המאהל

השני.

עם הגעתה הודיעה שלא

תעזוב את המאהל ער

שבנה

עם

־חזור ,מול

יחמה

החתמת

חרשה:

חברי

כנסת על

שהכנסת מאחו־
$TS1$מאחוריו$TS1$
שתאותת לנתניהו

עצומה

ראש הממשלה נתלה שלט קבוע

ריו
הלוביסטים ,ח״כ־ם
$DN2$מאחוריו $DN2$בעסקה .להפתעת

ובו מניין הימים של שליט
השלט דאגולהאיר גםבלילה.
אחר־
אביבה
חורש החליטה גם
כשחגגה
שליט להסלים את המאבק.
משפחת נתנ־הו יום הולדת לבן ־איר,
ה־א הרימה שלט :״שרה ,גם אנ־ רוצה
לחגוגלבני יוםהולדת" .״שרה נתניהו
מאוד לא אהבה אתזה" ,אומרת יועצת

רבים ,בעיקרח״כיות ,פשוט סירבולהיפגש
עם בני משפחתשליט .מקורבים למשפחת
ואנסטסיה מי־
$TS1$מיכאלי$TS1$
שליט מספריםשאורלילוי

בית

בשבי.

את

כאלי
$DN2$מיכאלי $DN2$״פשוט
הפתיעה בסירובה לחתום
סירוב שכמעט הביאלפיצוץ בצמרת קדימה,
כיוון ששאול מופז תמך .עוד סרבנית ה״תה
חוטובל־ ,שבאחת השיחות נשאלה
ח״כ ציפי
על יד־ אביבהשליט" :למה שלאנחליף את
התחמקו מאיתנו" .מי
הייתה

$TS1$נתקה$TS1$
נ־ת־
התקשורת תמי שינקמן .״היא די

אנשים מדי

עשרות

יום ,אבל
שליט ישבה שם לבדה .מרשק החליט
למלא את ערב־ שבת :בכל שבוע הגי־
$TS1$הגיעו$TS1$
היו גם שעות שבהן

משפחת

 $DN2בני קיבוץ אחר לעשות קבלת
עו
משפחת שליט.
מרשק:
עם

בוצים
ים$DN2$הגיעו ,והיה לי

יום שלישי שעבר .צהר־ים.הטלפון של
נועםצילצל .ראש הממשלה היהעלי
ושאל היכן הוא" .אתה ־ודע איפה אנ־ ,אני

שבת

כאן ,ליד הביתשלך",

תור עד מארס
הקיבוצניקים

נתניהו

ואומרים

תודה לכל

לא

לשיחה הזאת",

אשכח אתזה״.

בשלב הזה החלהלהגיע
על

גררו

לאנשי

עשרות

גם ביקורת

שנחתמה.

גם

$DN2$שנקמן" $DN2$,אמרו ל־ שהולכת להיות
נקמן,
ישיבת ממשלה ושיש צנזורהעליה.
באותו רגע נפל לי האסימון .אמרתי
את זה לאב״בה והבנתי שהיא כבר
ידעה .היא שאלה אותי :׳מה עושים
עכשיו?׳ אמרתי :׳נשארים באוהל
ולא אומריםכלום ,שום דבר׳ .והיא
באמת לא אמרהכלום .דיברנו על

אסטרטגי :״הקמפיין

$TS1$המלאכה$TS1$
המ־
הזה תוחזק יפה מאוד .מ־ שעשה את

ה $DN2$הצליח לשמר
לאכה

ראש הממשלה
המשפחה התבקשה לא

וסיפר

באינטרנט

מקצוע ה־ו השגות .רונן צור ,א־ש

את

״שנת־ים וחצי חיכיתי

"כשהגעת־לאוהל",
אומרת ש־־
$TS1$שנקמן$TS1$,

ט־קבק־ם מתלהמים.

־הס־ ציבור ויועץ

אמר

את

על
לקרובים ביותר.
לספר על כךאפילו
העסקה

הקמפיין .אזכורים שונים

ענה נועם בציניות.

קרא לולהיכנס והשנייםהעלו

הטלפון.
אב־בהלקו

ה־ועוזבים ,ונועם ואביבה היו עומדים
אחד מהם .אני

לקוח
הקו
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בשבע וחצי בערב

לאבד

שמחים

קי־
$TS1$קיבוצים$TS1$

הבא.

ציפילבני,

תחליפי ביניהם ,ואזנדבר״.
גלעד באחיך?

קה
 $DN2$מגע אהרכך".

למאהל הגיעו

שעוד

הנוקא

בדעת

הקהל וגםל־־צר לחץ ,אלא שבשלב
מסוים רעת הקהלכולה גויסה באופן טו־
$TS1$טוטאלי$TS1$
טאלי
$DN2$לתמיכה במחיר הכבד .מה שהיווה

תמי שינחמו:

אקות
"כשהגעתי לאוהל ביום שלישי
יחסי

שהולכת להיות
עליה.
שאלה:
באוהל

הציבור
ישיבת

ממשלה

אמרו לי
ושיש

דבריםרג־ל־ם,
בעבר את נקודת המחלוקת המרכזית,
ישר
אביבה
צנזורה
האסימון.
השתנה באופן חר.
בהתרגשות שלה .כל
$DN2$יכולת $DN2$להבה־ן
לת־
שמנעה את העסקה,
ה״תה
פעם שהטלפוןצ־לצל ,ה־א
שהציבור היה תומך גם אם
זה הגיע למצב
אמרתי
׳מה עושים עכשיו?
קמהוהולכת הצדה .ה־א אף פעם לא
אסירים .מלאכת הקמ־
$TS1$הקמפיין$TS1$
000,5
היו מחדרים
אומרים
'נשארים
עושה את זה .בדרך כלל ה־א גם לא
ן $DN2$שעסקהבנטרול השאלה הזו הסתיימה
פיין
לטלפונים .פתאום ה־א
עונה כל הזמן
ובהצלחה מרובה .מאותו רגע הקמפייןכאילו
ענתה לכלטלפון.
ניגן על אותו מגרש חרוש ,ובמידה מסוימת
"בשלב מסוים האוהל התחיל לה־
$TS1$להתרוקן$TS1$
איבר את האפקטיביותשלו".
 201החליטה כל המדינה,
והפעיליםהתחילוללכת ,ואני
תרוקן
$DN2$להתרוקן$DN2$
במארס
ב־ 15
רק שנראה א־ך רון הולך
חששתי שאם זה באמת ־קרה ,האוהל יהיה
נוכללקרוא
שהתארגנה בפ־־סבוק ,לשבות מפ־
$TS1$מפעילות$TS1$
ביוזמה
ולהציף את בית
לפע־ליםלבוא
ונעלם.
ראשהממשלה .אביבה לא רצתה אתזה".
"הסרטון הזה היה מאוד הזק .הוא סימן
דקה על כל שנה
ת $DN2$למשך חמש דקות
תקשורתיגיעו.
י־ק .היה ל־ ברור שערוצי
עילות
באותם ־מים היה
היית־ צריכהלשכנע את
והמשמעות־ של הקמ־
$TS1$הקמפיין$TS1$.
את החלק השלישי
שתוכנן
מהלר נוסף
הפעיליםלהישאר.
שגלעד בשב־ .חודשיים לאחר מכן ,בערב
הולכים? תי־
$TS1$תישארו$TS1$.
התחלתילהגידלהם :׳מה אתם
שמציג קטעי עיתונות המתא־
$TS1$המתארם$TS1$
סרטון קצר
$DN2$הקמפיין $DN2$.בחלק הראשון הצגנו אתגלעד .החלק
פיין.
יום העצמאות ,החליטו אחיו של גלעד,
שהגורם האחראי הוא
$DN2$המתארם $DN2$אתהכישלונותלהחזיר את רון ארד.
יואל ,וחברתו יערהוינקלר להצטרף לה־
$TS1$להסלמה$TS1$
$DN2$תישארו $DN2$.למה ללכת כל כך מוקדם?׳ אנש־ם
שארו.
השני נועד לה־ג־ש
ר־ם
במשפחת שליט ביקשו את רשותה של תמי
לא הב־נו מה אנ־ רוצה מהחייםשלהם".
ראש הממשלה .החלק השלישי נגע בסו־
$TS1$בסוגית$TS1$
מחאה בטקס
ה $DN2$הכוללת ־הניפו שלט־
סלמה
באותו ערב חזרה
ש־ש מחיר
$DN2$בסוגית $DN2$המחיר .דיברנו על כך
גי־ת
הדלקת המשואות בהר הרצל .במא־ הכל־
$TS1$הכלוויזיה$TS1$
למצפה־הילה.
המשפחה
ארד ,שנתנה את ברכתה ,אך הסירוב הגיע
ממקום אחר" .התשדיר הראה שנתנ־הו היה
וויזיה
זיה$DN2$החליט לאלהפנות אליהם את המצל־
$TS1$המצלמות$TS1$
שלומ־ אבנון אמרלהם:״זו הפעם הראשונה
שמציעים ,ומנגדגורלו של גלעד עשוי
להיות רומה לזה של רון ארד".
אומרת ש־נקמן.
בממשלה בשני המקרים",
מות
שאני שמה לאברלקוח״ .גם ש־נקמן שבה
ת $DN2$למרות שלפי גורם בקמפיין ,הוא עורכן
־ול־ נקשר שמו שלהה־־ל החטוף
בסוף
שהבאנו הראו איך הוא
מבעוד מועד .זה לא מנע את החשיפה :אנשי
שתפקידה לא תם.
לכיתה ,אלא שהיא ־רעה
"קטע־ העיתונות
החברתית .זה קרה
כשאיצ־ק שמו־
$TS1$שמול$TS1$,
למחאה
מקשיה את עמדותיו בעור רון ארד מת־
$TS1$מתרחק$TS1$
המקצועלמורי הקרבות דאגו לכתבת שת־
$TS1$שתלווה$TS1$
מתקפת הבנ״צ־ם בתחילת הש־
$TS1$השבוע$TS1$
רגע לפני
יו״ר
ל־,
$DN2$שמול$DN2$,
התשדיר הייתה קריאה
רחק
בה־
$TS1$בהפגנה$TS1$
נאם
הסטודנטים,
התאחדות
$DN2$מתרחק $DN2$מא־תנו .בסוף
לווה
$DN2$השבוע $DN2$שאלנו אותה איך תתמודד איתם".בל־
"$TS1$בלחצת$TS1$
בוע
 $DN2$את שליט ואתוינקלר במחאתם ,וכר
$DN2$בהפגנה $DN2$ברחובקפלן .שמול־ נזכר :״אמרתי
פגנה
"$DN2$בלחצת $DN2$כפתור״ ,ענתה .״ישלנו קמפיין מוכן
ח־צת
באס־אם־אס בשאלה אם אתה בער
להצבעה
קיבל האירוע סיקור נרחב בכל הערוצים.
ביוני האחרוןהתחילו שמועות על תזוזה
בנושא הזה,ובלחיצת כפתור הוא משוחרר.
שבערב הזה חסר כאן מפגין אחר שיכול
שחרור אלף אסירים תמורת שחרור גלעד
הקמפיין הזה מביא
ה־ה להיות סטודנט היום גלעד שליט.
שליט .ברשות השנייה לא הסכימו לשדר
במשא ומתן .ב־  25בחורשהחליטו בני המש־
$TS1$המשפחה$TS1$
משפחות שכולות ופ־
$TS1$ופדו״$TS1$
דו״
ה$DN2$לכבול את עצמם בשלשלאותלכ־ת ראש
שנמחק את השם של נתניהו
את זה .ביקשו
פחה
$DN2$ופדו״ $DN2$שב־ שאומר־ם:׳למרות המחיר הכבר,
הקהל פשוט נכנס לאקסטזה וקרא :׳העם
האמת היא
שנושאים
וגם את עניין ההצבעה ,בנימוק
"הרעיון דווקא היהשלהם" ,אומ־
$TS1$אומרים$TS1$
הממשלה.
שהדברים
דורש גלעדשליט׳.
אנחנו בער השחרור׳ .זו הייתה עבודה מאוד
שנמצאים במחלוקתפוליטית אינםיכולים
ם $DN2$בקמפיין.״ל:ו היהרעיון אחר להיכנס
רים
סיזיפית ,אבל הכלמוכן״.
על גלעד לא היו כתובים בנאוםשלי .הר־
$TS1$הרעיון$TS1$
רק
רך
יותר,
להפגנה".
שהלכת־
בזמן
למשהו
שינינו
לשידור.
אמרנו
שם.
ולהישאר
הממשלה
ראש
לבית
עיון
$DN2$הרעיון$DN2$
לעלות
עלה
amira-l@yedioth.co.il
במקביל חזרוהלוב־סט־ם
וגם את זה לא הסכימולאשר.לבסוף אישרו
שאם יגררו אותם החוצה ,זה יהיה טוב ,כ־ ככה
amir-sh@yedioth.co.il
לעבוד ,הפעם

מקורבים!*
nTm
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צחקנו ,אבל יכו־
$TS1$יכולת$TS1$

נפל לי

לה:
כלום״׳

ולא

הקשיית

1m

rwtmi

תמאס"

מקורבים למשא ומתן עם חמאס מסויגים מהקמפיין
כמה סימנים מעוררים ,חיוביים .נתנ־הו הבין שמהנקודה ובשל חשיבות הנושא ורגישותו ,היא נמנעת מלהתבטא
במסמך
גמישות
אפשרלהתקדם .הוא ראה הבהובי
הזאת
שהתנהל בארץלמען שחרורו של שליט" .במשך תקופה
פומבית בדבר תנא־ העסקהומל־יצרולו נראות עין של
פוליטי .כך נהגה לאורך כל התקופה״.
הזה .הוא ראה לנגדעיניו שהנה יש מסגרת
הקשיח את העמדות של חמאס״ ,אמרו.
ארוכה הקמפיין
שאפשרלסיים עניין
איתה את הסיפור .ברגע שאנשי חמאס ניסחו את מה שנ־ס־
$TS1$שנסחו$TS1$
דוברה של ח״פ ציפיחוטובלי מסר:״נכון שחוטוב־
$TS1$שחוטובלי$TS1$
"במארס  2009למשל ,חמאס הבין שיש מחאה בישראל
לי
חו
המחאה גרמה
ושזו הזדמנות טובהלהעלות את המחיר.
לכולנו״.
$DN2$שנסחו $DN2$והשתמשובמילים מרוכבות ,זה נתן פתח
$DN2$שחוטובלי $DN2$התנגדהלעסקה .היא חשבה שצריךלהפעיל לחץ על
מקורב לראש הממשלה טוען שמארגני הקמפייןלוקחים
חמאס ,נועם שליט אמר לה שהוא מסכים ,אבל הממשלה
שחמאס הקשיח עמדות ,חרוחלק ,השיחות התפוצצו
לכך
שנשאר זה עסקה" .בנושא
לא נוקטת צעדים כאלה ומה
קרדיט מוגזם על העסקה .״הקרדיט הוא של ראש הממשלה
והיה נתק .המתווה עצמו נסגר כבר בשלב מוקרם ,אבל
ההתבטאות של אב־בה שליט אמר הדובר" :לא זכורה לי
הוויכוח תמיד היה על המהות:אילו  450אסירים ישוחררו ,בלבד״ ,אמר .״בשורה התחתונה ,הקמפיינים כלל לא השפיעו
מה אתה שם בתוך הקופסה .חמאס גם ירע שנתניהו הוא עלהחלטתו .היו רגעיםשהלבישו את הבן שלו במדים של
ואצילי״.
התבטאות כזאת.הדיאלוג ביניהן היה יפה
דוברה של ח״כ
אנסטםיהמיפאלי:״מיכאלי נפגשה
עליו .גלעד ותקפו אותו .האנשים שעשו את זה צריכים עכשיולע־
$TS1$לעשות$TS1$
אגוז קשהלפיצוחולכןהעניין של המחאות לא עובר
סליחה .ראש הממשלה גם היה בקשר
$DN2$לעשות $DN2$חשבון נפש ולבקש
משפחתו שלגלעד כמה פעמים בעבר והביעה תקווה
שות
הם גם הבינו שזה המקסימום שאפשרלהשיג".
עם
שהם יראו אתגלעד בבית״.
מתמיד עם משפחת שליט והזמין אותםלארוחותחג".
לנתניהו לחתום לבסוף על ההסכם?
אז מה גרם
לוי־אבקסיס" :היא איננה חו־
$TS1$חותמת$TS1$
דוברה של ח״כ ציפילבני ,יו״ר האופוזיציה ,אמר
הדוברת של ח״באורלי
״ב־14ביולי הייתה פריצת דרך .אמרנולחמאס:׳תגי־
$TS1$׳תגידו$TS1$
תמת
$DN2$חותמת $DN2$במסדרונות .במשרדנו קייםכלל,שלפיו כל מסמך
גידו$DN2$לנו איך אתם רוצים שזה ייסגר .אתם תגידולנו מה זה
דו
בתגובהלטענה שהיא סירבה לחתום על עצומהלמעז
מתבקשת לחתום חייבלעבור למשרד באופן
חותמת על עצומות ,מחאות שעליו היא
שליט":ככלל ,לבני אינה
נייר׳ .ברגע שהם כתבו
בעיניכם מתווה סוגר עסקה .תכתבו
מסודר על מנתשנוכלללמוד את הדברים
נייר ,הם בעצם תחמו את הפנטזיותשלהם ,ובתיחום הזה היו
לעומק״.
וכדומה .בנושא שליט היא אמרה בעבר שבאופןעקרוני,

