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כותרת :יואל מרשק ראש אג המשימות בתנועה
הקיבוצית פעיל במטה להשבת גלעד
אורי לוי  :אנחנו מדברים על הסכסוך הישראלי פלסטיני ,ראינו
עכשיו את התמונות מאליפות אוסטרליה בטניס ,ואת רואה את
הסכסוכים האלה שלא נגמרים אף פעם ,הבוסנים והסרבים,
ובאוסטרליה ובטניס .זאת אומרת ,הארוע הזה נמשך ונמשך.
תמר אלמוג לוי  :אנחנו גם חווינו את זה עם כדורסל.
אורי לוי  :כן ,גם לנו את החלקים שלנו בענין הזה .בואי נצא
לדרך עם הנושא הראשון שאנחנו רוצים לעסוק בו והוא גלעד
שליט .הנה מה שאמר אתמול ראש הממשלה בענין הזה .בבקשה.
ראה"מ אהוד אולמרט  :נשאלתי על הענין הזה .אמרתי שאני
מאמין שהמבצע הצבאי בעזה יצר מנופים שיכולים לסייע בזירוז
הבאתו של גלעד שליט לישראל .זה מה שאמרתי ולא אוסיף עוד.
אורי לוי  :בואי נאמר שלום ליואל מרשק שהוא חבר במטה למען
שחרור גלעד שליט .שלום לך ושבת שלום.
   
 

 

יואל מרשק  -חבר במטה לשחרור גלעד שליט  :ערב טוב לך
ולכל הצופים.
אורי לוי  :אוקי ,אז שמעת את הדברים של ראש הממשלה .אתה
מזהה מנופים במבצע הזה לשחרורו של גלעד שליט?
יואל מרשק  :אני ראשית מזהה  943יום בלי גלעד שליט .גלעד
שליט הוא יצא מתחום המשפחה ,הוא הפך להיות נכס לאומי
אבל בעיה לאומית ואין אחד שאינו רוצה שהוא יחזור הביתה.
אנחנו נמדדים לפי התוצאות ,לא לפי הכוונות .גלעד שליט לא
איתנו.
אורי לוי  :אבל אומר ראש הממשלה שהמבצע הצבאי שהסתיים
זה עתה היא סוג של מנוף לסיכוי להחזיר את גלעד שליט.
יואל מרשק  :נכון .נפתחו מנופים ...יש מנופים ,נפתחו הסיכויים
לחזרתו הביתה .אבל מישהו צריך לקום ולעשות .יש משמעות
לקצב הדברים ,יש משמעות לאיכות הדברים ,וגלעד שליט לא
איתנו ויש לזה מחיר שפוגע היום בכל מקום בעם-ישראל.
תמר אלמוג לוי  :אבל יש תחושה שזה נושא שמדברים עליו
הרבה ,כמובן במיוחד מאז שהסתיימה המלחמה ,אבל מדברים על
זה בעיקר בתוך ישראל .אין שום תגובה מהצד השני .שום מידע.
יואל מרשק  :אני לא אחראי על המגעים ועל המהלכים עם הצד
השני .אני רק יודע שיש דברים בודאי שתלויים בנו ,ואותם אנחנו
צריכים לעשות.
 
 

  

תמר אלמוג לוי  :לשחרר בכל מחיר?
יואל מרשק  :אין דבר כזה את המושג הזה ללא כל מחיר .יש
תג מחיר לכל דבר .אבל יש תביעה של החמאס ,צריכה להיות
נכונות אצלנו וצריך להיות משא ומתן שאנחנו לא עושים אותו על
השולחן הזה ,וגלעד שליט צריך להיות בבית .כרגע כמו שזה
נראה ,זה יכול להיות גם רון ארד מספר  .2ואני אתן דוגמה.
מזה כמעט שנה אף אחד לא יודע אם גלעד שליט חי או מת.
אין לנו שום ידיעה ברורה שהוא חי .הצלב האדום לא ביקר
אותו ,מעולם .הצלב האדום דואג ,ובסדר ,ובצדק ,הם מבקרים פה
כל שבוע את האסירים הפלסטינאים .בידי ישראל  900אסירים
ברצועת עזה מתוך  .13,000כל שבוע מבקרים אותם .ונוכחתי ,את
גלעד שליט עוד לא ביקרו פעם אחת ואיש לא יודע מה קורה
איתו.
אורי לוי  :תגיד ,העובדה שמתקיים עכשיו איזה שהוא מבצע
הומניטרי שגם ישראל במידה כזאת או אחרת לוקחת בו חלק,
לטובת האוכלוסיה הפלסטינית ברצועת עזה ,היא יכולה להיות סוג
של מנוף לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
יואל מרשק  :בהחלט .התנועה הקיבוצית היא תנועה חברתית
משימתית ,והיא לקחה על עצמה בעקבות המלחמה ,ותוך כדי
המלחמה היא ארגנה מטה מתנדבים לאומי לעוטף עזה ולעיירות
כמו נתיבות ,אופקים ,שדרות ,שמתנדבים למקלטים .ועכשיו היא
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לקחה על עצמה ,למשל ,הבוקר עברו  7משאיות לתוך עזה עם
ציוד שנאסף על-ידי אזרחים ,קיבוצים כמו אפילו בעוטף עזה -
כפר עזה ,ערביי ארץ ישראל מאזור כפר קאסם ,ועברו היום 7
משאיות לתוך עזה.
אורי לוי  :של מה ,מה אתה אומר? שהקיבוצים בעוטף עזה שלחו
עזרה הומניטרית ל...
יואל מרשק  :כן ,בגדים ,אספו בגדים עבור נפגעי המלחמה
ברצועת עזה .יותר מכך  -ביומיים ,שלושה האחרונים יצרנו קשר
עם גורמים בצד השני ,הם העבירו לנו שמות של  60יתומים
והוגשה רשימה הבוקר למשרד הבטחון ,שהתנועה הקיבוצית תקלוט
 60יתומים מתוך עזה אלינו ,לשבועיים ,שלושה.
תמר אלמוג לוי  :אז הפעילות הזאת באמת היא מול הצד השני.
אבל האם זה הצד שרלבנטי לשחרורו של גלעד שליט?
אורי לוי  :או במילים אחרות  -האם זה חמאס?...
יואל מרשק  :אין צעד אחד שנעשה ברצועת עזה ללא החמאס.
אתמול שוחחתי פעמיים עם דובר החמאס ,הוא מאוד מאוד הטיל
ספק בדברים .הבוקר קיבל ,אותם האנשים שאנחנו עובדים מולם
קיבלו אישור מהחמאס להעביר את השמות של  60יתומים שיעברו
אלינו .עכשיו הכל נתון בידי משרד הבטחון.
אורי לוי  :רגע ,תן לי להבין .אתה מנהל את המשא ומתן הזה
עם דובר החמאס להעברת  60יתומים שנפגעו בקרבות ,או
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שהוריהם נפגעו בקרבות ,לישראל ,כדי שמה ,כדי שיתאכסנו
בקיבוצים באזור ישראל .באיזה קיבוצים ,באיזה אזורים?
יואל מרשק  :תשמע ,אני לא מנהל משא ומתן .אנחנו מציעים.
אורי לוי  :אוקי ,מנהל שיחה.
יואל מרשק  :עלינו החובה להגיש סיוע הומניטרי ,אנחנו מבקשים
אותו בצורה של ציוד של מזון ,תרופות ,שמיכות ,ולפני  3ימים
עלה הרעיון לקלוט את היתומים ,יש שם כמה אלפי יתומים
כתוצאה מהמלחמה ,לקלוט אותם אצלנו לשהייה של שבועיים,
שלושה.
אורי לוי  :אצלנו ,זה איפה?
יואל מרשק  :או ,אני מוכרח להגיד לך שקודם כל ערביי ארץ
ישראל  -בכפר קאסם ,באום אל פחם .ראש עירית חיפה ,שלשום
דיברתי איתו ,יונה יהב ,מוכן לקלוט הלילה עם  100חבר''ה.
בעוטף עזה מנהלת מחלקת החינוך של מועצה אזורית אשכול,
בחורה בשם יעל ,לקחה על עצמה אתמול להסדיר קליטה באחד
הקיבוצים ,שילדי עוטף עזה יקלטו את ילדי עזה...
אורי לוי  :ילדי עוטף עזה שסבלו את ה...
יואל מרשק  :יקלטו את ילדי עזה שנפגעו במלחמה.
תמר אלמוג לוי  :יוזמה מבורכת .אבל אתם מקבלים כתוצאה
מהפעילויות האלה ,איזו שהיא אינפורמציה חדשה? אתה אומר
שדיברת עם דובר החמאס...
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יואל מרשק  :אנחנו לא עושים את זה למען החמאס .אנחנו
עושים את זה נטו עבור אותם האנשים שרעבים ,חסרי דיור
וילדים יתומים.
אורי לוי  :אבל כשאתה משוחח עם איש חמאס ,אתה מעלה את
השם גלעד שליט? אתה בשיחה שלך איתו ,אפילו מתוך סקרנות -
האם הוא יודע ,האם הוא שמע משהו?
יואל מרשק  :לא ,לא .אנחנו עושים את זה נטו עבור סיוע
הומניטרי ,ללא שום התחשבנות .נושא של גלעד שליט זה כשלון
של מדינת ישראל ,וממשלת ישראל היא זו שצריכה לשאת
באחריות ,לנהל את המשא ומתן ולהביא את התוצאה.
אורי לוי  :אוקי ,אני רוצה להודות לך על הדברים המאוד
מעניינים שסיפרת .תודה ,יואל ,תודה רבה לך.
יואל מרשק  :תודה רבה לכם.
תמר אלמוג לוי  :תודה רבה.
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