חובר ע"י דקלה בר אורי  ,שבט אלומות ,הנהגת שרו צפו

השבויי והנעדרי
מטרות:
הכרות ע מספר מקרי של שבויי ונעדרי בתולדות המדינה.
דיו בערכי החברתיי ובדילמות הציבוריות הנובעות ממקרי אלה.
פתיחה
בחדר יהיו מפוזרי קטעי שירה ]נספח  , [1כל חני יקבל רצועה ע ש מסוי
נעדר ,ב משפחה או אד פשוט מ הישוב ]נספח [2

חייל שבוי ,חייל

כל חני ע הדמות שהוא מייצג ,יבחר שורה או קטע שנראה לו שהדמות הכי תתחבר אליה.
את השורות שבחרו נכתוב על נייר עיתו ] לא חייבי את כל הדמויות – והמדרי יעביר רקע קצר
על כל דמות וסיפור המקרה[
גו
חלק א'
חלוקה ל 3קבוצות ,כל קבוצה מקבלת מקרה אחר אותו היא לומדת וממלאה את הטבלה
המצורפת ]נספח . [3לאחר מכ  ,כל קבוצה מסבירה על המקרה שלה ועל נייר עיתו נכי טבלה
שתרכז את כל המידע ]נספח [4
דיו
המדרי יכתוב בגדול :
 6חיילי ישראלי =  4500מחבלי
 3חיילי ישראלי =  1150מחבלי

]עסקת אנאצר[
]עסקת ג'יבריל[

המדרי יבקש מכל מי שחושב שהמחיר מוצדק והעסקה כדאית לקו .
שאלה:
איזה ער של מדינת ישראל נובע מזה שאנחנו מחליפי  6חיילי תמורת  5650מחבלי ?
חיי אד  ,ה מעל לכל מדינת ישראל וצה"ל כגו שמשק את ערכי המדינה דוגלת בכ
שחייו של חייל או אזרח מדינה שווי למדינה יותר מכל דבר אחר  ,ג א המחיר הוא
כבד.
שאלה:
ומה המחיר?
שחרור מחבלי אשר ישראל עצרה מכיוו שהיה לה יסוד מבוסס להאמי כי היו מעורבי
בתכנו וביצוע פעילויות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל .בעסקת ג'יבריל היו א כאלה שעמדו
להכנס למעצר כל רצח.
בעצ העובדה שמשחררי מחבלי אנו עלולי לפגוע בחיי אד בחיי האזרחי של ישראל.

בהצבעה מי חושב שהמחיר שווה?
שאלה:
אלחנ טננבאו הא כל אד צרי לשחרר ? ג א אולי פגע בבטחו המדינה ולא נשלח
מטעמה? ]כמו חיילי ?[

שאלה:
חילו שבויי תמורת גופות הא זה לגיטימי ? הרי כעת לא מדובר בחיי אד !
לער חיי אד וכבוד המת יש חשיבות רבה ביהדות וקיי הבדל בינינו לבי המוסלמי אשר
האדמה היא ער עליו אצל  .ה מוכני להקריב את עצמ וגופות אנשיה תמורת משא ומת
קשה אשר לרוב מדינת ישראל יוצאת בו "מופסדת" וכמו שראינו מחליפה יחידי תמורת אלפי .
ג במקרה של החזרת גופה לדוגמא איתמר איליה ז"ל  ,לוח השייטת ,הוחזר לאר תמורת
עשרות גופות של אנשי חיזבאללה ו  40מאנשי הארגו שכלואי בישראל.
קטע קריאה

אמנת ז'נבה
נחתמה ב  1949לאחר זוועות מלחמת העול השנייה.
לגבי שבויי האמנה אומרת כי על השובי
 .1לדווח על השבוי לצלב האדו
 .2השבוי זכאי ליחס של דר אר
 .3השבוי ייחקר בשפתו
 .4חפציו האישיי ישארו בידיו ,חפצי צבאיי ימסרו  ,תעודות
ומסמכי זיהוי ישארו.
 .5אסור לענות שבוי ,לבצע בו ניסויי רפואיי  ,לגרו לו מו
כלשהו.
 .6להג עליו מגילוי אלימות של ההמו .

השבי

"כלאו אותי בצינוק ,ואני ע גבס ותחבושות ,אור החדר היה כאור מיטת הבטו
שהייתה בו .לא היו ש חלונות והדלת הייתה מפלדה .על המיטה היה מזר קט
של כלבי  ,מלא פרעושי  .גלגלו אותי עליו  ,כבלו ידי באזיקי  ,כדי שלא אברח
וסגרו את הדלת.
מלמעלה דלקה מנורה מסנוורת שדלקה יו ולילה.
כעבור כמה שעות נעשה לי קר והצטרכתי ללכת לשירותי  ,קראתי לשומר א לא
הייתה תשובה .בסו נכנס שומר הביא לי קופסת שימורי קטנה ואמר "כא
תעשה" מוב שלא יכולתי אבל בסו הוא הל .
המשכתי לצעוק אבל דבר לא קרה .כנראה רצו להפו אותי לחיה ,לבסו עשיתי
את צרכי על המזר .
אז באו שומרי ועשו חינגה  ,ה היו מבסוטי  ,כל זה נעשה כדי להשפיל אותי ,
ככה זה נמש כמעט חודשיי  .כבו באזיקי ועושה את צרכיי במיטה.
אח"כ לא הייתי צרי כי כמעט לא אכלתי.
באותו זמ כבר לא חשתי את הטינופת .כשהשומרי היו מכניסי לי פעמיי ביו
פיתה ע גבינה מלוחה היו מכסי את אפ בגלל הסירחו  ,פעמיי ביו היו
מביאי לי מי  ,תמיד בכוס שבורה נוזלת כדי שאראה את המי נוטפי .
לא ידעתי מתי יו ומתי לילה ולעיתי הייתי שרוי במצב של הזיה.
לפעמי הייתי שומע שמכי אסירי בצינוק לידי ואסיר צעק "אמא  ,אבא"
בעברית.
עד היו אני לא יודע א השמיעו לי הקלטה או שעינו ש בחורי שלנו.
]קטע אנונימי מהשבי[

שאלה:
ישראל ,לבנו  ,סוריה ומצרי חתומות על אמנת ז'נבה א חיילי שחזרו משבי שבו עפ פגיעות
בגו ובנפש או לא שבו כלל או שבו מתי  .הא לאור העובדה הזאת מדינת ישראל צריכה לנהוג
ע"פ רוח האמנה?
הער חיי אד  ,הכוונה היא לכל אד באשר הוא אד ועל כ המדינה חתומה ומחייבת להתנהג
על פי רוח המסמ  .במיוחד מדינה של הע היהודי ,לאחר שעבר את תלאות השואהושנאת
הזרי אי אנחנו נוכל להתעלל באד שבעצ ג לו יש מטרה לנצח ,בדיוק כמו לנו?
הערכי שלנו שוני מהערכי של המדינות השכנות לנו .מדינת ישראל מציבה לעצצמה מטרות
ונורמות התנהגות הנובעות מערכיה והיא רואה חשיבות רבה שהער העליו אצלנו היא חיי אד
ולא האדמה כפי שאצל המדינות השכנות.
אנו רואי בכ נקודה לזכותינו שאנו שוני מאויבנו ומרגישי יותר אנושיי מה בשל כ .
סיבה נוספת דיפלומטית .מדינת ישראל נראית ג בעי העול  ,בתקשורת העולמית שאי אפשר
להתעל ממנה – כמדינה מוסרית יותר ודבר זה נות לנו נקודות זכות לעומת מדינות האויב.
נגד
על מנת שלא נפסיד במלחמה אנו צריכי להיות מוכני להקריב את אות קורבנות שמוכני
אויבנו להקריב.
חייבי לשחק על פי כללי המשחק לא לפי האמונות אלא לפי הכללי של האויב.

אנו נתוני במצב לא הגיוני ולא הוג כאשר חיילנו מעוני ומתי בשבי ואני נאלצי להתנהג
באנושיות כלפי חיילי האויב.
•

כל הדברי הללו ה חלק מהויכוח הציבורי הקיי במדינה ,אול עד כה אי הכרעה
ממשית בנושא וג א קרו מקרי של התעללות בשבויי ]כגו קו  300וחקירות השב"כ[
מדינת ישראל מציגה חזות של מוסריות ג ביחס לשבויי ולעצורי .

סיכו
מקריא את המכתב של בתיה ארד ז"ל ומדגישי את החשיבות של ההנצחה והזכרו של המרי
האלה על מנת שלא ירדו מסדר היו הציבורי עד שישובו בני אל גבול .
]אפשר להכי תפאורה בחדר הפעילות של השמות  ,תמונות ,שירי
ושלט "ושבו בני אל גבול "[

נספח 1

סת  /טיפקס
מרוב דמעות הראייה מתערפלת
מרוב מדבקות כבר לא רואי את הדלת
מרוב נרות לא רואי כמה אופל
מרוב פתקי לא רואי את הכותל

הא השלישית/נת אלתרמ
סתו אנוש ,סתו יגע ולא מנוח
ומטר בלי אחרית וראש.
ובלי נר בחלו ובלי אור בעול
שרות
אמהות שלוש.
הא השלישית בעיניה תועה
לא היה לי יקר כמוהו...
איכה אב לקראתו ואינני רואנ
אינני יודעת איפה הוא.

עד עול אחכה /יונת גפ
אני כותב מכתב ,הד נגמר לי,
אני רוצה אות  ,אתה יקר לי
אהה
אני כותב מכתב הד נגמר לי
עד עול אחכה
אהה ,עד עול אחכה

אהבה בהעדר /נביל נאזר אלדי
געגועי מתובלי במכאוב
בחלו עולה ונגוז
זכר דמות חוזר ונשנה
עובר בתודעתי בלילה בכל עוז
הזכרו ממשי לאחוז ביו רוצה
לראות עכשיו
ומצדי שיעצור הזמ
אליו איני עוד נאמ .
איני מסתפק בזכרונות
איני מסתפק בתמונות
די ע הריחוק ממני
רוצה לראות ליד כא .

כמה טוב שבאת הביתה /שלו חנו
כמה טוב שבאת הביתה,
בית זה אומר כבר הכל.
היה ל ח ,
היה ל קר,
עכשיו אתה יותר מאושר.

ילדי של החיי  /שלו חנו
עיני פקוחות מבלי לראות את השמיי ,
מבלי לראות כחול של י ירוק של ע ,
מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פע ,
מבלי לראות את הדברי כמו שה .

רוצה לחזור /ארכדי דוכי
את לוקחי ונועלי אותי ,את באי
את רצי מהר ,תופסי אותי,
את טועי ,
סיבה אחת לחיי נשארה ,את מתי
לקחת
ג אותה.

שיר חרו ארד /אהוד מנור
כשתבוא
ביו מ הימי
ימי שנחתמי
בקצב תפילה
כשתבוא
נגיש ל פרחי
פרחי שנפתחי
ללא מילה

שוב פע  /אביב גפ
שוב פע
אתה בוכה לי בשתיקה,
שוב פע לבדי
שוב פע דמעותי
שוב פע
אולי תשוב פע אלי.

שיר תקווה /אביב
גפ
 ...לחופש הנצחי
לילדי שלי
עד שיהיה טוב
עד שיהיה
לילה טוב/אביב גפ
לילה טוב ל
תשמור על עצמ
לילה טוב
את הדמעות של
כבה בשמיכת
לילה טוב

אור הירח /אביב גפ
כשאלוהי ברא את החוש
הוא ברא לנו ירח
שיראו אי אנחנו פוחדי

זמר/מוריס מטרלינק
וכי ישוב אלינו,
הא אגיד לו מה?
תאמרי לו כי ציפיתי
עד צאת הנשמה.

נספח 2
 .1יובל ארד ,ביתו של רו ארד
 .2בתיה ארד אמו של רו ארד
 .3רו ארד הנווט השבוי
 .4יונה באומל אביו של זכריה באומל ]מנעדרי סולט יעקב[
 .5יהודה כ מנעדרי סולט יעקב
 .6צבי פלדמ מנעדרי סולט יעקב
 .7זכריה באומל מנעדרי סולט יעקב
 .8ניסי סאל
 .9יוס גרו

שבוי מחטיבת הנח"ל
שבוי מחטיבת הנח"ל

 .10חזי שי שבוי מקרב סולט יעקב
 .11עדי אביט ז"ל – שבוי מהנדסה קרבית
 .12נופת אשתו של עומאר סועאד ז"ל שבוי מהנדסה קרבית
 .13קאס ומעתוק בניו של עומר סועאד ז"ל שבוי מהנדסה קרבית
 .14אביו של בני אברה ז"ל שבוי מהנדסה קרבית
 .15בני אברה ז"ל – שבוי מהנדסה קרבית
 .16עומאר סועאד ז"ל – שבוי מהנדסה קרבית
 .17מיכל כה תושבת רחובות
 .18ירו ליבובי תושב רמת ג
 .19מיכה ב נעי

תושב מושב צרופה

 .20מירב לוי תושבת קריית שמונה
 .21גיא חבר חייל תותחני נעדר
 .22אביו של גיא חבר חייל תותחני נעדר
 .23קר בתו של אלחנ טננבאו
 .24אלחנ טננבאו

נשבה בידי החזבאללה

 .25עירא עפרו המג"ד בקרב סולט יעקב

נספח 3
טבלת הסיפור
סיפור המקרה
המחיר ששילמנו ]א שילמנו[
ערכי חברתיי
דילמות ציבוריות
טבלה שתרכז את כל המידע
חיילי הנח"ל

סולט יעקב

אלחנ טננבאו

סיפור המקרה
המחיר ששילמנו
ערכי חברתיי
דילמות ציבוריות

נעדרי סולט יעקב
אחד הקרבות הקשי של מלחמת לבנו נער בבקעה צרה בסמו לסולט יעקב.
ביו חמישי ה  11ביוני  1982נקרא האלו אביגדור ב גל מפקד כוחות צה"ל בגזרה המזרחית
לדיו במטכ"ל .לפני יציאתו הטיל על סגנו אהוד ברק ועל תא"ל עמר מצנע להעתיק את אחת
החטיבות מאזור כפר משכי למשולש הדרכי שמדרו לסולט יעקב.
בשעה  17:30קיבל המג"ד עירא עפרו פקודה מהמח"ט לנוע צפונה ולתפוס את הצומת מדרו
לסולט יעקב ,זאת מתו מטרה לנצל את התמוטטות הדיוויזיה הסורית מס'  1ולתפוס עוד שטח
חיוני לקראת העימות ע דיוויזיה סורית נוספת שהתקרבה לאזור הקרבות.
מטרה נוספת הייתה להתקד לכיוו כביש ביירות דמשק.
תנועת הטנקי החלה לקראת חצות .בזמ התנועה נפתחה אש לעבר בכוח  ,ממנה נפגעו שני
טנקי ונהרגו  5לוחמי .
מעט אחרי השעה אחת ,הגיע הגדוד למשולש הדרכי ליד סולט יעקב בזמ התנועה החלו
חילופי האש ע הסורי  ,שתפסו את הרכסי שחלשו על הבקעה .חילופי הירי נמשכו כל הלילה.
ע שחר  ,ניצלו הסורי את השמש שסינוורה את הישראלי ואת יתרונ הטופוגראפי וירו לעבר
כוח צה"ל טילי  ,פגזי טנקי ואש ארטילריה.
בלית ברירה החליט עירא המג"ד על היחלצות לאחור תחת אש.
הגדוד נער לנסיעה  ,המג"ד נת פקודה לעלות על הכביש ולנוע לכיוו דרו .
החלה דהירה לאחור תחת אש מכל הכיווני כשהכוח משיב אש.
הייתה זו נסיעה של  8 7ק"מ שללוחמי נראתה כנצח ,נצח שהפריד בי חיי ומוות.
החיילי דיווחו כי רק  3טנקי נותרו מאחור ,אח"כ התברר כי נותרו  5טנקי מאחרו.

 20חיילי צה"ל נהרגו בקרב ואחד ממפקדי הטנקי – חזי שי נפל בשבי.
הוא הוחזר כעבור  3שני במסגרת עסקת ג'יבריל ,יחד ע עוד  2חיילי נח"ל שבויי תמורת 1150
מחבלי .
עד רדת הערב התארגנו חיילי החטיבה  ,בני ישיבות ההסדר  ,לקבל את השבת המתקרבת.
תפילת מעריב של אותו ערב שבת  ,הייתה עצובה במיוחד .מישהו הזכיר לנוכחי כי שבת היו
ובשבת אסור להיות עצובי ואז פתחו הלוחמי בריקוד כבד של אנשי שב  30השעות האחרונות
התבגרו בהרבה שני .
שלושה חיילי  :זכריה באומל ,צבי פלדמ ויהודה כ נעדרי מאז הקרב.

חיילי הנח"ל
ב 4בספטמבר  1982יצאה חוליה של  8חיילי נח"ל לעמדת תצפית באזור "רוויסת אל בלוט"
שמצפו לבחמדו .
בצהריי יצאו  4חיילי לשמירה כאשר האחרי נותרו בתוכה .כשעה מאוחר יותר הגיעו למקו
 4אזרחי חמושי וציוו על החיילי להכנע.
כל שמונת החיילי נכנעו ללא התנגדות .השובי  ,אנשי הפת"ח לקחו מהחיילי את נשק
וכעבור  4שעות הליכה ,כשבדר נפצע אחד השבויי מצרור שנפלט מנשקו של מחבל  ,הגיעו את
בית אב מבודד ששימש כבסיס עורפי של השובי .
ש נמסרו החיילי ניסי סאל ויוס גרו לידי אנשי ארגונו של אחמד ג'יבריל כחלק מההסדר
בי הארגוני ואילו חבריה נותרו בידי אנשי הפת"ח .גרו וסאל הוסעו לדמשק ואילו ששת
האחרי נשארו בידי הפת"ח בלבנו .
עסקת אנאצר 24/1/83
במשא ומת שניהלה ישראל בתיוו הצלב האדו מול אש" הושג הסכ .
ע"פ ההסכ  ,תמורת  6מחיילי הנח"ל פתחה ישראל את שערי מחנה אנאצר שבו היו כלואי
אלפי מחבלי ושיחררה עוד  65אסירי שהיו כלואי בבתי כלא ישראלי באשמת פעילות
חבלנית .סה"כ שיחררה ישראל מעל  4500מחבלי שהיו ברשותה.
עסקת ג'יבריל 21/5/85
לאחר  3שנות שבי שוחררו  3חיילי צה"ל מהשבי ]שניי מה חיילי נח"ל ואחד שנשבה בקרב
בסולט יעקב ב  11ביוני  [1982בתמורה שחררה ישראל  1150מחבלי .
חלק הגדול מרצחי אשר נידונו באר למאסר עול .

