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 Works at )פז" צומת כברי - עבודה מועדפת"(
 Studied at האוניברסיטה של החיים
 Born מחדש

 Gilad Shalit

 Gilad Shalit
 April 1

 Gilad Shalit
 January 26

 Gilad Shalit
 October 18, 2011
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About Friends 452 Photos 551 Map 45 Likes 92

8 שקלים לליטר דלק?!?!??? זה מחיר שאסור לנו לשלם!!!1

Elchanan Tenenbaum and 1027 people likes this

 Tzion Baruch likes this

Like . Comment . Share

In the house,

           b
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 Gilad Shalit
 December 1, 2011

 וווווא!! מדונה והצ'ילי פפרס מגיעים בקיץ! אמן שוקי וייס יצליח

!להביא גם את מייקל ג'קסון

Like . Comment . Share
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 Gilad Shalit
 June 25, 2006

(: סיור אחרון בעזה ויוצאים לסופה"ש! יאללה בלאגגגןן!1

Like . Comment . Share

Shlomo Benizri  shared a link
March 1

תריב אתה עם קצב כל ערב מי לוקח ת'מיטה העליונה

Like . Comment . Share

בניזרי: הכאב שלי גדול יותר 

YNET - משל גלעד שליט

Moshe Katzav לא, כי הפליצות שלך כל הלילה זה אחלה 

March 4 at 16:00 pm. Share
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 Gilad Shalit joined the group נועם שליט 
January 9 מצטרף  למפלגת העבודה 

Like . Comment . Share

Benjamin Netanyahu  בפעם הבאה שאבא שלך 

 ישחרר אותך

January 9 at 13:32 pm. Share

!תקוע במשחק משעמם של מכבי! יושב כבר שעה וחצי והזמן לא זז

- at היכל נוקיה

 מצלצל לבנות מקבוצת "גם אני אשכב עם גלעד שליט כשישתחרר

.מהשבי" לראות אם הן עדיין בעניין

כותבים: מאיה גייר, אסף ליברמן ודורון רובינשטיין
Istockphoto ,סער יעקב, אבי אוחיון ,Getty  :צילומים

עיבוד תמונה: נמרוד סלומון
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לובש חולצות 

מכוערות מעזה 

בדיוק כשאתה 

משתחרר משבי 

חמאס אחרי 5 

 T-שנים? בוא ל

מרקט תל אביב!

בוא למאהל הבדואי! 

כי חוויה ערבית 

אותנטית לא תמצא 

בשום מקום אחר!


