגרה, 
ופורנזיות אחרות, מקשות על גרסאות כושלות להחזיק  ובדיקות ד.נ.א 

מעמד. לו היה נכתב בימינו, הייתה בוודאי העלילה משתנה בהתאם.

נקודה שנייה קשורה ויותר מהותית, היא שינוי התפיסה החברתית מאז 
ועד היום. הצבא וקציניו נתפסים כיום )שנת 2022( כפחות נערצים משהיו 
לפני עשרים שנה )מסיבות שונות(. ממילא הם פתוחים יותר לביקורת. 
ועדיין   2017 בשנת  לה  שפרצה   MeToo–ה תנועת  את  להוסיף  יש  לכך 
הסוגים.  מכל  מיניות  להטרדות  הגישה  את  שינתה  זו  תנועה  ממשיכה. 
גם בצה"ל נתפסו כמה וכמה קצינים מעוטרים בהתנהגות לקויה והודחו 
בבושת פנים. ממילא המסר של הספר נתפס היום חתרני הרבה פחות 

משנתפס לפני דור.

ישי שריד הוא אחד הקולות החדשים בספרות העברית. במקצועו הוא 
עד  שונים.  משפטיים  והליכים  המשפט  בתי  את  בתיאוריו  ניכרת  התחום  את  וידיעתו  פעיל  עו"ד 
היום פרסם שישה ספרים ועוד היד נטויה. כולם קריאים וכמו ספרנו מחטטים בקרביה של החברה 
ֶחְבָרה",  "שיעורי  להם  שקראו  מבקרים  יש  ודאגה.  באהבה  משולבת  ביקורת  מתוך  הישראלית, 

שי שריד הוא אחד הקולות החדשים י
הוא  במקצועו  העברית.  בספרות 
עו"ד פעיל וידיעתו את התחום ניכרת 
והליכים  המשפט  בתי  את  בתיאוריו 

משפטיים שונים. 

ד היום פרסם שישה ספרים ועוד ע
וכמו  קריאים  כולם  נטויה.  היד 
החברה  של  בקרביה  מחטטים  ספרנו 
משולבת  ביקורת  מתוך  הישראלית, 

באהבה ודאגה. 
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בנימוק שאלו מנסים ללמד את הקוראים על החברה הראויה והם לא ספרות אמיתית. אולם אין 
חילוקי דעות שספריו מעניינים ובוודאי קריאים להפליא. וכמובן, אי אפשר ללא 'הפיל' שבספר. ישי 
שריד הוא בנו של יוסי שריד המנוח. דעתו הפוליטית כפי שמצטיירת בספריו איננה רחוקה בהרבה 
משל אביו. קשה מאוד לישראלי המצוי להפריד בין יוסי שריד הפוליטיקאי לבנו ישי שריד הסופר. אך 

סביר להניח שעם השנים הקשר הפוליטי ייחלש וספריו ייקראו בנפרד מאביו.

מומלץ לכל מי שרוצה להכיר סופר ישראלי חדש, ולכל מי שאוהב לקרוא ספר מתח שמשולב 

בתובנות רבות ומעניינות.
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