גלעד שליט חוזר הביתה
גלעד שליט ,שירת כחייל בחיל השיריון .בבוקר יום ראשון 25 ,ביוני
 ,2006החמאס הפגיז טנק ששמר על גדר המערכת בגבול עזה .אנשי
החמאס ירו טיל על הטנק והוא גרם לשריפה .מפקד הטנק וחייל
נוסף ,יצאו מהטנק ואנשי החמאס ירו בהם והרגו אותם .חייל אחר
נפצע .גלעד שליט ,איש הצוות הרביעי ,נלקח על ידי המחבלים דרך
מנהרה לתוך עזה.
כשנודע על החטיפה נמסרה הודעה למשפחת שליט :אביו של גלעד
נועם ,ואימו אביבה שליט.לגלעד יש גם אח ואחות :יואל והדס.
המשפחה גרה ב''מצפה הילה'' בגליל העליון.
גלעד הוחזק בשבי החמאס במשך  1941ימים! במשך כל תקופת
השבי ,ניסו בני המשפחה לקבל מידע על מצבו בעזרת גורמים
שונים .אנשי החמאס לא אפשרו זאת ואף מנעו מנציגי ארגון ''הצלב
האדום'' להיפגש איתו .בכך הם הפרו את החוק הבינלאומי של
זכויות האדם .שנה לאחר החטיפה פורסמה קלטת שבה נשמע קולו.
בקלטת הוא קורא מכתב שכתבו השובים שלו.
ביום שלישי 18 ,באוקטובר  ,2011התעוררו אזרחי מדינת ישראל
ליום הסטורי .בטלוויזיה וברדיו סיקרו את חזרתו של גלעד לישראל.
ההתרגשות היתה רבה במיוחד כאשר גלעד נראה יוצא מהרכב אל
מעבר רפיח .משם מסרו אותו מתווכים מצריים לידיהם של אנשי
צה''ל .גלעד נפגש עם ראש הממשלה ,עם הרמטכ''ל ולאחר מכן עם
אביו ואימו.
כשגלעד חזר לביתו ,אבא של גלעד אמר לעיתונאים '':כמו שאולי
הספקתם לראות ,גלעד סך הכל מרגיש טוב ,הוא אוכל ,יש לו
תיאבון .הוא צריך זמן וצריך להסתגל.''...
עכשיו גלעד שליט צריך לנוח ולהתאושש מהחוויה הקשה שעבר.
כל עם ישראל מאחל לו שיקום קל ,הצלחה ובעיקר חיים שקטים
ומאושרים.
חיים פרידמן ,מעובד ע''פ מקורות שונים מהעיתונות

גלעד שליט חוזר הביתה
ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיטֵ ,שֵׁרת ְכַּחָיּל ְבֵּחיל ַה ִשְּׁריוּןְ .בֹּבֶקר יוֹם ִראשׁוֹןְ 25 ,בּיוִּני
ַ ,2006הָחָמאס ִהְפ ִגּיז ַטְנק ֶשׁ ָשַּׁמר ַעל ֶגֶּדר ַה ַמֲּעֶרֶכת ִבְּגבוּל ַעָזּהַ .אְנ ֵשׁי
ַהָחָמאס ָירוּ ִטיל ַעל ַה ַטְּנק ְוהוּא ָגַּרם ִל ְשֵׂרָפהְ .מַפֵקּד ַה ַטְּנק ְוַחָיּל נוַֹסף,
ָיְצאוּ ֵמַה ַטְּנק ְוַאְנ ֵשׁי ַהָחָמאס ָירוּ ָבֶּהם ְוָהְרגוּ אוָֹתםַ .חָיּל ַאֵחר ִנְפַצע.
ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיטִ ,אישׁ ַה ֶצֶּות ָהְרִביִעיִ ,נְלַקח ַעל ְיֵדי ַה ְמַּח ְבִּלים ֶדֶּרְך ִמְנָהָרה
ְלתוְֹך ַעָזּה.
ְכּ ֶשׁנּוַֹדע ַעל ַהֲחִטיָפה ִנְמְסָרה הוָֹדָעה ְלִמ ְשׁ ַפַּחת ַשׁ ִלּיטָ :אִביו ֶשׁל ַגְּלֵעד
נַֹעםְ ,וִאמּוֹ ֲאִביָבה ַשׁ ִלּיטְ .לִגְלָעד ֵישׁ ַגּם ָאח ְוָאחוֹת :יוֵֹאל ַוֲהַדס.
ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ָגָּרה ְבּ''ִמְצ ֶפּה ִה ָלּה'' ַבָּגִּליל ָהֶעְליוֹן.
ִגְּלָעד ֻהְחַזק ִבּ ְשִׁבי ַהָחָמאס ְבֶּמ ֶשְׁך ָ 1941יִמים! ְבֶּמ ֶשְׁך ֹכּל ְתּקוַּפת
ַה ֶשִּׁביִ ,נסּוּ ְבֵּני ַה ִמּ ְשׁ ָפָּחה ְלַק ֵבּל ֵמיָדע ַעל ַמ ָצּבוֹ ְבֶּעְזַרת גּוְֹרִמים שׁוִֹנים.
ַאְנ ֵשׁי ַהָחָמאס לֹא ִאְפ ְשׁרוּ ֹזאת ְוַאף ָמְנעוּ ִמְנִּציֵגי ִאְרגּוּן ''ַה ְצָּלב
חק ַה ֵבּיְנְלֻא ִמּי ֶשׁל ְזֻכיּוֹת
ָהָאֹדם'' ְלִה ָפֵּגשׁ ִאתּוְֹ .בָּכְך ֵהם ֵהֵפרוּ ֶאת ַה ֹ
ָהָאָדםָ .שָׁנה ְלַאַחר ַהֲחִטיָפה ֻפְּרְסָמה ַק ֶלֶּטת ֶשׁ ָבּהּ ִנ ְשַׁמע קוֹלוַֹ .בַּקּ ֶלֶּטת
הוּא קוֵֹרא ִמְכ ָתּב ֶשׁ ָכְּתבוּ ַהשּׁוִֹבים ֶשׁלּוֹ.
ְבּיוֹם ְשִׁלי ִשׁיְ 18 ,בּאוְֹקטוֹ ֶבּר ִ ,2011הְתעוְֹררוּ ֶאְזְרֵחי ְמִדיַנת ִי ְשָׂרֵאל
ְליוֹם ִהיְסטוִֹריַ .בּ ֶטֶּלִויְזָיה וָּבַרְדיוֹ ִסְקּרוּ ֶאת ֲחָזָרתוֹ ֶשׁל ִגְּלָעד ְלִי ְשָׂרֵאל.
ַהִהְתַר ְגּשׁוּת ָהְיָתה ַר ָבּה ִבְּמיָֻחד ַכֲּא ֶשׁר ִגְּלָעד ִנְרָאה יוֵֹצא ֵמָהֶרֶכב ֶאל
ַמֲעָבר ָרִפיַחִ .מ ָשּׁם ָמְסרוּ אוֹתוֹ ְמַתְוִּכים ִמְצִרִיּים ִליֵדיֶהם ֶשׁל ַאְנ ֵשׁי
ַצַה''לִ .גְּלָעד ִנְפַגּשׁ ִעם ֹראשׁ ַה ֶמְּמ ָשָׁלהִ ,עם ַהַרָמְט ָכּ''ל וְּלַאַחר ִמ ֶכּן ִעם
ָאִביו ְוִאְיּמוּ.
ְכּ ֶשׁ ִגְּלָעד ָחַזר ְלֵביתוַֹ ,א ָבּא ֶשׁל ִגְּלָעד ָאַמר ָלִעתּוָֹנִאיםְ '':כּמוֹ ֶשׁאוַּלי
ִהְס ַפְּק ֶתּם ִלְראוֹתִ ,גְּלָעד ָסְך ַה ֹכּל ַמְר ִגּישׁ טוֹב ,הוּא אֶֹכלֵ ,ישׁ לוֹ ֵתָּאבוֹן.
הוּא ָצִריְך ְזַמן ְוָצִריְך ְלִהְס ַתֵּגּל.''...
ַעְכ ָשׁו ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט ָצִריְך ָלנוַּח וְּלִהְתאוֹ ֵשׁשׁ ֵמַהֲחָוָיה ַהָקּ ָשׁה ֶשָׁעַברָ .כּל
ִעם ִי ְשָׂרֵאל ְמַאֵחל לוֹ ִשׁקּוּם ַקלַ ,הְצָלָחה וְּבִעָקּר ַחִיּים ְשֵׁקִטים
וְּמֻא ָשִּׁרים.
חיים פרידמן ,מעובד ע''פ מקורות שונים מהעיתונות

Vocabulaire du texte

être capturé
captivité
corps des blindés
bombarder
clôture de sécurité
missile
être emmené
tunnel
enlèvement
informations
intervenants
représentants
violer, ne pas respecter
loi internationale
droits de l'homme
enregistrement audio
citotens
couvrir (médias)
émotion
intermédiares, médiateurs
s'adapter
se rétablir
rétablissement

 ְלִה ָתֵּפס,...ִנְת ַפּס ב
ֶשִׁבי
ֵחיל ַה ִשְּׁריוּן
 ְלַהְפ ִגּיז,ִהְפ ִגּיז
ֶגֶּדר ַה ַמֲּעֶרֶכת
ִטיל
 ְלִה ָלַּקח,ִנְלַקח
ִמְנָהָרה
ֲחִטיָפה
ֵמיָדע
גּוְֹרִמים
ְנִציִגים
 ְלָהֵפר,ֵהֵפרוּ
ַהחוֹק ַה ֵבּיְנְלֻא ִמּי
ְזכוּיּוֹת ָהָאָדם
ַק ֶלֶּטת
ֶאְזָרִחים
 ַל ֶסֶּקר,ִסיְקּרוּ
ִהְתַר ְגּשׁוּת
ְמַתְוִּכים
 ְלִהְס ַתֵּגּל,ִהְס ַתֵּגּל
... ְלִהְתאוֹ ֵשׁשׁ מ,ִהְתאוֹ ֵשׁשׁ
ִשׁיקּוּם

D'autres mots sur ce lien : http://www.morim.com/vocashalit.pdf

Commentaire
ְבּ ָשָׁעה ְ 11:00בִּדיּוּק ָמַסר דּוֵֹבר צה"לַ ,תּתַ-אלּוּף יוָֹאב מוְֹרְדַּכיֶ ,את
ַההוָֹדָעה ֶשַׁעם ִי ְשָׂרֵאל ִח ָכּה ָלהּ ָ 1941יִמיםִ " :גְּלָעד ַשׁ ִלּיט ָשׁב ַה ַבְּיָתה!"
דּוֵֹבר צה"ל הוִֹסיף ַכּ ָמּה ְדָּבִרים ַעל אוֹדוֹת ֵסֶדר ַהיּוֹם ַה ָצּפוּי ְלִגְלָעד ַשׁ ִלּיט
ַעד ֶשַׁיּ ִגּיַע ְלֵביתוֹ ְבִּמְצ ֶפּה ִה ָלּה .הוּא ָמַסר ֶשׁ ַמּ ָצּבוֹ ֶשׁל ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט טוֹב
ְוַתִקּין .דּוֵֹבר צה"ל הוִֹסיףְ" :לַמְעָלה ֵמָחֵמשׁ ָשׁ ִנים ָהִיינוּ ִאתּוֹ ְוַעְכ ָשׁו הוּא
ִע ָמּנוּ"ֹ .קֶדם ָלִעְדכּוּן ֶשׁל דּוֵֹבר צה"ל ִנְרֲאָתה ְתּמוָּנתוֹ ָהִראשׁוָֹנה ֶשׁל ִגְּלָעד
ַשׁ ִלּיט ַבּ ֶטֶּלִוי ְזָיה.
ִלְפֵני ַה ִמְּפָגּשׁ שׂוֵֹחַח ִגְּלָעד ַבּ ֶטֶּלפוֹן ִעם ְבֵּני ִמ ְשׁ ַפְּחתּוִֹ ,שׂיָחה ִראשׁוָֹנה
ְמַרֶגּ ֶשׁת ְמאוֹדְ .לַאַחר ִמ ֶכּן ,הוֳֹעַבר ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט ְבַּמסּוֹק צה"ל ַל ָבִּסיס ֵחיל
ָהֲאִויר ֵתּל נוֹףָ ,שׂם ִקְדּמוּ ֶאת ָפָּניו ֹראשׁ ֶמְמ ֶשֶׁלת ִי ְשָׂרֵאלִ ,בּ ְנָיִמין נתניהו,
ָשׁר ַה ִבּ ָטּחוֹןֵ ,אהוּד ָבָּרק והרמטכ"לְ ,בּ ִני גנץ ,וְּלַאֵחר ִמ ֶכּן ִנְפַגּשׁ ִגְּלָעד
ַשׁ ִלּיט ִעם ִמ ְשׁ ַפְּחתּוֹֹ .ראשׁ ַה ֶמְּמ ָשָׁלה ָנ ָשׂא ְדָּבִרים ְבּאְמרוַֹ " :בּיּוֹם ַהֶזּה ֻכּ ָלּנוּ
ְמֻאָחִדים ַבּ ִשְּׂמָחה וַּב ְכֵּאב" .הוּא ִצֵיּן ֶשַׁה ְמּ ִשׂיָמה ְלַהְח ִזיר ֶאת ִגְּלָעד ַחי
ַה ַבְּיָתה ָעְמָדה ְלֶנֶגד ֵעיָניוְ ,ו ֶשׁ ְמּ ִשׂיָמה זוֹ ֻבּ ְצָּעהְ .כּמוֹ ֵכּן ִצ ֵטּט ֶאת ֶשָׁאַמר
ְלהוָֹריו ֶשׁל ִגְּלָעדֶ" :הְחַזְר ִתּי ֶאת ִבּ ְנֶכם ַה ַבְּיָתה".
ְלַאֵחר ַה ִמְּפָגּשׁ ָהִראשׁוֹן ַה ְמַּרֵגּשָׁ ,יְצאוּ ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט וְּבֵני ִמ ְשׁ ַפְּחתּוֹ ֶאל ֵעֶבר
ֵבּיָתם ְבִּמְצ ֶפּה ִה ָלּהִ .גְּלָעד לֹא ָהָיה ְבֵּביתוֹ ְכָּחֵמשׁ ָשׁ ִנים ָוֵחִציֲ ,אֻרכּוֹת
חם ְוָלַאֲהָבה ִמְבֵני ִמ ְשׁ ַפְּחתּוֲֹ ,חֵבָריו ְוַעם
ְוָקשׁוֹתַ .עְכ ָשׁו הוּא ִי ְז ֶכּה ַל ֹ
ִי ְשָׂרֵאלֶ ,שִׁח ָכּה ְזַמן ָרב ְלשׁוֹבוֹ.
ִעְסַקת ַה ִשְּׁחרוּר ֶשׁל ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט ֶנְח ְתָּמה ֵבּין ִי ְשָׂרֵאל לחמאסַ .על ִפּי
ָהִעְסָקהַ ,בּ ָשָּׁלב ָהִראשׁוֹןִ ,עם ִשְׁחרוּרוֹ ֶשׁל ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיטֻ ,שְׁחְררוּ ְכָּחֵמשׁ
ֵמאוֹת ֲאִסיִרים ָפַלְסִטי ִניםֵ .הם ֻשְׁחְררוּ ְלַעָזּהִ ,ליהוָּדה ְושׁוְֹמרוֹן ,וִּמְקָצָתם
ָהָעְברוּ ִלְמִדינוֹת ֲאֵחרוֹתַ .בּ ָשָּׁלב ַה ֵשּׁ ִני ֶשׁל ָהִעְסָקהְ ,י ֻשְׁחְררוּ ְכָּחֵמשׁ ֵמאוֹת
ֲאִסיִרים נוָֹסִפיםֵ .בּין ָהֲאִסיִרים ֶשׁ ֻשְּׁחְררוּ ֵישׁ ֲאִסיִרים ֲא ֶשׁר ִבּ ְצּעוּ ִפּגּוִּעים
ַק ִשּׁים ֶנֶגד ִי ְשְׂרֵאִלים ְוִרצּוּ ֳעָנ ִשׁים ְכֵּבִדים ְמאוֹד.
ָכֵּעתִ ,גְּלָעד ַשׁ ִלּיט עוֵֹמד ִבְּפֵני ְתּקוָּפה ֲאֻר ָכּה ֶשׁל ִשׁקּוּם גּוָּפ ִני ְוַנְפ ִשׁיַ .הַחִיּים
ַה ְמֻּמ ָשִּׁכים ִבּ ְשִׁבי החמאס ָהיוּ ַוַדּאי ַק ִשּׁים ְמאוֹדֲ .אָבל ַעְכ ָשׁוְ ,בֵּחיק
ִמ ְשׁ ַפְּחתּוֹ ָהאוֶֹהֶבתַ ,הֲחֵבִרים ְוַה ַמּ ָכִּרים ,וְּבֶע ְזָרָתהּ ֶשׁל ַה ְמִּדיָנהְ ,לַאטְ-לַאט
יוַּכל ִגְּלָעד ַשׁ ִלּיט ַלְחֹזר ְלַמְסלוּל ַחִיּים ַתִּקּין.

שאלות:
 .1כמה זמן גלעד שליט היה בשבי החמאס ?
 .2איך הוא נתפס ?
 .3לּמה היה קשה לקבל מידע על מצבו ?
 .4מה עשו ההורים שלו למען שחרורו ?
 .5איך הסתיימה הפרשה הזאת ?
 .6מה היה המחיר שמדינת ישראל הייתה צריכה לשלם ?
 .7מה אתה יודע על גלעד שליט ?
 .8האם גלעד שליט יוכל לשכוח את  5השנים בשבי החמאס ?

 .9איך גלעד יוכל להתאושש ?
 .10איך עם ישראל קיבל את גלעד ביום שחרורו ?

