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"אניזיא קורבן ,בחרתי

ה"

״המשפחה שלי פוחדת בכל פעם כשאני נכנסלעזה.
וחושבים שזה קצת טירוף ,אבל בזמנים מטורפים צריךלפעמים לעשות
מתגמדלעומת מה שגלעד עבר בשבי .אני
דברים מטורפים .הפחד שלי
וחולמים
בלילות
היום
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מכיר מאות אנשים צעירים
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גלעד .אני מההתחלה
גלעד.
עוד
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נפגשתי
שליט.
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דואגים לי

ילדינוהחיילים
ובני נוער והייתי שם את הנושא הזה של החזרת
ובמהירות ,ובוודאי כשהחייל חי ולא מת .זה בהחלט מסרלחיים.
״כשהגיע האירוע של שליט זה ממש התלבש לי טוב על התודעה.
לצעירים לא ללכתלסיירתגולני אולצנחנים ,אלאלסיירת
אני קורא
סובלנות ,חמלה
כפיר שנמצאת בשטחים ,כיחייליה סופגים ערכים של
במחסומים
ואכפתיות וקשה להם יותר ללחוץ על ההדק,ולכן טוב שיהיו
ובמעצרים ,שיתפקדו שם .זו לא חוכמהלהיות רב חובל בקורסחובלים,
החוכמה היאלהיות נוכח במקום שבו יש חיכוך .זה דבר שאני הבאתי
לקיבוצים .בנושאגלעד שליט מימשנו את המילה׳רעות׳ במלוא מובן
הביתה

המילה.
״בסופו של
שום דבר ,אני

דבר זה היה

מאבק

בחרתי בזה .חונכתי

קוראים לי׳רוביןהוד׳ .בכל
זקוקים
נמצאים

אני ועוד

מאות

שםומסייעים .יש

חברי קיבוצים

מאוד

לתת

מאוד רגשי .אני
ואני

מקום שבו יש

מודה על

מצוקה

מתנדבים
ופעילים

כך .בחבריה

בפינה ,חולשה

ואנשים

הקיבוצית

מהתנועה

מערכת שלמה שלפעילים

שמאמינים בדרך,

לא

קורבן

של

וצוות מסור

של

מאמינים בתנועות הנוער והאזרחים

בכל המדינה .ביום שישי האחרון ישבנו שוב יחד ,כלהפעילים
אחרי כמעט שנה שלא הייתי שם ,מאז המאהל
בירושלים .זה היה עונג

שסביבי,

"לא

ידעתי ו\ר

כמה זה

ישאב אותי".

חפץ

צילום;

מאיו

פרטוש

שבת אמיתי,

הממשלה
לעיסקה,

זה הזמןלחזור הביתה׳.
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הגדולים,
תפקידה במטה:מפיקת־על שלהאירועים
״הצינוק״
בטלוויזיה
פרויקט
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״מרגע שנודע לי על אישור
ואמרתי :׳נגמרחלקנו ,וגם חלקכם.
היתה חוד החנית ,המאהל היה אוהל המחאה נגד ראש הממשלה .ברגע
שהוא מילא את הציפיות ממנו ,באיחור אמנם ,אבל מילא אותן תוך כדי
סיכון עצום אין עוד מקום לאוהל המחאה .נגמר גם התפקיד שלנו
ולחיים .בימים האחרונים הרמתיטלפונים
כפעילים .חוזרים הביתה
המשותפת.
לעשרות אנשים ונפרדתי מהם .הודיתי להם על העבודה
לאזוריהגבול יחד ,הרמנו
״צריך
להבין ,עשינו הרבה עצרות ,הגענו
קונצרטים ,והיה לי חשובלהודות להם על הזכותלהיות לצירם במאבק.
מהאנשים זה כך ,והם ,שהיו בתוך
זה לא אובדן אואבל ,למרות שלחלק
העניין ,חווים עכשיו חללגדול שנפער בהם .הם בהחלט שילמו מחיר
אישי .גם היו הרבה דיבורים על כך ,ואנחנו מתכווניםלסייע לאנשים
שתפס
האלהולתמוך בהם .בסופו של דבר זה היה מאבק מאוד רגשי
להרבה מאיתנו חללגדול.
״גלעד שליט היה אצלי סמל שלא עזבתילדקה ,אבל יש עוד הרבה
דברים שממלאים את חיי .אני חבר בעמותהלהחזרתו שלג׳ונתן פולארד
לישראל ,וזה יהיה זמן טובלהפעיל לחץבעניין .יש גם עורחיילים
גיא חבר למשל ,מישהו יודע היכן הוא?
שנעדרים
״עכשיו אנחנו חייבים למשוך עצמנו לאחור ולתת למשפחת שליט
לאלמוניות.
את האפשרותלחזור
עלינו לשמור מרחק ולאפשרלגלעד
המשפחה.גלעד הוא מותגלאומי לכל ימי חייו ,וכך גם
להיקלט על ידי
המתנדבים ניפגש
המשפחה שאין אחר שלא מזהה אותם .אז אנחנו
בני
בעוד כחודשייםונעלה זיכרונות וחוויות .לא יותר .נכון שכל המצב
כולנו ,אבל יהיה בסדר.
החדש הזה עדיין דמיוני ביותר עבור
״השבוע נסעתי בטנדר של התנועה הקיבוצית עםשולחן פינג פונג
גדול ,כשהשולחן בולט החוצה מהטנדר .שוטר עצר אותי בדרך ורצה
לתת לי דו״ח תנועה .אמרתי לו שזהלגלעד שליט אז הוא שלח אותי
׳גלעד שליט׳ הפכולמילות קסם
לדרך ,חופשי ,בלילבדוק.המילים
שפותחות את כלהדלתות״.
באתי

למשפחה

את

ובהם

היוםבבנאליות"

״בדצמבר  2008כשסיימתי את הפקת העונה הרביעית של׳קצרים/
לראשונה בהפגנהלמעןגלעד מול משרדי הצלב האדום .היו שם
ואז אמרתי:׳טוב,אולי אפשר
לעזור במשהו׳ .מצאתי עצמי נשאבת במשך שעות עם
בירושלים .בהתחלה עשיתי את זה
המשפחה באוהל המחאה מול בית ראש הממשלה
כאקט הומני ,כדילעודד את המשפחה ,אבל אחר כך נוצרה כזאת קירבה שפשוט לא
יכולתי לקום ולהמשיך הלאה.
״חשבתי שאני לוקחת הפסקה של כמה חורשים מהעבודה ומייד חוזרת .מי חשב
אחרת? הייתי בטוחהשכולנו באים לתת ׳פוש׳ לכמה חורשים ,ואז נחזיר אותו הביתה
יתגלגלו .הקדשתי למאבק
וזה ייגמר .לא ידעתי עד כמה זה ישאב אותיולאן הדברים
את כל הזמן ,עצם המחשבה שגלעד נמק במרתפי חמאס גרמה לי לתת מעצמיהכל,
לעזוב את העבודה שלי
נאלצתי
7/42
באופןעיוור,
בטוטאליות .סוג של עבודה
הטלוויזיה השונים .מהר מאוד הבנתי
כמפיקהפרילנסרית של תוכניות מקור בערוצי
שאני חייבתלהוציא את החסכונות האחרונים שלי כקיבוצניקיתולהתחיל להסתדר.
״משפחת שליט הפכה לחלק חשוב מהחייםשלי .בוודאי לא תיארתילעצמי שזה
ייקח עוד שלוש שנים ,אבל גם בדיעבד ,לא הייתיפועלת אחרת .אני באה מבית
שבו אמרולי :׳אלתלמדי ,אל תעשי תארים ,הכי חשוב זהלהיות בן אדם׳ .מבחינת
המאבק
ההתנדבות במטה
ההורים ,מה שאני עושה בשנים האחרונות ,כל
זאת גאווה
משפחת שליט ובאו לבקר פה בשבתות.
גדולה .ההורים שלי והאחיינים מכירים את
כולנו הפכנו למשפחה אחתגדולה ,והרווחהגדול שלילחיים הוא החוויה המדהימה
של נתינהגדולה ושל קבלה עוד יותר
גדולה .הייתי רוצהלקוות שגם לילד שלי תהיה
הזדמנותלחוות חוויה דומה .הערבות ההדדית ,הרעות ,כל הקלישאות שנשמעותאולי
לכולנו.
מאור נוגעותלי,
מטופשות
״חיכיתי הרבה זמןלרגע הזה שאני מניחה את כל הסאגה הזו מאחוריי .אני מגיעה
שכחתי מהי .כי
לקו הסיום עםהלשון בחוץ .אשמח מאודלחזורלשיגרה ,שעדיין לא
למרות המאבק שגזל לי הרבה מהחיים ,מחיי המשפחה והחברים ,השתדלתי להמשיך
האי־מייליםולפתוח את
כשיגרה של החיים הפרטייםשלי .בהחלט אשמח להיפטר מכל
משפחת
לעבודה ,אבל הבוסים שלי יודעים שאם
בבנאליות .אני מתכוונתלחזור
היום
אז היא בעדיפות ראשונה״.
שליט זקוקה לי
השתתפתי

ממש מעט אנשים,

המשפחה

