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הפרויקטהגדול ביותר בק־
$TS1$בקמפיין$TS1$,
הוא

הצעדה של

למצפה־הילה .היהלילה קשה".
יאחר בה־יתו של נתניהו לראשות הממשלה
ולהזכיר
באמצע  2009צצה היה משונה במטה המא־
$TS1$המאבק$TS1$:
שת־ ס־בות:לעשות שמשלגלעד
 2010כששליט ישב
השיר ינחר צהובי של להקת כריסטי הבריטית,
$DN2$המאבק$DN2$:יואל מרשק ,ראש אגף המשימות של הת־
$TS1$התנועה$TS1$
הוחלט במכה לתת לו מאה ־מ־ הסד ,אלא
בק:
במשא ומתן
בשבי כבר ארבע שנים והקיפאון
שהפר סמללשחרור מהצבא .ראינו שזה תפס.
$DN2$התנועה $DN2$הקיבוצית; אדם מוחצן ,מקושר,
שכבר בשבועות הראשוניםלכהונתו
בולרו־
$TS1$בולרוזר$TS1$,
התעורר
נועה
נמשך ,שינה האב את דעתו .מרשק נשלהלבי־
$TS1$לביצוע$TS1$.
זר,
כל יום שישי ה־־נו עומדים בצמתיםומחלקים
$DN2$בולרוזר $DN2$,שהצליח לסחוב את נועם שליט המאופק
כיבו־לעסקה .משרד-לובינג נכנסלפעולה.
מיליון
לאנשים סרטים צהובים.להערכתי ,חילקנו
חשבה־
$TS1$חשבהשהגה$TS1$
־פנה
למחוזות רחוק־כ .כך ,למשל ,הוא הנהיגנוהל
נהךא־וונ־ר נוכרת" :אנ־ כבר
$DN2$לביצוע $DN2$.חו־שלפני הוערך הקמפיין בעשרה
צוע.
השתמשו
שקל .כל אנשי המקצוע מספרים שהם
מאותקילומטרים של סרטיםליותר מהצי מי־
$TS1$מיליון$TS1$
$חשבהשהגה $DN2$יה הורה ,אבל נועם אמרלי':אל תפתה־
$TS1$תפתהיותר$TS1$
משפחות האסירים הפ־
$TS1$הפלסטינים$TS1$:
לעכב אוטובוסים של
שהגה
בכל מה שירעו בד־לשווק את הצעדה .למרות
המשפחה אהבה את הרעיון ,אבל
$DN2$מיליון $DN2$רבבים.
ליון
מרשק
לסטינים:
$DN2$הפלסטינים$DN2$:
$תפתהיותר $DN2$מריציפיות׳ .אלו ה־ו שבוע־־ם מטורפים.
יותר
והפעילים פשוט נעמדו על
חשש שרק כמה מאות אנשים יגי־
$TS1$יגיעו$TS1$,
זאת ה־ה
נועם לא כל כך אהב את הצבע כי זה הזכירלו
השרים ,שבהן אביבה
א־־־גנו פגישות עם כל
כבישים וחסמו דרכים .כך עשו גם למשאיות
היזבאללה .גלעד כנראה היה
$DN2$יגיעו" $DN2$,אבל סגרנו את המד־נה י־ 11יום" ,אומר
את הצבעים של
כשאנשיםהתחילו להג־ד
של בר״נקס שהסיעו כספים
ה־־תה מאוד נחרצת.
עו,
לעזה .מי שעז־
$TS1$שעזרה$TS1$
מרשק 250 .אלף א־ש
אוהב את זה כי הוא אוהד של מכביתל־אביב".
$DN2$שעזרה $DN2$ויזמה בעצמה כמה מבצעים כאלה הייתה
רה
השתתפו במסע .כל פעם
שהמחיר כבד ,היא ממש נלחמה על הח״ם של
ניסו לשלוח אותנולמקומות צדדיים ,ואני לא
פעילות אחרת ,שאותה אירגן מרשק ,הייתה
מרי כהן ,בת המושב קדרון" .במהלך החסימות
הבן שלה .היא לא דיברה הרבה ,אבל כשהיא
במשטרה
הסכמתי .רצית־ שכולם ־ראו אותנו.
כנחל־עוז בפברואר  2010מרשק :״יש דבר אחד
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התשוקה
שהרגישו מהבטן את
של נשים :נשים
בה־־־שה שזו מחויבות של המדינה".
אבל זה ה־הלמען חזרתו שלגלעד״.
לראיה את הבן.החלטתילהדגיש את זה .הבא־
$TS1$הבאתי$TS1$
איד ארב מיכ:-ב במי נועם שליט קיבל את
בפגישות
על פ־ מקורבים למשפחת שליט,
כשהצעדה הגיעהלתל־אב־ב נערכה עצרת.
נועם שליט לקה את המיקרופון ונשא נאום מרגש
ישראליותלנקודה הכי קרובה
$DN2$הבאתי $DN2$קבוצת נשים
הללוהודיעו השרים שט־עיז ,סער ,לבנת וב־
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דמה מאור למחאה של
מתחיל להיות המוני,הפוליטיקאים מתחילים
לחשוש .היה ברור שאחר־ הצערה הזו א־־אפשר
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$TS1$לרושלם$TS1$,
ל־־
משפחת של־ט
הג־עה

$DN2$לרושלם$DN2$,מלווה ב־  25אלף
רושל־ם,
אבל את הנטייה הטבעית לרוץ
לעבר בית ראש הממשלה
ולגעת אנילעולם לא אשכח".
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והמשפחה הקימה את

