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שהדוד
מלחמת

^^ Sl^JB
משפחת שליט ציפתהלצעוד
עם 200
לי־ם .״לאידענו
פעילים
שתהיה

יו״ר עמותת רעות
"שכחו אותו.החלטנו שאנחנו לא
מסתפקים בעצרות ובמחאות"

מרשק

שקטה
לצעקה

תוםהקמפיין :ממחאה

מסע ההסברה החל שקט
ואצילי ,אד
לצעדה ,ועדלהתפרצות בטקס המשואות
ההפתעה מהתגייסות ההמונים

מאז שינהפניו.

גילי

ההסברה

משה פישר:

רק

תמיכהכזו" ,מסביר

שליט

מתריסה

מההתמקדות במישור
הבינלאומי ,רדד
חמש שנים

של

מאבק
נדמה שהשינוי המהותי

כהן

בטקס הדלקת המשואות ביום העצ־
$TS1$העצמאות$TS1$,

קרה
049,1
בתום קמפיין של
התקשורתי הארוך עומד לקראת
בואו הצפויה שלגלעד שליטלישראל היום,
ייחתמולמעלה מחמש שנים של מאבק עי־
$TS1$עיקש$TS1$,

מאות,
$DN2$העצמאות$DN2$,

ימים ,המסע
סיום.

קש,
 $DN2$,שבהן

קומץ
פעילים

השקת
$DN2$׳׳מההשקת$DN2$
עם

״הצילו״
ימים

קמפיין

במלאת

תמונת

אלף

הופכת לרון
בסרטון

בעובי

 200אלף

שליט

מצטרפים

ארד

ממצפה

וידיאו

באופי
הפעילות

בחודש

מאי האחרון .אז,

התפרצו

וינקלר,
לבמהיואל שליט וחברתו ,יערה
במחאה על״אזלת ידה של הממשלה״ בפ־
$TS1$בפעילותה$TS1$

לצעדה

גלעד .בעקבות כך,
$DN2$בפעילותה $DN2$לשחרור
$TS1$התעורר$TS1$
התעו־
עילותה

הילה לי־ם

$DN2$התעורר $DN2$דיון
רר

הקדישו את חייהם

של

בני

ציבורי על

אובדן

המשפחה.

מרשק

התדמית
מאשר

השקטה

ש״המטרה

להשבתהחייל החטוף ,ומאותאלפי
היתה התרסה.לצרוב את הנושא של׳גל־
$TS1$׳גלעד$TS1$
הצטרפואליהםלפרקים ,בצעדות המונים,
שראש
המקומות
$DN2$׳גלעד $DN2$איננו /חיפשנו את
עד
בישיבה במאהל מחאה או בשליחת אס־אם־
$TS1$אסאםאס$TS1$
הממשלה ושר הביטחון נמצאים בהם כדי
$DN2$למען עסקהלשחרורו שלשליט.
אס
פונה
המשפחה
מיזם ״הצינוק״:
אלפי ישראלים
להופיע באותם מקומות ציבוריים,ולאזכר
המשפחה
בתחילת הדרך ,מאבקה של
מפקד
לציבור לערוך
עוצרים את פעילותם
אמנים נכנסים לשעה
שחובתם לאמולאהעוד״.
היה שקט .מלברלהפגנות של חברי מטה
חודש לאחר מכן,ובמלאות חמש שנים
מדומה
לכלא
דקות
לחמש
עסקה
ולהצביע בעד
המאבק וחברים שלגלעד מול בית ראש
לחטיפה ,נכנסו עשרות שחקנים ,זמרים
הממשלה בימי שישי ,המשפחהפעלה בעי־
$TS1$בעיקר$TS1$
ואמנים לשעהלצינוק מדומה ,שאמור היה
קר
 $DN2$במישור
הבינלאומי :במארס  2007עם
להמחיש את שביו שלשליט .לאחר מכן,
$DN2$גלעד״ $DN2$.כחלק מהגברת הלחץ הציבורי ,במארס
עשה את שלוואילץ גם את חמאס להתג־
רגע שהחזירו אותם ,ובתור מתים ,והיה ברור
הפלסטינית ,פנה
הכרזת ממשלת האחרות
$TS1$להתגמש $TS1$,עד״.
המשפחהלציבורלערוך ״מפקד
קראו בני
 2010יצא קמפיין נוסף ,בו הפכה תמונתו של
מש,
(גלעד) חי הכל השתנה .הרוח הת־
$TS1$התמקדה$TS1$
שהוא
נועם שליט לחאלר משעל וביקש ממנו
$DN2$להתגמש $DN2$,ושזו העסקה הכי טובה בנקודת הזמן
ולהצביע בעד עסקה
בגלעד .לא ברון ארד ,לא בגיא חבר ,הזו״ .משיטה דוחה את הטענה שעזב בזמנו שליט אט־אטלתמונת פניו של הנווט הנעדר עם להצלתגלעד״,
לחילופי האסירים.
המשא ומתן
לסיים את
מקדה
$DN2$התמקדה$DN2$
חילוקי דעות עקרוניים רון ארד.באפריל  2010לבשואלפיםלבן ,עם חמאםלשחרור בנם ,באמצעות שליחת
בגלעד״ .כמה חודשים לאחר מכן ,אכן
$TS1$המשפחה $TS1$הכל
בשל היותגלעד אזרח צרפת,פעלה המשפ־
את התפקיד עקב
הודעות אס־אם־אם .באותו חודש אף כבלו
להזדהות עם המאבק.
כדי
עם המשפחה עלהתנהלות המאבק .״באתי
 $DN2$גם אלמול נשיא צרפת,
ניקולא סרקתי ,קיבלה המשפחההחלטהלשנות אסטרטגיה,
חה
אביבה,נועם,יואל
המשפחה
עצמם בני
המחאה הציבורית הגיעה לשיאה חוד־
$TS1$חודשיים$TS1$
$TS1$רימוןכהןשינקמן $TS1$לתקופהמוגבלת וכך הודעתי מראש .חש־
$TS1$חשבתי$TS1$
ופנתה למשרד יחסי הציבור רימון־כהן־שי־
כדי שיסייע במאבק .ב 2008 -התקיימה אף
$DN2$חודשיים $DN2$אחר כך; משפחת שליטואלפי אנשים וזוגתו יערהוינקלר בשלשלאות לגדר מול
שיים
שתקופת הבחירות היא קריטית ומהווה
בתי
$DN2$חשבתי$DN2$
לפעוללמען שחרורו שלשלי .אז,
$DN2$רימוןכהןשינקמן $DN2$כדי
נקמן
בהשתתפות
צעדהבלונדון למעןגלעד,
לדוגמה ,יצא מטה המאבק בקמפייןבמלאות הלון הזדמנויותגדוללהחזרתו שלגלעד ,יצאו בצעדה ממצפה הילה אל בית ראש בית ראשהממשלה.
הוריו ,אביבהונועם.
לצד מטה המאבקפעלו גם אנשי עמותת
אבללצערי זה לא קרה״ ,הסביר.
אלף ימיםלשביו שלשליט ,בו נעשה שימוש
בפעילות הציבורית היתה
בירושלים .כ 200 -אלף איש הש־
$TS1$השתתפו$TS1$
הממשלה
נקודת המפנה
$DN2$השתתפו $DN2$בצעדה הממושכת ,שארכה  12יום .״רעות״ ,שהוקמה בעקבות מפגש עם נועם
תתפו
גולדווםר בהקלטותקולו שלשליט ,ונוצר פונט מכתב
עם החזרת ארונותיהם של אהוד
אכן ,לקראת תום כהונת ממשלתאולמ־
$TS1$אולמרט$TS1$
$DN2$אולמרט $DN2$ב 2009 -הקימו בני המשפחהאוהל מחאה פעולה זו גם ספגה ביקורת בגלל התגייסות שליטבאוהל המחאה.״ראינו אתגלעדשליט
רט
ואלדד רגב לישראלביולי  2008למרות ירו של
גלעד.
וכסמל״ ,סיפרמאל״מ
לא כעצמו ,אלא כערך
לסיקורהמהלך .הצלחת הצ־
$TS1$הצעדה$TS1$
התקשורת
תא״לבמילואים חזי משיטה ,שעמד בירושלים בדרישהלהחזיר אתגלעד עוד כלי
המשפחות רגב
התמיכה הציבורית ותמיכת
המשפחה ואנשי(במיל׳) משה פישר,יו׳ר העמותה" .שכחו
$DN2$הצעדה $DN2$הפתיעה מאד את בני
שליוותה
שינקמן,
תמי
הקדנציה.
תום
לפני
חודשים,
שמונה
במשך
המאבק
מטה
בראש
שליט
משפחת
גולרווסר ,נותרה
עדה
למעשה
אותו ,ובמידה רבה הפקירו אותו ,על כן אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$
המאבק .״המהלך היה בכלל בנוי על כך
את בני
יולי  2009אינו מסכים שצריך היהלה־
$TS1$להרחיב$TS1$
לא
ורגב
גולרווסר
"כל
משפחתה מאז ,שימשה למעשה
לבדה במערכה.
ער
עוד
חנו
$DN2$אנחנו$DN2$החלטנו שאנחנו לא מסתפקים בעצרות
002-003
יח״צנית המשפחה .עמהפעל גם יו״ר מטה
$DN2$להרחיב $DN2$את המאבק הציבורי כברבתחילתו,
כללי ,לא מרדני ,בכותרת
חזרו ,זה היה מאבק
רחיב
שמשפחת שליט תצעד יחד עם
ובמחאות ,שכבודן במקומן ,אבל הן יותר טו־
$TS1$טובות$TS1$
איש״ ,הסביר מרשק .״רק ביום הראשון נו־
$TS1$נוכחנו$TS1$
ליבמן ,שניווט את
$TS1$מרשק $TS1$,ואינו בטוח שניתן היה להשיב את שליט
השבויים׳ /הסביריואל מר־
שללהחזיר את
המאבק החדש שמשון
$DN2$טובות $DN2$בשביל האתוס ותחושת
בות
הרעות״.
$DN2$נוכחנו $DN2$לדעת שהכל השתנה ,ושעם ישראל
כחנו
הביתה מהר יותר .״אני אומר שצריך לתתהפעילויות השונות ,בעיקר באמצעות קבו־
$TS1$קבוצת$TS1$
 $DN2$,מרכז אגף המשימות בתנועה הקיבוצית,
שק,
בחודשים האחרונים יצאו אנשי העמותה
$TS1$גלעד״ $TS1$.החליטלהצטרף .לאידענו שיש תמיכהכזו,
$DN2$קבוצת $DN2$המחאה שהוקמה ״צבא החברים שלגל־
צת
שהזמן
$TS1$׳׳מההשקת $TS1$לזמןלשפוט .יש החושבים שלהפך
הבולטים במאבק הציבורי.׳׳מה־
ומהפעילים
לעצור את ביקורי משפ־
$TS1$משפחות$TS1$
שלוש פעמים כדי
לא שיערנו שכך זהיהיה״.
הישראלי.
$DN2$משפחות $DN2$האסירים הביטחוניים בכלא
חות
למרשק ברור כיפעילות המטה סייעה
״גם אם היהלנו קמצוץ באותו לחץ שהביא
לגיבוש העסקה .״אני יודע איך ביבי ישב
$TS1$המשפחה $TS1$להחלטה של ראש הממשלה ללכת לקראת
בזמן הצעדה ,וכמה הישיבה של בני המש־
$DN2$המשפחה $DN2$מול הביתשלו ,והעמידה מול ישיבות עסקה ,אז אנחנו בהחלט מרגישים שעשינו
פחה
$TS1$הסביר $TS1$.משהו ,שלא עמדנו מנגד והסתפקנובלומר
הממשלה העיקהעליוועל השרים״ ,הס־
שיש ממשלהבישראל ויש מערכתביטחון״,
$DN2$הסביר $DN2$.״זה הבהיר שיש אזרחים שלאיכולים
ביר.
הוסיף פישר.
שהמפתחות אצל
להשלים עםהעניין הזה,
כעת ,עם בואוהמיוחל היום של שליט
ראש הממשלה ושהוא צריךלעשות את מה
את שלו לביתו ,יסתיים הקמפיין רחב ההיקף .״אני
שהם מבקש .הלחץ הציבורי עשה
חושב שהתמיכה הציבורית עשתה את שלה
בהיבטהזה״.
בני ארם

פעילויות
האחרונה.
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המחאה

המשיכו

גם

בשנה

במארס ,יזם קובי סירי

והוכיחה
החזרתו

שהיא

הדבר הנכון

של גלעד

הביתה״,

קמפיין שקראלאזרחי המדינהלעצור את למרשק
פעילותםלחלוטין לחמש דקות ,לתמיכה לארד.
$DN2$פולארד $DN2$.״הרגש עבד

שנעשהלמען
מסכם

משיטה.

מסומן כבר היעד הבא:ג׳ונתן פו־
$TS1$פולארד$TS1$.
פה חזק מאוד ,אין ספק.

אסטרטגיתלהחזיר

פעי־ ביביקיבל החלטה
בשחרור שליט .לצד זאת התקיימו
$TS1$פעילויות$TS1$
$TS1$חסימת $TS1$הילד
לפגוע בחמאס ,דוגמת חסי־
לויות
$DN2$פעילויות $DN2$שנועדו
$DN2$חסימת $DN2$משאיות שיועדולהעברת כספים ,ציוד הלחץהציבורי״ ,הוא מסכם .״המשימה
מת
שתפקידנו
גדולה עכשיו היא לדעת
ודלקים
לרצועת עזה.
הביתה ,והוא

תמי

שינקמן

תא״ל(במיל׳)

חזי

משיטה

יואל

מרשק

עשה

את

את זה בעקבות
הכי
תם.

הוא נגמר״.
השתתן? בהכנתהידיעה:ג׳קי חורי

