בס“ד

קטיף
העלון לתושבי גוש קטיף

אדר תשע“ו גיליון ה‘ 5

24

”משמח ציון ובניה“
סיפור מאת ר‘ איציק אמתי

13

כ“ב בשבט
יום גוש קטיף
במערכות החינוך

16

ראיון
עם אברי גלעד
בעקבות הסדרה
”מנותקים“

”עוד אבנך ונבנת“-
שושי וינברג
בני דקלים
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תורת קטיף הרב אהוד אחיטוב ,רב הישוב בני דקלים
הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם הא-ל המושיע – לימות המשיח
לאחר קריאת המגילה מברך השליח-ציבור” :ברוך אתה ה‘
הרב את ריבנו) “...שו“ע או“ח סי‘ תרצב סעי‘ א( .מבאר רבי
דוד אבודרהם )הל‘ פורים( שבנוסח הברכה יש שש לשונות
של נקמה כנגד ששת מנהיגי ישראל שנלחמו בעמלק
במשך הדורות ,כדלהלן” :הרב את ריבנו“ ע“י יהושע שנאמר
)שמות יז ,יג( ”ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב“.
”והדן את דיננו“ ע“י אהוד בן גרא שהרג את עגלון מלך
מואב והיו עמו עמון ועמלק שנאמר )שופטים ג ,יג(” :ויאסוף
אליו את בני עמון ועמלק וילך ויך את ישראל“ .וכתיב )שם
ג ,טו(” :ויקם ה‘ להם מושיע את אהוד בן גרא“” .והנקם את
נקמתנו“ על ידי גדעון שנאמר שם )שם ו ,לג(” :וכל מדין
ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו“ .והנפרע לנו מצרינו על ידי
שאול שנלחם בעמלק .והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ע“י
דוד בצקלג שנאמר שם )עי‘ ש“א ל ,א( והעמלקים פשטו
אל נגב ואל צקלג .ו“הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם“ כנגד
הנס של מרדכי ואסתר ו“האל המושיע“  -לימות המשיח.

לשנת תרע“ד(” :המזכירין מוקפים מימות יהושע בן נון ,לא
יוכלו להישאר עבדי אחשוורוש“ .כידוע חז“ל תקנו לקרוא
מגילה בט“ו באדר בערים המוקפות חומה מימות יהושע
בן נון בכדי לחלוק כבוד לארץ-ישראל אשר בתקופתו היו
הרבה ערים מוקפות חומה בא“י .ולא תקנו לקרוא בט“ו
בערים המוקפות בזמן הנס כי בא“י לא אז ערים מוקפות
חומה )רמב“ן מגילה ב ע“ב עפ“י ירושלמי מגילה פ“א ה“א(.
מבאר הראי“ה קוק זצ“ל שלא מקרה הוא ששמו של יהושע
בן-נון מצוין בתקנה זו .בכדי שישראל יזכרו בימות המשיח
את אמונתם וגבורתם ועוז רוחם של יהושע בן-נון וכלב בן-
יפונה בקריאתם” :עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה“
כמתוך רוח זו כבשו את הארץ בלא יראה ופחד מהענקים
ומהחומות והביצורים שבה.
יהי רצון שזיכרון שמו של יהושע בן-נון יחזק בישראל את
האמונה בה‘ הנותן לנו כוח וגבורה נפשית וגופנית ,לעלות
כולם לארץ בימות המשיח לכבוש אותה ולהכרית זרעו של
עמלק ולהיות עבדי ה‘ בארצו.

ניתן ללמוד מדבריו שכמו שה‘ רצה שמלחמת יהושע בן-
נון בעמלק תהיה בדרך הטבע ואף המלחמות בעמלק
בדורות שאחריו .כך גם בימות המשיח חפץ ה‘ שנילחם
בעמלק בדרך הטבע ובלא פחד .ניתן להשלים זאת עפ“י
ביאור פתגם החודש של מרן הגראי“ה קוק זצ“ל )מגד ירחים

דבר המערכת

מע ר כת :יע ל ב ל י י ב ר ג

גר פ י ק ה :נע מי ט ו קר

שר נ ְֶה ּ ַפ ְך לָ הֶ ם ִמיָּגוֹ ן ְל ִ ׂש ְמחָ ה ,וּמֵ אֵ בֶ ל ְליוֹ ם טוֹ ב; לַ עֲ שׂ וֹ ת אוֹ ָתם ,יְמֵ י
"וְ הַ ח ֶֹד ׁש אֲ ׁ ֶ
ביֹנִ ים") .מגילת אסתר ט' ,כ"ב(
יש ְל ֵר ֵעהוּ ,ו ַּמ ּ ָתנוֹ ת לָ ֶא ְ
ִמ ְ ׁש ּ ֶתה וְ ִ ׂש ְמחָ ה ,ו ִּמ ְ ׁשלֹחַ ָמנוֹ ת ִא ׁ
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אחת המצוות המיוחדות בחג הפורים היא משלוח מנות -לשלוח שתי מנות לחבר או חברה "וטעם המצווה הוא כדי להרבות
אהבה בין אדם לחבירו ,ובין אשה לרעותה" )ההלכה היומית(.
האהבה והאחדות בין חברים ,משפחה ,קהילה ,הם ערכים חזקים שנותנים כח ועוצמות גם בזמנים טובים ובמיוחד
בהתמודדויות.
אחד הדברים שנשמרו מהגוש הוא הקהילתיות המופלאה שהייתה לנו שם -אחדות שהיא לא מחייבת אחידות .אנחנו מנסים
לחזק את ה"ביחד" הזה פה בעלון -אם זה דרך דיווחים על קצת ממה שקורה בקהילות השונות ,ודרך פרסום מפגשים
בבית מדרש כיסופים או בפעיליות הנרחבות של מרכז קטיף ,עדכונים מהארכיון שמשמר את מה שהיה ,כתבות בתקשורת
שמאחדות אותנו סביבן ,כל עלון אנחנו נפגשים עם יישוב חדש ב"נעים להכיר" ובבית חדש ב"עוד אבנך ונבנת" ,ב"סיפור על
סיור" אנחנו שומעים על המדריכים מהגוש ,במרכז קטיף ,שעושים עבודה ושליחות מול עם ישראל שמגיע לשמוע על מורשת
גוש קטיף.
וכמובן ההסתכלות קדימה -התקווה לחזרה לחבל הארץ האהוב שלנו.
אז שנזכה להרבות אהבה ,להרבות ביחד ולהרבות תקווה,
חג פורים שמח!
יעל בלייברג ,העורכת

דבר המנהלים

תושבים יקרים שלום וברכה !

תושבים יקרים השלום והברכה,

לפני שלושה חודשים מנהלת תנופה נסגרה .הטיפול
בכל הנושאים שנשארו פתוחים עבר למשרד החקלאות
ופיתוח הכפר בראשות השר אורי אריאל.
במשרד הוקם ”אגף התיישבות“ בראשות רותי פרום
ושרה אהרון ,והנושא הועבר לאחריותם .אמנם צוות
העובדים במשרד החקלאות נמצא בתהליך למידה ,אך
אנחנו ממשיכים להעלות את הצרכים הבאים מהשטח,
לוחצים לקבלת תשובות ומייחלים יחד עם המשפחות
לראות את התוצאות בשטח.
בוועדת השרים האחרונה שהתכנסה בסוף שנת 2015
התקבלו החלטות על תקציב תלת שנתי לרשויות
הקולטות ולישובים .תקציבים אלו ימשיכו לסייע
לקהילות בעוגני צמיחה ותקציב לפעילות .כמו כן ,אושרו
תקני רבנים ל 12-ישובים.
כמו בכל תהליך ,הקושי הגדול הוא להגיע לקו הסיום ולא
להרפות .וזה מה שאנחנו עושים .ממשיכים לדרוש את
כל מה שנדרש כדי שהמשימות כולן יבוצעו.

אנו נמצאים בתום ביצוע של שני פרויקטים מאד מרכזיים
בתחום התודעה שלנו.
מסע כיסופים  -בו השתתפו כ 3000 -תלמידי כיתות י‘
מרשתות החינוך של ”בני-עקיבא“” ,נועם-צביה“ ורשת
”אמי“ת“.
ויום כ“ב בשבט  -יום גוש קטיף במערכות החינוך .השנה
היו שותפים ליום זה מאות בתי ספר ,המגמה היא בעלייה
ברורה ,אך כמובן שלא ננוח ולא נשקוט ,והשאיפה היא
להתרחב ולהגיע לכמה שיותר מוסדות.
כאן המקום המתאים להודות מקרב לב לתושבי הגוש
הרבים שנטלו חלק בהעברת השיחות ברחבי הארץ.
בלעדיכם זה לא היה קורה !
עוד מיזם ,או הישג מאד משמעותי לנו ,נרשם לאחרונה.
הצבת מיצב מוקטן עשוי ברונזה של המרכז שלנו) ,מגן
הדוד השבור שמתוכו צומח הדקל( בכנסת ישראל.
היוזמה הברוכה הזו– כולה ,פרי מחשבתו ורצונו החזק של
ידידנו היקר ,מר יולי אדלשטיין יו“ר הכנסת .אורחי הכנסת
השונים ,בסיורם במקום ,יעברו ליד מיצג זה ויחשפו מעט
לסיפורינו .מרשים ללא ספק !
העשייה והאתגרים עוד רבים–
ואנו עושים וחושבים כל הזמן על-מנת לספר ברבים את
סיפורינו המופלא והכואב כאחד.

ובנושא חשוב אחר ,מספר קהילות יזמו לאחרונה תוכניות
ומפגשים קהילתיים לשכבות הגיל השונות בנושא
”מוגנות“ .הנושא המורכב והרגיש כל כך שהמודעות
אליו הולכת וגוברת ואולי גם מספר המקרים שגדל דחף
את רכזות הקהילה ליזום התייחסות נכונה בליווי אנשי
מקצוע .חלק הסתפקו בהרצאה או סדנא חד-פעמית
וחלק בנו תוכנית מתמשכת .במקומות מסויימים גם
בחרו למנות חברים בעל רקע מקצועי שישמשו בקביעות
ככתובת לכל פניה” .חברה בריאה אינה זו העוצמת עיניה
מן החולי ,אלא מישירה מבט אל הקשיים ופועלת מולם“.
וכפי שידענו להתמודד עם קשיי העקירה ו“הדרך
הארוכה“ אנו מתפללים שנדע להתמודד עם קשיים
ואתגרים אחרים הבאים לפתחנו.

בברכה,
פורים שמח!
מוכי בטר
מנכ“ל מרכז קטיף

נסיים בברכת
”ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר“
אליעזר אוירבך
מנהל ועד מתיישבי גוש קטיף
מרכז מסחרי אחוזת אתרוג
ד.נ .לכיש צפון ת.ד 450 .מיקוד 79411
טל‘  08-9738000פקס‘ 08-9738024
אתר אינטרנט  www.gushkatif.co.ilכתובת מייל vaad@4katif.org.il

ת.ד 19 .ניצן  2מיקוד 7928800
טל‘  077-432-41-01פקס 077-432-4102
אתר אינטרנט  www.mkatif.orgכתובת מייל info@merkazkatif.co.il
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לוח מודעות

כר מנשה בן חיים

ספר לז

בן חיים תושב גוש

קטיף בעבר ,נפצע

אנושות במלחמת

מנשה
גבלות פיזיות רבות.
ר.
פו
יום כי
יעת ראש קשה ומ
ת שנים סבל מפצ
רוח חזקה והמשיך
עשרו
מהמגבלות בעזרת
כמו גיבור הוא יצא
אבל
לדבוק באמונה בה‘.
על משמעות החיים.
יצא עם שיעור גדול
כל מי שנפגש איתו
פחה להוציא ספר
מעוניינים בני המש
את שנה לפטירתו
לקר
נוה דקלים בפר ,
ט,
לזכרו.
טיף בכלל ולתושבי
נים לתושבי גוש ק
אנו פו
ה,
ש
ש להם זכרון ממנ
של מיכל שומר ןן.
ון.
אשר י
ח לכתובת הדוא“ל
ת על הכתב ולשלו
לו
להע
shomronm@gm
ail.com

כל מי שמעוניין לפרסם מודעה מוזמן לשלוח במייל  yaelb@4katif.org.ilאו בפקס 08-9738024

עוצרים רגע לחשוב על...
מותו של גיל טילטל את כולנו והסערה הלכה וגדלה במעגלים הולכים ומתרחבים
לכאב על החבר האהוב .ולרצון להיות עם בני משפחת עמיחי -גולדברג בשעת כאבם ,התווספו
שמועות שהעלו סימני שאלה על הפגיעה בקדושת החיים ועל קדושת הגוף.
פצעים ישנים נפתחו ופצעים חדשים התגלו...
קהילת ניצן עמדה בעיניים פקוחות מול האתגרים ונערכה בכלים שונים:
למדנו לזהות מצבי סיכון לאובדנות ,נפתחנו לכלים הרבים המצויים היום לעזרה ולסיוע לכל מי
שנמצא במצוקה ,השתדלנו לחזק בקרבנו את קדושת החיים ואת התובנה שהקב“ה נותן לנו כלים
ויכולות להתמודד עם כל אתגר שהוא מציב בפנינו ואת האמונה שרק בורא החיים זכאי להיות נוטל
חיים.
פתחנו בדיבור גלוי על התחום המיני שכל כך מאתגר אותנו בדור הזה.
הנגשנו כלים לזיהוי מצבים בעייתיים ,ולעידוד נפגעים לפנות לטיפול ולא להתבייש וח“ו לשמור את
הדברים בתוכם ,כאן המקום להצדיע לכל אותם שפתחו באופן אמיץ שקול ואחראי את ליבם הכואב
בפנינו בכדי לתמוך ולעודד אחרים.
ברמה הקהילתית הקמנו ועדת מוגנות והצבנו יעד של מיניות בריאה ומקודשת.
שוב כמו באתגרים קשים בעבר ,גילינו עד כמה גדול הכוח הקהילתי ויחד עם החלל הכואב שהשאיר
גיל בתוכנו ,נמשיך לנצור את דמותו בתוכנו ונקווה שנדע בעז“ה להוסיף חיים ,להוסיף מוגנות ,ולהוסיף
בריאות וקדושה.
הרב קובי בורשטיין
ראש צח“י ניצן
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מהנעשה בוועד
”הביתה“  -בני כפר דרום נפגשו בישיבת שדרות למפגש
הקמה של גרעין חוזר לכפר דרום .ההתרגשות הרבה של
צעד ראשון לחזרה הביתה הורגשה אצל כל המשתתפים.
וכפי שהתבטא אחד מהם :אנחנו מאמינים שבשמים יש גם
התרגשות לאור התעוררות הבנים ,ואדמת גוש קטיף העזובה
חשה גם היא את הצעדים הראשונים.

השתלמות רכזות קהילה :ועד המתיישבים
קיים השתלמות לרכזות הקהילה של ישובי גוש קטיף.
בהשתלמות עסקנו בתפקיד הרכזת ,ב“כלים“ השונים
היכולים לסייע לה בעבודתה ,ונגענו במעט נושאים
הרלוונטיים לישובי גוש קטיף המתחדשים.

מנכ“ל משרד החקלאות :הנהלת ועד
המתיישבים נפגשה עם מנכ“ל משרד החקלאות עו“ד
שלמה בן אליהו וצוות המשרד אשר קיבל על עצמו את
המשך הטיפול בנושא שלנו .במטרה להמשך עבודה
בשיתוף פעולה כפי שהיה בעבר.

סיור החטיבה להתיישבות :גאל גרינוולד,
יו“ר החטיבה להתיישבות ,הגיע לסיור במרכז קטיף
וביישובי מזרח לכיש על מנת ללמוד מקרוב את סיפור
ההתיישבות המחודשת של אנשי גוש קטיף.

אריזת ערכות ליום כ“ב בשבט :כמיטב המסורת השנתית ,צוות ועד המתיישבים יחד עם צוות מרכז קטיף
התאספו בבית יוליאנה )הימייה( בניצן כדי להכין את מאות הערכות שנשלחו לבתי הספר ברחבי הארץ.
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סיור סגן שר הבטחון :סגן שר הביטחון הרב אלי בן
דהן קיים סיור בישובי מזרח לכיש ,לבחינת מרכיבי הביטחון
הנדרשים לישובים החדשים.

קבוצת אל הים :הנהלת וועד המתיישבים נפגשה עם
ראש המועצה האזורית חוף כרמל והמפרק המפעיל של קיבוץ
נווה ים ,על מנת ללמוד את הסוגיות המעכבות את הבנייה
של קבוצת ”אל הים“ .כהמשך לפגישה זו ,השתתפה ההנהלה
באספת תושבים לשמוע את ”הצד השני של המטבע“.

סיור ח“כ מיקי זוהר :ח“כ מיקי זוהר סייר בניצן
ובמזרח לכיש והתחייב לסייע במציאת תקציב לסיום מבני
הציבור.

ישיבת חשיבה :לאור המציאות המשתנה בחיינו ,בה
משפחות רבות נכנסות למעגלי הבניה ולבתי הקבע ,והישובים
הולכים ומתבססים ונכנסים לשגרת חיים .התכנסה הנהלת
הועד לישיבת חשיבה על יעדי הוועד המשתנים.

ד“ש מחו“ל
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בחודשים האחרונים הנוכחות שלנו בפייסבוק הולכת וגדלה עם פוסטים שמגיעים לאלפי אנשים ועשרות
שיתופים.
אין ספק שרוח גוש קטיף ממשיכה לפעום מבעד למלל ולתמונות באינטרנט.
מדהים כל פעם מחדש לראות כיצד אנשים צעירים ומבוגרים ,בארץ וממקומות רבים ומגוונים בחו“ל
מתחברים לסיפור של גוש קטיף ,ומרגש לראות שלמרות השנים שחלפו עדין ממשיכות התרומות לזרום -
נאמני גוש קטיף בכל העולם לא שוכחים אותנו“.

שפרה שומרון

עין לישובים
נטע :בשעה טובה התקיימה חנוכת מקווה בישוב נטע
בהשתתפות הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט“א.

כרמי

בני דקלים :בטקס מרגש נחנך מקווה הטהרה בישוב.
בסיוע ועד המתיישבים ,הונח בבני דקלים בית יביל למשפחה
מהישוב.

קטיף :בית ראשון הונח בכרמי קטיף.

רמי קטיף,

ראשון בכ

ברכה,
ת ,הבית ה
שלום ו ה ומוצלח
שעה טוב
ש עימנו....
ב נים להתרג
מוזמ
בית הנבנה
על בניית
אייל בחרה
חת ברוך
משפ מגיע מוכן.
במפעל ו
ח במקום,
נ
הו
ת
בי
ה
ת בהקדם,
אתמול ר לתשתיו
הבית יחוב
ך כחודש.
כלוס בתו
שאיפה לא
רק טוב!
ב
ידידיה

נצר חזני :בטקס מרגש ,הונחה אבן פינה לסניף בני עקיבא
החדש שיבנה בנצר חזני בע“ה .וכפי שנאמר בטקס ”סניף זה,
הוא תיקון לסניף השוקק חיים ,השמח והערכי שנחרב בנצ“ח
שהיה בגוש קטיף“.

אבני איתן :במסגרת שבוע כ“ב שבט ,היתה פעילות ערה וענפה במרכז המבקרים
באבני איתן .תושבי גוש קטיף הדריכו ונפגשו עם עשרות רבות של תלמידים ונוער.
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חדש בארכיון

אורה אוחנה

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע יזם פרויקט חדש של חשיפת ארכיונים
הקיימים בישראל לציבור .בכל חודש עולה לדף הפייסבוק של האיגוד אחד
מהארכיונים .לשמחתנו החליט האיגוד להעלות את ארכיון מרכז קטיף לרשת .אנו
גאים להיות חלק מהמורשת של עם ישראל ורואים חשיבות רבה להכרה לה אנו
זוכים בקרב חברי האיגוד.
מצורפת אחת מעשר התמונות שבחרנו להעלות בחשיפת הארכיון .אתם מוזמנים
להכנס לדף הפייסבוק של ”האיגוד הישראלי לארכיונאות
ולמידע“ שם תוכלו להיכנס ולראות את הארכיון שלנו.
כרטיס נסיעה מתל אביב לעזה ברכבת ,בתקופת
את
המתעדים
ארכיון מרכז קטיף ממשיך לקלוט חומרים
המנדט הבריטי
ההתיישבות בגוש קטיף.
חסרים לנו תמונות ,קטעי וידאו ,ועלונים של יישובים רבים  ,ביחוד של ישובי צפון החבל.
חומר המגיע לארכיון עובר המרה וסריקה לקבצים אלקטרונים .כך אנו מעשירים את האוספים
הקיימים ויוצרים איזון וייצוג הולם של כל ישובי הגוש .החומר חוזר לבעליו בתוספת הקבצים
האלקטרונים.
תוכנת המחשב החדשה לניהול הארכיון נמצאת בתהליך של הטמעה .בעתיד הקרוב נתחיל להיעזר
בה ברישום החומר ובהנגשתו לציבור .אנו זקוקים למתנדב/ת מתושבי הגוש הותיקים שיש להם
ידע בעבודה עם מחשב ,לצורך עזרה בתיאור ורישום חומר הקיים בארכיון .לפרטים :אורה אוחנה
054-5651235

בזכות נשים

הילה וולברשטין ,מנהלת מרכז כיסופים

צחוק ,חיבוקים ,דמעות והרבה התרגשות שמשו בערבוביה ,בערב לציון עשור למרכז ’כיסופים‘ בניצן .נשים מישובי
הגוש השונים הגיעו לערב ,ונהנו מחווית הפגישה .במהלך הערב התקיים שיח עם מקימות כיסופים -רונית אהרון ,לימור
זכאי ונעמי אלדר ששיתפו את הנשים בחוויות מתהליך הקמת המרכז לאחר הגירוש .שמענו שיחה מרוממת עם הרבנית
שרה אליסף .הזמרת דפנה חסדאי הנעימה לאורך כל הערב בשירתה .לסיום נהננו וצחקנו בפלייבק משעשע על מרכז
כיסופים ,במהלך הערב התכבדנו בארוחה חלבית עשירה .ללא ספק כל הנשים שהשתתפו יצאו בטעם של עוד.
נשים רבות עובדות בשעות הבוקר היום ואינן יכולות להגיע לבוקר הלימוד .למענן פתחנו לאחרונה בניצן ,ביום ראשון
אחר הצהריים ,בית מדרש לנשים ,במסגרת ”קפה מנחה“ .מעביר השיעורים הנו הרב חן חלמיש והנושא’ -מדור לדור‘-
הרקע למאמר הדור .נשים מוזמנות להצטרף.
בסוף חודש אדר א‘ יצאו נשות ’כיסופים‘ ונשים מישובי הגוש ,למסע נשי מעצים למכתש רמון .המסע שילב צעידה
במסלול ,וסדנאות מחשבתיות ,אמוניות וסדנאות גוף-נפש בשטח .היום הסתיים בארוחת ערב בלווי שירה ,נגינה
וריקודים לקראת ר“ח אדר ב‘ .
נשות גוש קטיף מוזמנות להצטרף אלינו לשלל הפעילויות.
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דיווחים
מרכז קטיף

לורנס בזיז

מסע כיסופים:
מעל  3,000תלמידים השתתפו השנה במסע כיסופים.
המסע כלל תצפיות לעבר גוש קטיף .צעידה רגלית
שבמהלכה הוצבו תחנות תוכן ובסיום מופע מרגש
של ישי ריבו ששיאו היה טקס השבועה לגוש קטיף.
למסע היו שותפות שלוש הרשתות הגדולות של החמ"ד,
בנ"ע צבי'ה ואמי"ת .היה מרגש מאוד לראות את המוני
הצועדים ולקבל את המשובים המתלהבים של המחנכים.

כ“ב בשבט:
השר אורי אריאל משתתף בפעילות בבי“ס חורב.

9

מרכז קטיף
ביקורים:
בתקופה האחרונה פקדו את המרכז השרה גילה
גמליאל ,ח“כ שולי מועלם וגאל גירנוולד יו“ר החטיבה
להתיישבות

רות:
ר הלימודי
ל פורום חוקרי תיי תכם לסיו
ביקור ש
רומ
רום חוקרי
הודות לכם על ת תי של פו
ברצוני ל
שנ
ביקורות
מסגרת המפגש ה משתתפים
ב
ה
שנערך
מ
כם .עבור
ל .קיבלנו
יור לאזור
א
ר
ש
בי
הס
תיירות
ביקרנו היו
על ארגון וביצוע השונים ש
נלהבות
האתרים
משתתפים
מלהיבים.
מרבית ה
ת לפאנל
רים ,מעניינים ,ואף חה מרתק
בלתי מוכ
ווה פתי
לה שנוצר.
ר שקדם לכנס הי תוף הפעו
יו
אד על שי
הס ושמחנו מ
ולכנס,
בברכה,
עמוס רון,
ד“ר
המארגנת
שם הועדה
ב
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לורנס בזיז
כנס קרן קהילות:
מנהלי הגרעינים החברתיים ורכזות הקהילה קיימו
יום עיון במרכז קטיף בו עסקו בסוגיות קהילתיות תוך
למידת סיפור גוש קטיף.

מיצב בכנסת :הסרת הלוט ממיצב גוש קטיף .במסגרת המעמד המרגש נשא דברים יו“ר הכנסת מר יולי אדלשטיין.
בין שאר דבריו אמר יו“ר הכנסת את המילים הבאות ”במקום בו התקבלה ההכרעה הקשה ראוי שיהיה גם מקום שיזכיר את
גוש קטיף  ...איך צמחה שם התיישבות ,חקלאות  ...ובעקבות כך יגיעו גם למרכז קטיף בניצן“
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מרכז קטיף
תערוכת תיירות:

פעילות
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לורנס בזיז
הדוכן של מרכז קטיף ביריד התיירות הבינלאומי

חנוכה :פעילות חנוכה למשפחות במרכז קטיף

כ“ב שבט לאה זכרי

שבט
כ“ב
יום גוש קטיף במערכת החינוך
בשנה שעברה בנינו תוכנית שנתית שבה תלמיד עובר בכל שנה לפחות מערך פעילות אחד
בנושא גוש קטיף .חלק מהמערכים הם לימודיים ,חלק חוויתים .ומטרתם ללמד ,לחוות,
להרגיש גוש קטיף .שמחנו לראות את היוזמות הפרטיות של בתי הספר שעושים פעילויות
מעבר למה שאנחנו ממליצים ועושים דברים מאוד יפים.
אספנו בשבילכם כמה בתי ספר שעשו פעילות מגוונת .תהנו....
דיווח מפי רכזת הפרויקט
לאה זכרי
ברוך ה‘ השנה עבדנו עם למעלה מ 800-מוסדות חינוך,
יסודיים ,תיכוניים ועל תיכוניים.
יותר בתי ספר לוקחים על עצמם את האחריות ומתכננים
את יום גוש קטיף אצלם.
נעשו פעילויות שונות ומגוונות ,פעילויות בכיתות ,פעילויות
בית ספריות .טקסים ,הצגות ותערוכות.
השנה כמה בתי ספר בנו את גוש קטיף מחדש .ובית ספר
אחד יצא בקמפיין במהלך שעורי אנגלית בפרסומות לחזור
לגוש קטיף.
כל כך משמח לראות את היצירתיות והיוזמות הפרטיות
שכל שנה משתדרגות ועולות בדרגות.
תודה וישר כח עצום לכל העוסקים במלאכה.
ישר כח לכל תושבי גוש קטיף שיצאו להרצות בבתי הספר
השונים .בתי ספר מחפשים את הסיפורים האישים זה ממש
מחבר את הילדים והנוער לסיפור גוש קטיף” .אני מכיר
משהו מהגוש “....רוב הנוער היו ממש ילדים קטנים או בכלל
עוד לא נולדו.
יהי רצון שנזכה לחזור במהרה.

ישיבה תיכונית בני ברק

בכ"ב בשבט ציינה הישיבה את יום גוש קטיף.
הועברו הרצאות לכל מחזור בחטיבה ע"י הרב מאירסדורף
אבשלום בליווי סרטים .
כמו כן הועברו שיעורים ע"י הרמי"ם בתיכון.

המשך בעמוד הבא

ל
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בית ספר חורב בנות ירושלים–

ממ“ד בר אילן רמלה

הרכזת רבקה אורן

יאיר ליבני

כיצד בחרתם לציין אצלכם בבית הספר את כ“ב שבט יום
גוש קטיף?
על ידי סיפור אישי של צמיחה מחדש -של דורית קליין
תושבת גני טל הישנה והחדשה ,ומנהלת בית ספרנו .הסיפור
לווה במצגת מיוחדת ברעיון של יהודי לא מתייאש ממה שה‘
עושה לו ובונה את עצמו מחדש .לאחר מכן הייתה פעילות
לפי שכבות .שכבה א‘-ג‘ יצרו ביצירה מיוחדת של שקפים
ופלסטלינה את מפת הגוש .שכבה ד‘-ו‘ השתתפו בתחרות
חיבורים שההתחלות שלהן כבר קיימות בנושא של ההריסה
והבניה מחדש.
איזה מסר אתם כצוות חינוכי בחרתם להנחיל לתלמידים
ביום זה?
המסר :יהודי לא מתייאש לעולם ותמיד בונה את עצמו מחדש.
האם התלמידים שיתפו פעולה?
התלמידים הבינו את המסר והוכחה לכך שהייתה תחרות
חיבורים ובה כל תלמידה נתבקשה לכתוב חיבור בנושא של
הגוש התלמידות כולן ,ללא יוצא דופן כתבו את המסר כל
אחת בצורה שונה שיהודי לא מתייאש לעולם ותמיד בונה את
עצמו מחדש.
מתי את כרכזת הרגשת שהתלמידים חווים את גוש קטיף.
הרגשתי שהתלמידות חוות את גוש קטיף בתוך כדי הסיפור
האישי שהתלמידות שאלו את המנהלת שאלות שונות שהראו
שהן נכנסו לעניין.
מה את מאחלת לאנשי גוש קטיף?
הלוואי שייבנה בית המקדש במהרה וכל עם ישראל יתאחד
ויבנה מחדש.
האם היה איזה נקודה ביום גוש קטיף שריגשה אותך
במיוחד?
ריגשה אותי וכן את כל המורות בצוות בית ספרנו הסיפור
המרגש של דורית קליין וגני טל -המורות ממש דמעו כשהיא
סיפרה על מה שקרה בגוש -על התקופה שאחר כך ועל הבניה
מחדש.

.1

.2

.3

.4

.5
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כיצד בחרתם לציין אצלכם בבית הספר את כ“ב שבט
יום גוש קטיף?
את יום גוש קטיף ציינו בלימוד בחברותות אודות
מצוות ישוב ארץ ישראל תוך זיקה למסירות הנפש של
המתיישבים בגוש קטיף לאחוז באדמה ,למרות כל
הקשיים ,בשיעורים בכיתות מתוך הערכה שנשלחה לבית
הספר אודות החקלאות המיוחדת של גוש קטיף ובכינוס
מרגש בו סיפרנו את הסיפור של הגוש.
איזה מסר אתם כצוות חינוכי בחרתם להנחיל לתלמידים
ביום זה?
בראש ובראשונה המצווה החשובה של ישוב הארץ ,אותה
יש לקיים בכל מקום ,וכאשר יש קושי ויש מסירות אזי
המצווה גדולה יותר .בנוסף ,ראינו חשיבות בעצם הסיפור
על גוש קטיף ועל המאבק כדי שהילדים ידעו ויכירו
את סיפורו המופלא של המקום ושל המאבק עליו) .גם
ההורים(...
האם התלמידים שיתפו פעולה?
התלמידים שיתפו פעולה ,בלימוד ובעשייה ,הייתה
התרגשות רבה בכינוס .הילדים יצאו מהכינוס עם מטען
רגשי ,הורגשו החיבור וההזדהות.
מתי אתה כרכז הרגשת שהתלמידים חווים את גוש
קטיף.
בהכנת החממות ובצפייה בסרטונים.
מה אתה מאחל לאנשי גוש קטיף?
כל תלמידי בית הספר מאחלים שנחזור במהרה ליישב
את גוש קטיף ואת כל מרחבי ארצנו.

ישיבת אורות מרדכי צפת
שילה דימנט

.1

.2

.3
.4

.5

.6

קטיף?
ף
גוש
שבט יום ג ש
כ"ב ש ט
הספר את כ ב
בבית ס ר
אצלכם ב י
לציין אצ כ
בחרתם ל י
ת
כיצד
ארי א
והזמנו את ר
לך ,והזזמננו
שכתבתי ללך
כפי שככתבבתי
קטיף כפ
קטיף
גוש ט
על ו
תערוכה על
הכנו תערוככה
אודס
שידבר על המקום ,המאורעות שהיו בו ועל המשך עשייה של התושבים.
איזה מסר אתם כצוות חינוכי בחרתם להנחיל לתלמידים ביום זה?
המסר הוא חשיבות הזיכרון של הגוש בעם ,והמשך בנייה ועשייה של
הנוער בענייני ציבורים כלליים ,גם אם ישנם קשיים.
האם התלמידים שיתפו פעולה?
התלמידים עבדו יפה בתערוכה ומסביב לה.
מתי אתה כרכז הרגשת שהתלמידים חווים את גוש קטיף.
התלמידים חשו את גוש קטיף כשהדביקו על הקירות את הנתונים
על המקום ,כמו :מספר תושבים ,מוסדות חינוך ,מפעלים ,פצמ"רים
שנפלו וכו'.
מה אתה מאחל לאנשי גוש קטיף?
הם המובילים את העם בבנייה ,באמונה בעם ,ברוח היהודית והם
צריכים להמשיך ולמשוך את העם ולא ליפול.
האם היה איזה נקודה ביום גוש קטיף שריגשה אותך במיוחד?
הנקודה שריגשה במיוחד היא כשסיפרתי לתלמידים את הקשר האישי
שלי למפקד כפר דרום ,וכשהראיתי להם את הספר שנכתב על קבוצת
אנשי כפר דרום.
יישר כח!

הרצאות ”הביתה“ בכ“ב שבט -ארי אודס
לא מעט התלבטויות וחששות עברו עלינו לפני שהתחלנו לפרסם את השיחה על החזרה הביתה למוסדות חינוך לקראת כ"ב
בשבט .איך המנהלים יגיבו לנושא הזה? כמה מוסדות יהיו אמיצים ויבחרו בשיחה הזו? ובעצם מה כבר אפשר לספר על משהו
שעוד לא קרה?
אבל ,מהר מאוד החששות התבדו  -למעלה מ 15-שיחות הוזמנו ע"י מגוון בתי ספר תיכוניים בכל הארץ מצפת ועד באר שבע,
ישיבות ואולפנות וגם מקיפים .המנהלים לא רק שלא העלו אף חשש אלא הזמינו את השיחה בהתלהבות בתחושה שהם לא
רק מנחילים לתלמידים את העבר אלא גם יש להם אמירה לעתיד .התלמידים גם התרגשו מצד אחד לשמוע את הסיפורים על
החיים בגוש קטיף אבל לא פחות התרגשו מהרצון שלנו להיאבק על החזרה לשם .לא פעם תפסו אותי תלמידים אחרי השיחה
ושאלו אותי "מה הם יכולים לעשות עכשיו למען המטרה"? וביקשו שנעדכן אותם על כל פעילות .לא היה מנהל אחד שסייג
את דברי בפתיחה או במילות הסיכום לשיחה ,להיפך  -הם הוסיפו תפילה של עצמם שנזכה לשוב במהרה .התקשר אליי חבר
טוב שלא ידעתי שהבת שלו היתה נוכחת בשיחה ואמר לי" :אין לי מושג מה אמרת אבל הבת שלי חזרה מהאולפנה והודיעה
לי  -אבא ,החלטתי שאני חוזרת לגוש קטיף ,בשבילי זה שווה הרבה".
אני קיבלתי הכי הרבה מהשיחות  -לראשונה לא הרגשתי מועקה כבדה לאחר סיפור הגירוש כמו שהיה לי בשנים קודמות,
להיפך יצאתי מחוזק באמונה שלי שהציבור מחכה לשמוע את הקול הצלול שלנו ושיש ב"ה עם מי לעבוד.
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ראיון עם אברי גלעד

יעל בלייברג

ראיון עם אברי גלעד-
בעקבות התוכנית
”סיפורה של ההתנתקות“
אברי גלעד ,מגיש התוכנית ”סיפורה של
מדינה“ בערוץ  ,20הנחה את התוכניות
”סיפורה של ההתנתקות“ )חלק א‘ ו-ב‘( ועסק
בשאלות איך התקבלה אותה ההחלטה השנויה
במחלוקת ,כיצד יצאה אל הפועל והאם אפשר
היה לעשות זאת אחרת? איך ייתכן שעשר שנים
אחרי ,מאות משפחות נותרו ללא פתרון? והאם
במציאות הפוליטית והדמוגרפית של היום,
יכולה להיות התנתקות נוספת?
”מנותקים“ מאת קלמן ליבסקיד ,זוהי סדרת
סרטים תיעודיים מטלטלת החושפת את
האמת מאחורי תכנית ההתנתקות שהוקרנה
אחרי הדיונים בשאלות .מומלץ לצפייה!
ראיינו אותו בעקבות כך:
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מה היו התחושות שלך ,איך היתה לך החוויה להגיש את התוכנית?
"זאת לא פעם ראשונה שאני נתקל בנושא הזה .אני נחרד מול רמת החלטורה
שהרשו לעצמם הוגי התוכנית שהגיעה לביצוע .אני לא רוצה להגיע לשאלה
אם התוכנית היתה נכונה או לא ,אבל מה שבטוח ,הביצוע שלה נושק לפשע"
האם משהו השתנה אצלך בעקבות התחקיר?
באתי משוכנע מראש ,כבר עברתי את התהליך חוץ מההכרה שזה היה אירוע
בעייתי במיוחד בתולדות עם-ישראל ושוב לא בהחלטה אם זה יקרה או לא,
אלא בדרך הזאת.
כך זה לא היה יכול לקרות .והצער העמוק הוא באמת שהאנשים הטובים האלו
שהיו פרודקטיבים ובעלי עשייה עברו את כל הקשיים האלו.
האם לדעתך החברה הישראלית מתעסקת עם זה מספיק?
החברה הישראלית לא מתעסקת בנושאים חשובים .החברה הישראלית
מתעסקת בנושאים ממש לא חשובים .היא מייצרת הסחות דעת כדי לא
להתעסק בנושאים חשובים ובנושא הזה הרכבת כבר נסעה והיא בתחנה
אחרת .לא תיהיה הכאה על חטא ,לא היום ולא בעוד  60שנה.
תרצה להגיד כמה מילים לתושבי גוש קטיף?
מי שצריך להגיד מילים זה אנשים שראו שהתוכנית מתחרבשת להם עוד
בהתחלה -הם צריכים להגיד.
מה שאני יכול זה רק לשמוח בשמחתם של אלו שהצליחו להקים את עצמם
מחדש ולהיות בצער עמוק עבור אלו שנחרבו להם החיים לבלי קום .אין לי
מילות תנחומים.

נוער כוסף

מסע
ע

דבריה של עדן אוהב ציון מכרמי קטיף במעמד "שבועת הנוער" במסע כיסופים:
"אמא לאן הולכים?"
ואמא עונה עוברים דירה.
"אבל אמא מתי נחזור הביתה?"
ולאבא אין תשובה.
כבר שבוע במלון עם חברים
אבל זה לא בדיוק חיים משוגעים
ולבית לחזור כבר רוצים
ואת אמא שואלים
"אמא ,מתי חוזרים הביתה?"
כבר שנה עברה ולקראולוית עוברים
"כאן נהיה עד שנבנה את הבתים"
וכולם כבר שמחים ,בלי עוד טילטולים
ואת אמא עדיין שואלים
"אמא מתי הביתה חוזרים?"
ואמא עונה ,בקרוב נבנה כאן בתים
חדשים
ואני שמה לב ,שלשאלה שלי הם עדיין
לא עונים.
עשר שנים עברו ואת האמת כבר מבינים
שלאותו הבית שבו נולדנו אנו לא חוזרים
וכבר את אמא לא שואלים
אבל לריבונו של עולם פונים
"אבא ,מתי חוזרים הביתה?"
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פסח
לכל המשפחה

במרכז קטיף בניצן
ימים שני-שלישי
י“ז-י“ח ניסן 25-26/4
בין השעות 9:00-16:00

הצגת ילדים

סיור מודרך

מרכז המבקרים בניצן

4
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ת.ד 19 .ניצן  | 2מיקוד 077-4320515 | 7928800
ימים א‘-ה‘  | 09:00-16:00יום ו‘  -בתיאום מראש
להזמנותinfo@merkazkatif.co.il 077-4324101 :

| www.mkatif.org

מרכז קטיף

סיורים במרכז קטיף -מרכז המבקרים בניצן
הכרות חוויתית עם סיפור ההתיישבות בגוש
קטיף במפגש מרגש ועוצמתי
)סיורים במרכז המבקרים מגיל  10ומעלה(.

•
•
•

מתחם חול
סרטים לילדים
טיול ספארי
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* מחיר כניסה למבוגר ולילד )מגיל ₪ 15 (5
לבירורים077-4324101 :

רכב ספארי

סדנת לגו
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נעים להכיר שפרה שומרון ויעל בלייברג
המקוה

היישוב נטע
ראיון עם יעקב אלבוים יו“ר המזכירות

בתים בנטע

ספר לנו קצת על היישוב
כיום מתגוררות ביישוב  75משפחות ועוד  17משפחות שהן מהגרעין המורחב
שקנה מגרש לאחרונה .מתוכם כ 30-משפחות מהגוש מהיישובים תל קטיפא,
כפר דרום ,נווה דקלים ,עצמונה ונצר חזני כולל בנים ממשיכים.
לגבי בנייה ביישוב ב“ה בניית המקווה מסתיימת בקרוב ואת בית הכנסת
מתחילים לבנות בימים הקרובים .בימים אלו מוקם פרויקט רווחה בישוב
שיקרא ״בית בלב נטע״ .הפרויקט יהווה בית לנערות בסיכון שהוצאו מביתם
ואנחנו כיישוב נהיה להם בית חם ואוהב.

מדרשת הדרום בבנייה

היו לכם תהליכים חשובים שעברתם כיישוב?
כן .חיברנו  2קהילות מתל קטיפא ומכפר דרום .חיבור של גילאים שונים בעלי
רקע שונה ובכל זאת החיבור מדהים ויש קשר טוב וחברי בין כל המשפחות
כולל בין המצטרפים החדשים.
מה מיוחד ביישוב נטע?
הקהילה מאוד מגובשת וקיימת עזרה הדדית מיוחדת ,ממש כמו משפחה
אחת גדולה.

שצ“פ

נשמרו אצלכם מאפיינים של גוש קטיף?
הגוש תמיד בלב של כולנו -גם ביומיום ,גם באירועים מיוחדים וגם בטקסים
רשמיים.
איך אתה רואה את הישוב בעוד  10שנים?
ישוב מפותח עם  250משפחות ,בית כנסת קבע בנוי בשלמותו ,מדרשת
הדרום )אכסניה בישוב( פעילה ושוקקת חיים ועם נוער שחוזר לגור בישוב עם
המשפחה שיקימו ו“בית בלב נטע“ יהיה בית גדול ויהיה אבן שואבת לעזרה
לכלל עם ישראל.
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חירבתת בניה

דעות

חיים את הערכים  -כשהאישי והלאומי נפגשים
בעקבות הפוסט של חיים כהן

חיים כהן -כ“ב בשבט יום גוש קטיף במערכת החינוך
זהירות שיימינג .לא לאדם מסוים ,כמובן ,אלא לשיטה.
בשבוע האחרון ”חגגנו“ את יום גוש-קטיף במערכות החינוך .כמיטב המסורת ,אני מניח שגם השנה התכנסו מוסדות החינוך
)הדתיים( לשמוע את סיפורו האישי של תושב גוש קטיף לשעבר.
ואני רוצה לשאול -באיזו זכות קיבלנו את המנדט לספר את סיפורינו שנה אחר שנה? מה כוחנו? מה גבורתנו?
אשאל יותר מכך -את מי זה מעניין? הלא יש רבים וטובים מעם ישראל שיכולים לטעון טענות של כעס ,חוסר טיפוח ואף קיפוח
ממשלתי ובכל זאת לא ניתנת להם הבמה .אז למה לנו כן?
ופה השיימינג -השיטה פשוט לא נכונה .ונמשיל לכך משל-
ביום רבין לא ממש מעניין אותי מה הוא אהב ללבוש ואיזה מאכלים הוא ידע להכין ,ואם אני לומד במוסד דתי )שלא התמלא לו
כל הלו“ז בדיוק באותו היום בתכנים על פטירתה של רחל אמנו( -גם לא מעניינת אותי משנתו המדינית .ביום רבין נתעסק ברצח
פוליטי פסול ,בצמצום הקטבים בעם וכו‘ וכו‘
והנמשל -ביום גוש קטיף לא אמור לעניין את עם-ישראל שהמקרר של משפחת לוי נהרס במכולה .וגם לא שקשה לגור בלכיש
כשהים כל-כך רחוק .זה עצוב וכואב .אבל לא בשביל זה מקבלים במה לאומית וכניסה לתכני מערכת החינוך.
חייבים להפריד בין הכאב והאבל הפרטי שלנו כתושבי הגוש ובין האמירה הלאומית.
היסטוריה היא אמירה לאומית ,אידיאולוגיה היא אמירה לאומית ,בטחון הוא אמירה לאומית ,ארץ ישראל זה אמירה לאומית .בית
הרוס לא .ילדה בוכה לא) .אני אהיה ממש דמגוג ואוציא דברים מהקשרם -אם ממשלה היתה בוחרת את מהלכיה על-פי ילדות
בוכות אז היא לא היתה הורסת בתי מחבלים כדי שהאחיות הקטנות שלהם לא יבכו .במחשבה שניה -אולי היא באמת עובדת כך
וחבל( .נכון ,זה סוחט יותר דמעות וקונה את השומעים .אבל זה לא מספיק חשוב .כי לא קיבלנו יום במתנה כדי לספר כמה קשה
לנו .גוש קטיף קיבל יום )ולעניות דעתי לא תושביו ,כך שאין לך יתרון ביום זה אם גרת שם ,אלא מה אתה הולך להגיד על כך( כדי
להעניק לעם ישראל תוכן שיכול לקדם אותו.
”אבל הרי יהודים גרשו יהודים“ -גם בסיני זה קרה ולא שמעתי על ”יום ימית במערכת החינוך“.
”אבל ככה זה לא יקרה שוב“ -אם המדינה היתה עושה את זה באמת ”ברגישות ונחישות“ כשבאמת יש ”פתרון לכל מתיישב“ אז זה
היה בסדר? שהרי אז לא יכולנו לטעון כמה קשה לנו.
אתם רוצים הוכחה כמה אנחנו מפספסים? קחו .במקרה הייתי בחודש אב האחרון בטקס השנתי בכיסופים .הנוכחים היו רובם
ככולם דתיים תושבי הגוש .סיפרה לי נערה מאופקים ,שאינה בת הגוש ובכל זאת התאמצה ובאה שאנשים מהגוש שאלו אותה
למה היא באה .ובאמת למה היה לה לבוא? לשמוע שיש משפחה בקראוילה וקשה לה? הרי באופקים יש אלפים שקשה להם פי
כמה .שהיסטורית דפקו אותם הרבה ממה שדפקו אותנו .זה שמשפחה עדיין נמצאת בקראוילה זה מחדל שאני לא מזלזל בו .אבל
זה גוש קטיף? זה מה שנשאר מכל הפרק המדהים הזה בהיסטוריה של עם ישראל?
אנחנו מפספסים כי קיבלנו הזדמנות להוביל מהלך עצום בעם ישראל .להכניס תוכן עמוק ,אמיתי ומקדם פעם בשנה לכלל
מוסדות החינוך .והפכנו את זה ליום-זיכרון של דוסים.
חס וחלילה אל תיקחו את הדברים שלי למקום לא נכון .בסיפור שלנו יש המון רגש .אצלי ,באופן אישי ,יש המון רגש .אני בוכה,
מתגעגע ,כותב .אבל חייבים לעשות את ההפרדה בין האישי לציבורי ,בין הכאב שלנו כתושבי לבין המוסר והזיכרון הלאומי .אם
אנחנו רוצים להיות רלוונטיים ,אם אנחנו רוצים להוביל מהלכים בעם ישראל )כל אחד והנקודות שהוא רואה אותן כחשובות( אז
צריך לדבר בשפה הזאת .את הכאב האישי נבטא ונביע במקומות ובזמנים שלנו ,לעם ישראל מגיע שנעניק לו יותר מזה .המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם

שלום וברכה,
ראשית אומר שהדיון מאוד מרגש אותי .אני
שמח מאוד לראות את השאלות האלו ואת
התביעה להרים את יום גוש קטיף למקום
הגבוה ביותר .ואני שמח מאוד לשמוע את
המעורבות והאכפתיות שלך באיך מסופר
סיפור גוש קטיף.
אנו ,במרכז קטיף ובוועד המתיישבים,
עוסקים רבות בשאלות אלו בכדי באמת
להצליח בשליחות שהוטלה עלינו .לא
באנו בשום פנים ואופן לספר סיפורי
נוסטלגיה וכמובן שלא לשפוך את הבכי הכעס והכאב שלנו על
כל עם ישראל .אלא כפי שניסחת במילים שלך ” להעניק לעם
ישראל תוכן שיכול לקדם אותו“.
מהם תכנים אלו ?
כדאי לדעת שכ“ב בשבט איננו רק הרצאה של תושב גוש קטיף.
אתה מוזמן להיכנס לאתר מרכז קטיף www.mkatif.org
ולראות את כל התכנים שהוכנו לקראת יום זה .תכנים מגוונים
שעוסקים בנושאים שונים אותם אפרט בהמשך.
אבל עם כל זה ,הסיפור האישי חיוני מאוד להצלחת מטרה זו יתר
על כך ,הצלחת המטרה שלנו תלויה במובהק במוכנות של אנשי
גוש קטיף לספר את הסיפור האישי שלהם.
וכאן אני רוצה להרחיב נקודה משמעותית זו ,עד כמה שאפשר
במגבלות כתיבה בוואטסאפ.
המטרה שלנו איננה ליצור שיח פנימי של משוכנעים אלא לנסות
לפרוץ את החומות ולהגיע לקהל יעד שאיננו מחזיק באידאולוגיה
שהנחתה את רוב תושבי גוש קטיף.
כיצד עושים זאת ?
הניסיון מראה שקשה מאוד לנהל שיח אידאולוגי נטו של סיסמאות
מול סיסמאות.
בדרך כלל כל צד מתבצר בסיסמאות שלו ולא מקשיב לצד
השני )ואני כותב בכוונה בכל צד( אמנם כשאנו עוברים משיח

המטרה שלנו תלויה
במובהק במוכנות של
אנשי גוש קטיף לספר
את הסיפור האישי
שלהם.
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של סיסמאות לשיח של חיים נוצר
מפגש אנושי של לבבות שנפתחים
וגם האידאולוגיה לא נשארת ברובד
הסיסמאות אלא מתפתחת למשהו
הרבה יותר עמוק שמאפשר גם הקשבה.
חשוב לי להדגיש ,לא מדובר על טריק
שיווקי או מתודה דידקטית אלא על רובד
הרבה יותר עמוק של שיח שמאפשר
חלל פנוי של הקשבה )בשפת הקודים
אומר שזה יושב על ציר ההבדל בין שפת
ספרי הנבואה לשפת ספרי קיצורי הלכות

ודינים(.
החוזקה הגדולה של המתנה שגוש קטיף יכול לתת לעם ישראל
נובעת מכך שלא מדובר כאן על סיסמאות שכתובות בספרים
אלא על אנשים פשוטים שעמדו באתגרים קשים ובחרו להתמודד
איתם מתוך תפיסה ערכית.
זה יוצר רובד אחר לחלוטין של שיח.
אני מזמין אותך לצפות בסרט שהפקנו ”בועות נפגשות“ מדקה
 4:00עד 5:42
”כשאת אומרת כשאני רואה סיגלון אני בוכה ,אומרת חגית ברטוב
השמאלנית לחגית ירון -אז אני יכולה להקשיב לך ולשמוע את
עולם הערכים שלך ”
זו התורה על רגל אחת ואידך זיל גמור.
הפרוייקטים שלנו פרוסים על פני מנעד רחב מאוד ומיועדים
לקהלי יעד שונים.
טקס כיסופים ,שבו אנו שותפים עם וועד מתיישבי הגוש ,מיועד
לאנשי הגוש מתוך רצון לגיטימי של אנשי הגוש לקיים משהו
פנימי ש“זר לא יבין זאת“.
הפעילות המיועדת לציבור הרחב מתקיימת בעשרות ערוצים
אחרים )לדוגמא כל הפעילויות שהיו סביב יום השנה העשירי(.
אוזננו קרויות לקולות של אוהבי הגוש שמבקשים להגיע גם הם

לטקס כיסופים ושהוא ייתן ביטוי גם להם.
כל שנה אנו שוקלים מחדש התלבטות זו
ומחפשים את השביל הנכון.

החוזקה הגדולה
של המתנה שגוש
קטיף יכול לתת לעם
ישראל נובעת מכך
שלא מדובר כאן על
סיסמאות שכתובות
בספרים אלא על
אנשים פשוטים שעמדו
באתגרים קשים ובחרו
להתמודד איתם מתוך
תפיסה ערכית

הפוטנציאל הערכי של סיפור גוש קטיף
על מה אפשר לדבר בהקשר של גוש
קטיף?
סיפור גוש קטיף נוגע בחלק משמעותי
מתפיסות היסוד של הציונות הדתית,
ומתוך כך גם בהיבטים משמעותיים של
עיצוב הזהות של מדינת ישראל מתוך כל
פסיפס הכוחות המנסים לפעול בתוכה.
להלן רשימה חלקית של נושאי תוכן בהם
אפשר לעסוק מתוך סיפור גוש קטיף:
ההתיישבות-
• ערך ההתיישבות בכלל
במעשה
הגלומים
• הערכים
ההתיישבות בגוש קטיף :
• האתגר הציוני-חקלאי -האהבה
לאדמה שנותנת פירותיה בעין יפה
לבניה שחזרו אליה
• האתגרר התורני -אזור התיישבותי שניסה להוות מודל לחיים
ציבוריים ע“פ ערכי הציונות הדתית
• האתגר הקהילתי -גוש קטיף כסיפור קהילתי הטרוגני
• האתגר הבטחוני -ההתמודדות מול מתקפות הטרור
העקירה-
• כאב העקירה -משמעות העקירה בהיבט האנושי של תושבי
גוש קטיף
• דרכי המאבק
• הזווית הדמוקרטית – מעשה העקירה בתוך התפיסה
הדמוקרטית של הדרכים הראויות להחלטות מסוג שכזה.

•
•
•
•

• הזווית הציונית -השפעת העקירה על
תפיסת ההתיישבות הציונית
• זווית הערבות ההדדית -הפגיעה
בתושבי הגוש כמשקפת את כירסום
הערבות ההדדית בחברה הישראלית
• זווית הזהות היהודית – העקירה
כחלק מהמאבק על דמותה של היהודית
של המדינה המתחולל בחברה הישראלית
• האחריות הלאומית  -ניהול מאבק
ערכי מתוך שמירת המסגרת הכללית של
קיום האחריות הלאומית
• ניהול מחלוקת בונה -כיצד מקיימים
מחלוקת נוקבת ועקרונית וכיצד מגיעים
להכרעה במדינה אחת
הצמיחה מתוך משבר
• היכולת האישית להתמודד עם
משברים ולצמוח מתוכם
• הבחירה של תושבי גוש קטיף להקים
מחדש את הקהילות והיישובים
• התופעה של התעוררות הכיסופים

לחזור לגוש קטיף
ההתפתחות התרבותית של הציונות הדתית בשנים שלאחר
העקירה
ההתפתחות הציבורית של הציונות הדתית בשנים שלאחר
העקירה
ההתיישבות ביו“ש לאור משבר גוש קטיף
ממאבק לשיח  -התפתחות השיח המקשיב בין חלקים שונים
בחברה הישראלית בעקבות משבר גוש קטיף
הרב קובי בורנשטיין,
מנהל התוכן של מרכז קטיף
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נזכור ונחזור הרב איציק אמתי

”משמח ציון בבניה“
סיפור ביכורים של ר‘ איציק אמתי

הרב איציק אמתי  -ממקימי
הישוב עצמונה בחבל ימית
ובהמשך בגוש קטיף .ניהל במשך
שנים רבות את תלמוד תורה
עצמונה .היום מתגורר עם קהילת
מורג בטנא-עומרים בהר חברון
ועומד בראש ישיבת הר שלום
באשתמוע לצד הרב איציק
אידלס.
הסיפור "משמח ציון בבניה" הוא
סיפורו הראשון של הרב איציק,
נכתב מיד לאחר מבצע ”עופרת
יצוקה“.
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כשבאו חברותי לבקרני ,לעגו לי” .חור“
כינו את מקומינו” .מדבר צחיח ,סופות
חול“ פלטו בזילזול .ובעיקר לעגו לי בגלל
השכנים שלצד נחלתי ”לגור לצד חיות
אדם ,איך תוכלי לשרוד שם?“.
ואני ,אמנם עיוורת לא הייתי ,ראיתי גם
ראיתי את שכני הקלוקלים ,ראיתי אף
את צחיחות האדמה וכן את סופות החול.
למען האמת בשעת סופות החול לא כ“כ
ראיתי כי לא היה ניתן לראות דבר .החול
סימא את עיני עד שעברה הסופה .ובכל
זאת ולמרות כל זאת נקשרתי למקום.
יתכן אפילו ,כך שמעתי שאומרים,
שקשיים אלו והמרחק והתנאים עוד יצרו
בי עבותות אהבה למקום.
לא אגלה את גילי אך כבר לפני למעלה
משלושים שנה זכיתי ונולד לי בני בכורי
אהובי.
מאז ב“ה גדלה המשפחה ,רבו הבנים
והבנות ,וכל אחד הביא את חבריו .ביתנו
היה למרכז החיים של כולם.
ב“ה זכיתי וכל ילדינו גאים היו בביתם,
כל אחד היה מטפח את חדרו בדרכו
המיוחדת כי שונים היו מאד זה מזה.
לימים נישאו ילדי ,וב“ה אף הכלות
והחתנים שמחו כולם לבנות את ביתם
בסמוך אלינו.
לשמחתנו ובעידודנו בנה כל אחד את
יחידת מגוריו העצמאיים ,וטיפח אותה
בסגנונו.
זכינו שלכל אחד היה את הפרטיות שלו
לבנות את ביתו ומשפחתו ,ויחד עם זאת
כולם סביבי היו ,מרגישים שייכות לבית
אמם ושמחים וקשורים אליו.
בני ובנותי לאחר נישואיהם נחשפו לבתי
המחותנים.
ראו בתים ומשפחות נוספות ,שלא הכירו
קודם.
והנה חזרו ,וכל אחד בסגנונו ”אמא,
אינך יודעת כלל איך מתנהלות משפחות
אחרות“.
”אמא ,חשבתי שכמו אצלנו כך בטח

אצל כולם ,אך אין זה כך .למעשה עוד
לא ראיתי בית אחד שחיים כמו אצלנו“.
”בכל בית אחר אבל ממש בכל בית,
אני שומע סיפורים ,ה‘ ישמרנו .הוא לא
מסתדר עם אח שלו ואחותו לא תגיע
לשמחה אצלו“” .כל כך הרבה חשבונות
יש ,צריך לכבד אותו ולא מספיק כבדו את
השני ,ואיך דואגים שההוא לא יפגע“...
”אמא ,למה אין את הפשטות שיש
אצלנו?“.
חשוב לזכור שאף שכולנו משפחה ,אין אנו
מקשה אחת .ויותר מכך ,חברותי אומרות
לי שאין עוד משפחה שבה יש כ“כ הרבה
גוונים כפי שהתרכזו במשפחתנו.
ואכן לעתים לא להאמין ,שבמשפחה
אחת יהיו אחים ואחיות כל כך שונים.
”וכשם שאין פרצופיהם שווים -כך אין
דעותיהן שוות“.
כשזיהיתי זאת בתחילת גידולם- ,
חששתי.
חשבתי אולי ,למען הסר מריבה ,עדיף
יהיה שלא יגורו כולם בכפיפה אחת ,אך
למרבה הפלא הפתיעוני.
הפוגש שניים מילדי מחוץ לביתנו ,היה
רואה בהם לעיתים טיפוסים כ“כ שונים,
ממש הפוכים זה מזה .אומר היה לעצמו
”ודאי אינם קרובים ,ואף לא יכול להיות
ביניהם כל מכנה משותף .בטח אין כל
אפשרות להפגיש ביניהם ולו לשעה
קלה“ .הרי גם אמונתם וגם סגנון חייהם,
גם בסדרי העדיפויות ובדרך גידול
ילדיהם ,ובכל בכל היו שונים ואף הפוכים
זה מזה.
אך ראה זה פלא.
מקום היה לכולם בביתנו .ולא רק שלא
היו מריבות ביניהם אלא אף אחוה שכנה
באהלינו.
אורח שהגיע לביקור ,ורבים היו כאלה
כי ביתנו פתוח היה לרווחה לחברי כל
ילדינו ,היה עומד נפעם.
בני יגאל זכה ב“ה ללמוד תורה ,וכיון
שזכה וגדל בתורה ונהיה לרב ,אקרא לו
כפי שמכנים אותו רעיו ”הרב יגאל“.

אני לבדי לא הייתי יכולה להפוך את נחלתנו
הצחיחה לגן-עדן .אך הם חפרו ועדרו ,בנו
וסיידו ,הרחיבו והעמיקו ,שתלו וכסחו .את כל
מרצם ,אונם והונם ,את שנותיהם היפות ולצערנו
אף את דמם -נתנו על ביתנו.
יום אחד הגיע אליו חבר ותיק להתארח
בביתנו ,והחבר עומד משתומם.
מכיר הוא הרי שנים את חבירו הרב
יגאל ,מכירו כאיש תורה וישיבה ,ולא
חשב שיהיה לו סיג ושיח עם מי שאינו
משומעי לקחו ,עם מי שאינו חובש בית
המדרש ,בודאי שלא יהיה לו קשר עם
מי שאינו דתי.
והנה רואהו בביתנו ,את בננו ר‘ יגאל עם
אחיו עמי .רעמה לראשו ,חולצתו בלויה
וסגנון דיבורו חופשי ,ובכל זאת יושבים
הם שעות יחדיו ברצינות ,והם אחים
ממש בלב ובנפש .האורח משתומם.
כאמור ,לא רק שמריבות אין ,אחוה יש
ביניהם .ושמעתי שיש גם בין אורחינו
שמשיכתם אלינו היתה בעיקר כדי
לראות פלא זה.
תענוג היה לי לראותם בפעילויות
משותפות ,כשפועלים הם באחדות
גמורה ,כי הרי אחים הם.
כל אמא שמחה לראות את בניה
מתענגים בביתה ומטובה .ואכן שמחו בי
מאד ואף הודו בפיהם ואמרו ,שחשים
הם שעיקר שמחתם ,אושרם ,הצלחתם
והברכה בחייהם נובעים מכך שבביתי
הם שוכנים.
כך ב“ה זכינו לשנים מאושרות.
שנים בהם גדלנו ממשפחה קטנה
לשבט שלם ,כשכל בן ובת הנישאים
הוסיפו שמחה והוסיפו ע“י ביתם עוד
גוון וצבע לפסיפס הנהדר של ביתנו.
אם כבר מזכירה אני חתונות .קשה שלא

להתרגש בכל פעם שנזכרים ,איך כולם,
אבל ממש כולם היו שמחים ושותפים

בשמחות השונות שזכינו.
בעיקר ,ניכר היה הדבר בחתונות
שהתקיימו בחצר הנאה של ביתנו .כולם
השתתפו בארגון.
הרב יגאל ברך מכל הנשמה וליבנו היה
איתו בכל מילה ,רותי דאגה לטיפוח
אזור החתונה בטוב טעם ,עמי דאג
שהכל יעבור בבטחה ובביטחון .צבי דאג
בשקט לבנות את הבית או החממה,
ממש חתונה משפחתית כשכולם
מגוייסים מעצמם ומשמחים עד בלי די.

חרוצים הם בני ובנותי.
אני לבדי לא הייתי יכולה להפוך את
נחלתנו הצחיחה לגן-עדן .אך הם חפרו
ועדרו ,בנו וסיידו ,הרחיבו והעמיקו,
שתלו וכסחו .את כל מרצם ,אונם והונם,
את שנותיהם היפות ולצערנו אף את
דמם -נתנו על ביתנו.
וב“ה ראו ברכה בעמלם ,יכלו הם
וילדיהם להנות ממעשי ידיהם.
כמעט ואמרתי ”מעשי ידיהם להתפאר“
אך אינם יודעים הם להתפאר ,צנועים

הם .ותמיד חושבים שיש לפעול עוד
רבות” ,מה כבר עשינו“ אומרים .מן
פשטות שכזו.
עונג לי לראות את נכדי ונכדותי
משחקים על הדשא בין בתינו .ובעיקר
בטפסם על מתקני המשחקים שבנה
דורון בני על אחד העצים .כ“כ ברור להם
הדבר ופשוט ,אין הם זוכרים את הימים
שלא רק הנדנדה לא היתה ,אלא אף
העץ הנישא מעליה טרם ניטע.
המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
בני ובנותי בחריצותם
הצליחו להלהיב אף את חבריהם.
אף חבריהם שלא היו מבני ביתינו התגייסו
לעזור.
זוכרת אני את בני צבי ,כשבכל יום ששי היה
מביא את אריק חברו ויחדיו היו מסיירים
לראות מה עוד ניתן לבנות ,לשפץ ולשכלל.
ואכן לאחר סיור שכזה היה מגיע אריק
חברו במלוא המרץ -,משקיע ועוזר לכולם.
כל בני ובנותי ,ידעו שהרבה מההרחבה
והפיתוח שזכו בביתם ,ובחממות שליד
הבית ,הרבה בזכות אריק זה ,חברו של צבי,
שהגיע ,התלהב ונרתם לסייע.

דיברתי רק בשמחות ,בהצלחות ,בבנין
ובמטע .אך לא רק שמחות היו בנחלתנו.
צרות רבות אכן סבלנו משכנינו .אמנם
הזהירוני חברותי ,טרם בואי לכאן ,כי
השכנים פה חיים על חרבם ,אך בכל זאת
אהבתי את נחלתי וחן המקום היה אכן על
יושביו .אף היום כשנזכרת אני בכל שעברתי

בכו הם עלי ,מה יהיה איתי ...על כבודי שמתחלל,
על שאשאר ללא מגן ,על שיפגעו בי פראי המדבר...
בוכה אני ובוכה ... ,ובכ“ז לא הייתי מוותרת
על ימים אלו ,על אף הכאב הנורא שהיה
חבוי בהם.
זוכרת אני את בני גדעון שנהרג על ידם,
והנורא מכל את נכדתי טלי שאף היא
נהרגה .אוי זה היה נורא.
בוכה אני עליה בכל רגע.
באותם ימים קשים לכל משפחתנו ,אז
היה לנו בני הרב יגאל למנחם ומעודד .את
כל משפחתנו רומם ,יותר מכל המנחמים
שהגיעו מבחוץ.
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אותם פרחחים שניסו לפגוע בנו גרים היו
בסמוך לנו.
בכל נסיעה לעיר הגדולה עברנו על יד
בתיהם .אנו מעולם לא הצקנו להם ,אך

הם בתחילה היו יורקים ומקללים ,אח“כ
זרקו ילדיהם אבנים עלינו ,ולבסוף הגיעו
למצב שללא בושה היו מנסים לפגוע בנו
אף כשאנו בבתינו.
בכל התקופה הזו נרתם עמי בני לשמור
עלינו.
זריז היה וידע היכן אורבים לנו מבקשי
נפשנו.
עליו סמכתי רבות ,באותם ימים.
ידעתי שאף כשאני נינוחה ושקטה הוא
דרוך ומוכן .ביום ובלילה ראיתיו מסתובב
בשעות לא שעות בינות לבתינו ובחממות.
אף לא היה חושש להסתובב בין הפרחחים
המבקשים רעתנו והיה מפתיעם.
ידע הוא לגייס אליו כל מי שיכל לעזור ,ואף
כאלה שאינם מבני בתינו דאג להביא.
אכן חבריו שהביא נתנו לי תחושת ביטחון.
הם היו שומרים עלינו ומלווים אותנו כדי
שלא ניפגע מהאורבים לנו.
במסירות רבה פעלו לשמור עלינו ,והיה
שאף נפגעו הם מהאורבים לנו בדרך.
זכור לי שנכדי היו בדרכם ללימודים ,ולפתע
תקפו אותם אותם פורעים .אחד מחבריו
של עמי -אלכסיי שמו הציל את נכדי ,אך
הוא עצמו נהרג.
כך היו שומרים עלינו ,ואנו הערכנו מאד את
מאמציהם.
היו אז דן ,גדי וחבריהם שומרים עלינו
במסירות רבה ,אך כאילו ...כאילו היתה
זו חובה ,כאילו קבלו פקודה להגן עלינו.
במרץ ובמסירות אך בלי הנשמה.
לא ,אין זה נכון לומר בלי הנשמה ,כי
לעתים אף סכנו עצמם להגן עלינו ,אך..
איך אסביר,על עמי סמכתי מאד ,ואת עמי
אהבתי יותר ,ונראה לי שלא רק בגלל שהוא
בני.
והנה הגיעו ימים מופלאים וקשים.
מופלאים -שפלא חידה הם בשבילי ולא
זכיתי להבינם עד היום.
וקשים -בתוצאותיהם הנוראיות.
שמעתי דיבורים פוגעים ומעליבים.
דברו בגנות בתינו ,וטענו כי לא ניתן לשמור
עוד על בתינו מפני הפורעים.

ידעתי שאין זה נכון ,כי דן ,גדי וחבריהם
אמיצי רוח הם ,ואין קומץ פרחחים יכול
להם.
ואף ידעתי ,שתעוזת הפורעים לפגוע
בנו ,נובעת בעיקר מכך שלא היכו אותם
בתחילה שוק על ירך.
שמעתי אף אומרים יותר מכך ,שרק
בגלל שבני ובנותי בנו את ביתם כאן
בנחלתי וטיפחו מקום זה לתפארת,
רק בגללם מעיזים הפורעים לפגוע אף
בשאר המקומות.
טענו ,שגורמים אנו נזק רק בעצם חיינו
כאן.
לכן ,כך אמרו ,חייבים לקחת את כל בני
ובנותי מנחלתי.
לא האמנתי למשמע אוזני.
מעבר לכך שידעתי שלטענות אלו אין כל
שחר ,נפגעתי ששמעתי זאת מידידינו,
מאלו שעזרו לנו במשך השנים ,מאלה
ששמחו בשמחתנו .מאלה שהיו מלאי
התפעלות מכך שבמו ידיהם הצליחו
בני ובנותי להפוך מדבר לגן-פורח.
כמה הופתעתי כשאריק חברו של צבי
בני ,אריק שהיה מתגייס לעזור ולבנות
כל פעם שצבי הזמינו ,שהוא יחשוב
כך?!
ומסתבר שלא רק חשב ,אלא אף פעל
נמרצות לסלק את בני מנחלתם.
לא הבנתי את טענותיו .הוא הרי היה
שותף איתנו בבניין ,ועתה על אף שלא
השתנה דבר הפך הוא את עורו ,ובאותו
המרץ ואולי אף יותר מכך משכנע
להרוס?!
עד היום תמוה בעיני הדבר ,מה נכנס
במוחו שהפכו מבונה להורס.
ובאותה עת ,הרי גם חבריו של עמי  -דן

וגדי שתמיד ראיתים מגינים עלי ,פתאום
אף הם שתקו ,כאילו אין זה כואב להם.
איני יכולה לתאר ,איני יכולה להבין.
לא הבנתי מדוע ,ועד היום איני מבינה.
כל משפחתי תילקח ממני ,בני ובנותי
חתני וכלותי נכדי ונכדותי.
וכולם הרי אהבוני כל כך ,ולכולם היה
טוב כאן בנחלתנו.
כולם ראו כאן את ביתם ,עד שאפילו
שמעתי את נכדי אומרים שלימים יבנו
אף הם את ביתם פה.
וכולם נלקחו...
אחד אחד ,כל נכד ונכדה באו להיפרד.
נשקו לי ,ולא רצו לעוזבני ,עד שלקחום
בכאב נורא.
לעתים נשארו לעמוד מולי ולהביט בי,
לעתים השפילו מבט ,לא ידעו הם את
נפשם .גם בשבילם היה הדבר לחידה.
דבר גדול הבחנתי באותה שעה.
כשבאו אחד אחד כל בני ובנותי ,כל
חתני וכלותי ,כל נכדי ונכדותי ,ובכו הם
רבות ,הצלחתי להבחין שלא בכו הם,
ולא דמעה אחת ,על שלא יודעים את
עתידם ,שלא יודעים לאן יפנו ,היכן יגורו
וממה יתפרנסו ,ואף לא בכו הם על
כבודם שהושפל.
בכו הם עלי ,מה יהיה איתי ...על כבודי
שמתחלל ,על שאשאר ללא מגן ,על
שיפגעו בי פראי המדבר...
 ...ואכן את שיגורתי בא לי ,ואף יותר
מכך.
בו ביום ,בו נלקחו בני -כבר באותו היום
חולל כבודי ונטמאתי.

מאז דרוסה אני תחת אותם פראים
טמאים...
...פעם פעמיים בשנה נחמה קלה לי יש
בי.
בט“ו בשבט ובחודש אב רואה אני בזוית
עיני מרחוק ,את בני ובנותי נאספים
מרחוק ומביטים לעברי.
בכך מתעודדת אני ,מתנחמת שזוכרים

בט“ו בשבט ובחודש
אב רואה אני בזוית עיני
מרחוק ,את בני ובנותי
נאספים מרחוק ומביטים
לעברי .בכך מתעודדת
אני ,מתנחמת שזוכרים
את כאבי ומצפים לשוב.
בחנוכה תשס“ט )מבצע ”עופרת
יצוקה“( הרגשתי שדבר מה מתרחש.
אמנם לא ראיתים אך חשתי שהנה אולי
הם שבים .איני זוכרת אם היה זה חלום
או באמת שאחד מנכדי הגיע בחטף,
נשק לי ,הבטיח שיחזור ונעלם .במשך
כשבועיים היתה לי הרגשה מיוחדת זו.
בינתיים היא חלפה ,אך מאז יודעת
אני לצפות ,מכירה אני את ההרגשה
המלווה את בואם.
מעתה בטוחה אני .יש לי למה לחכות,
יש למי לצפות.
לתגובותmorag888@gmail.com :

”תחת היותך עזובה ...ואין עובר ,ושמתיך לגאון עולם משוש דור ודור,
...לא ישמע עוד חמס בארצך שוד ושבר בגבוליך וקראת ישועה חומותיך ושעריך תהלה.. ,
ושלמו ימי אבלך .ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ ...אני ה‘ בעתה אחישנה“
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עוד אבנך ונבנית כתיבה :לאה זכרי צילום :יעל בלייברג

שוש וינברג
בני דקלים
מתי הגעת לגוש קטיף? היכן גרת?
אנחנו גרנו בחפץ חיים  16שנה ועזבנו ,חפשנו מקום אחר.
חברים הזמינו אותנו לבקר בגוש קטיף וממש אהבנו את
המקום.
גרנו בנווה דקלים  16שנה ,הגענו לגוש עם חמישה ילדים
ויצאנו עם שבעה.
מאוד אהבנו את הנוף ,האווירה ,הקהילה והשכנים -סבתא
סרוסי ,משפחת לוינגר ,משפחת פרידמן ,משפחת ירון...
למה עברת לגור בבני דקלים אחרי הגירוש?
אני מאוד אוהבת צורת ישוב כפרית וממש לא מתחברים
לאזור עירוני .הנוף כאן של לכיש מאוד מושך אותנו ורצינו
להקים מקום חדש ליישב את ארץ ישראל .בהתחלה עוד
התלבטנו כי בעלי מאוד רצה את כיוון ניצן אבל בסוף
העדפנו מקום חדש .אומנם כאן צריך רכב ונעזרים הרבה
בשכנים אבל אני מאמינה שיהיה פה הכל ,מרפאה ,מכולת,
דואר ולא יצטרכו לנסוע לקריית גת .ובינתיים קריית גת זה
רק רבע שעה נסיעה ,לא יותר .החיים פה נעימים ,מסתדרים
יפה הוותיקים עם הצעירים ,אלו שהגיעו מגוש קטיף ואלו
שהצטרפו אלינו .ב“ה צריך לפתח את הישוב ויש עם מי.
באירועים שונים מרגישים שזה ישוב של גוש קטיף ,באזכרות
של יוליס וגובי ,ביום השנה ,תשעה באב ,וביום העצמאות.
בשאר האירועים אנחנו ישוב מתחדש.
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הידעת?
בני דקלים
מס‘ משפחות130 :
משפחות מהגוש70 :
מאיזה ישובים :נווה דקלים,
כפר דרום ,קטיף
בבית הקבע65 :
משפחות בבנייה5 :

מתי סיימתם לבנות את בית הקבע שלכם?
לפני שנתיים נכנסנו לבית ,ברוך ה‘ היה לי המון זמן לתכנן ,ידעתי
בדיוק מה אני רוצה ,היה לי המון זמן לחשוב .היינו שייכים לבנייה
המרוכזת אז בהתחשב באילוצים והמגבלות אני ממש מרוצה .לא
תמיד היו קשובים לשינויים שרציתי אבל בסה“כ אני מרוצה – כולם
בריאים ,יש איפה להניח את הראש ,אז ברוך ה‘.
היה לי חשוב שהמטבח יהיה גדול ומרווח והסלון יהיה גדול ,כי
באמת חשוב לי שהאורחים שלי ירגישו בנוח.
האם יש בבית פינות המזכירות לך את גוש קטיף?
הנוף כאן וכיוון הבנייה לא דומה למה שהיה לנו בגוש קטיף ,גם
הצרכים שלנו השתנו .אבל כן היה לי חשוב לשמור על קשר לגוש
קטיף ויש לי תמונות של גוש קטיף על הקירות בממ“ד.

בנוסף ,איך שנכנסים הביתה רואים את האמה על אמה שחייבים
להשאיר ולידה שמנו את המגן דוד השבור של גוש קטיף.
למה היה לך חשוב להנציח בבית החדש את גוש קטיף?
בשנים הראשונות אחרי הגירוש היה לי קשה .המגורים בקראוילה,
המרחק מהשכנים המוכרים ,בנייה מחדש של רשת חברתית .אבל
החלטנו להסתכל על הטוב .בחרנו להמשיך הלאה .עדיין חסרות
לי החברות ,חסר לי הים והחול ,אז בבית שלי יש לי פינה שבה אני
ממש מרגישה בגוש קטיף ,בממ“ד יש לי כמה תמונות שמחזירות
אותי לגוש.
יש לי תמונה פנורמית גדולה של נווה דקלים ,תמונה של הכניסה
לישוב ....זה נותן לי הרגשה של גוש קטיף.
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סיפור על סיור שפרה שומרון

ראיון עם שמעון שמשון
מדריך במרכז מורשת גוש קטיף
איך הגעת לגוש קטיף?
”הגענו לגוש קטיף מראשון לציון .היה לנו משפחה בגוש
קטיף ,ראובן בן דוד ז“ל ,שגר בנווה דקלים ואמר לנו שכדאי
לבוא .גם פתאום ברדיו ובטלוויזיה היה פרסום גדול ...באנו,
עשינו סיבוב ,ורצינו להיות מושבניקים אז עברנו למושב
החקלאי גדיד“.
איפה אתה גר היום? מה ממשיך שם מגוש קטיף?
”אנחנו שנה וחצי כבר בבאר גנים .זו שכונה חדשה ,אנשים
חדשים .חוץ מהמפגשים עם חברים אין ממש משהו מגוש
קטיף .אנחנו מנסים לבנות אווירה של ביחד ,עובדים על זה
חזק“.
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איך הגעת להדרכה במרכז קטיף?
”הו ,זה סיפור ארוך .היה לי משבר גדול בתקופת המעבר
מהקראווילות לבית בבאר גנים .זה היה משבר עמוק שהשפיע
עלי בריאותית .כל המחשבה של שגרה חדשה והצורך להסתגל
למקום חדש הכה אותי קשה .ואז אשתי ולורנס וגם רב הישוב
דיברו איתי והציעו לי לבוא להדריך במרכז קטיף ולהוציא את
כל הכאב החוצה .זו הייתה הפעם הראשונה שלי במרכז ופעם
ראשונה שאני רואה סרטים של הגירוש –  10שנים לא הסכמתי

לראות .אני רואה ובוכה ומרגיש שזה מרפא אותי“.
מה ההדרכה עושה לך? מה אתה מרגיש בהדרכה?
”אני מרגיש שזה משחרר אותי מהמועקה שלא הוצאתי החוצה
במשך  10שנים .זה גם הוריד לי מהתרופות ...אבל עדיין אני
מתרחק ממוזיקה ומהצגות ומסרטים כי הם משמחים אותי,
ואני רוצה להיות במחשבות שלי .בבית שלי עומדים אלפי
דיסקים שאני כבר לא נוגע בהם .אני רוצה לציין לטובה את
הכולל שממש מחזק אותי ,עשרות אנשים מגיעים ולומדים“.
שתף אותנו בחוויות מעניינות שהיו לך במפגש עם מבקרים
שונים...
רוב האנשים המומים ממה שקרה ,כי למרות שהיו בארץ
בתקופת הגירוש הם לא ידעו שזה היה ככה .הכי מצטערים
על הנוער שלנו ,שיש לו שבר פנימי והוא מכסה עליו ,וחלק
מזדהים מאוד עם התושבים שמתקשים לקום מחדש.
לסיום ,מה יש לך להגיד לתושבי הגוש שעוד לא ביקרו
במרכז מורשת גוש קטיף בניצן?
שהם חייבים לבוא ולהביא את המשפחה והחברים ,ואח“כ
לשבת ולראות איך אנחנו יוצאים מהעכשיו .איך מהעבר
ממשיכים הלאה לעתיד.

מדור לילדים יעל בלייברג

חידות בציורים
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 אורה ושמחה.9
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איחולים
באר גנים:

כרמי קטיף

לרב ניסים ושולמית מזרחי להולדת הנכדה בת לאלישי ובת אל.
לצילה וישראל פילהרט להולדת הנכדה בת לאחיה ונעמה.
למרגלית וירון שמעון לנישואי חרות ומשכית.
לקרן ויוסי צרפתי להולדת הנכדים בן לנתי וליזט
ובן לטליה ושי עובדיה.
לפלטינה ואלדד סעדיה להולדת הנכדה בת למורן ועמיאל.
לדבורה ומירון ישראל להולדת הבן.
לחנה וגדי חזן להולדת הנכד בן למורן ואדיר.
לאילנה ואלי בן נעים להולדת הנכדה בת לאייל ומיכל.
לציפי ויחיעם שרעבי להולדת הנכדים בן לדורון ואפרת ובן ליובל והילה.
ללינדה ומשה שטיין להולדת הנכד בן לנעמי ואילן .
למזל ומיקי כהן להולדת הנכד בן למרים ואלישיב.
לרן וליאת מיכאלי להולדת הבת וליפה וסלים מיכאלי להולדת הנכדה.
לנגה ויוני חיון להולדת הבת ולשרה ואורי חיון להולדת הנכדה.
למשפחת צלח -כביר לנישואי אלה ויהודה.
לשי בן דוד בהגיעך למצוות.
להדסה ויאיר יעקובי להולדת הנכדה בת לדניאל וגלי.
לאיילה וניסים ברגיג לנישואי אבירם.
לישראל ואביה שרייבר להולדת הבן.
לעופרי אברהם בהגיעך למצוות.
לשון אדרי בהגיעך למצוות.
לאביה וישראל שרייבר להולדת הבן ולפנינה פרקש להולדת הנכד
בן לאביה וישראל.
להדר מיכאלי בהגיעך למצוות.
לציפי ודוד בן סעדון להולדת הנכדה בת ליהונתן וחנה.
לסיגלית ומתי עראמה להולדת הבת
ולדליה ואריאל פורת להולדת הנכדה.
לרחלי וישראל גוטליב להולדת הבן ולפלורי ובני ימיני להולדת הנכד.
לנורית וגבי יצחק להולדת הנכדה.
לדודי וזהבית דנינו להולדת הבן.

למשפ‘ ויז‘ונסקי להולדת הנכד ,בן לאחינועם ומאירי.
למשפ‘ איתן להולדת הנכדה הללי ,בת לאפרת ואלעד.
למשפחת קאפח לנשואי יסכה ויעקב.
למשפחת מימון לאירוסי אביאל וקרין.
למשפחת גלזר להולדת הנכדה ,בת לאביגיל ודוד.
למשפחת גנז להולדת הנכדה ,בת לישי וגפן.
למשפחת עליאש להולדת הבת דריה רות.
למשפחת כץ הולדת הנכד עוז יצחק ,בן לאביתר ואילת.
למשפ‘ ברוקר ,להולדת הנכדה אלירז ,בת לרותם ולעמיחי.
למשפ‘ שומרון לאירוסי אביה ואלעד.
למשפ‘ מלכה לאירוסי מתן וטליה.

יד בנימין:
לשלמה ועליזה שגב לאירוסי עדי.
להילה שגב בהיכנסך לעול מצוות.
לשקד ברמסון בהיכנסך לעול מצוות.
לנעה זיוה כהן בהיכנסך לעול מצוות.
לחיים ורבקה זבולון להולדת הנכדה בת למרים.

בני דקלים:
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לאהרון ומזל חניה להולדת הנכדה.
למשפחת כהן דוראס לאירוסי אליסף.
למשפחת לוק חנה לאירוסי טלאור.
למשה ומירי גובי להולדת הנכד.
לשבתאי ומרים נאומבורג להולדת הנכדים.
לתומר ואסתר זאבי להולדת הבת.
לאפרת ורוני בקשי לנישואי אוראל ואלישבע.
למיטל ואלעד כרמל להולדת הבן.
לאליהו ורינה אקרמן להולדת הנכדה.
לשלום בקשי בהגיעך למצוות.
לדרור כהן בהגיעך למצוות.
לרונן ושני לקס להולדת הבן.
למיכה ואפרת חדד להולדת הבת.
לאודי ושלמה יוליס להולדת הנכד.
לשמעון ודקלה כהן להולדת הנכדה.

שבי דרום:
למשפחת רוזנברג מלאכי והודיה להולדת הבת תמר .
לפריאל איילאו בהגיעך למצוות .
למשפחת ברט לנישואי איתן עם אורטל ולהולדת הנכדה תהילה
בת לאוריאל ושולמית.
למשפחת קדמון להולדת הנכדה אילה ,בת ליפעת ויעקב אור.
למשפחת דייפני להולדת הנכדה שהם אורי ,בת לאוריה ונופר.
לאתיה צוויג בהגיעך למצוות.
למשפחת גיאת להולדת הנכד זוהר שמחה בן לנריה ונטע
ולאירוסי אודיה ומתן.

בני נצרים:
לאלנתן ובתיה גוטסמן ,להולדת הבת .וליוסי ואתי להולדת הנכדה.
לאליקים ושרית אוחנה ,להולדת הבת.
לאלידע וחגית פרינס ,להולדת הבן.
ליחי ולאה ראב ,להולדת הנכד ,בן למרים ואורי רוזן.
לנעם והדר הרשטיק ,להולדת הבן.
לרב מנחם ונאוה מן להולדת הנכדה ,בת לאפרת אורה ואיתן אביני.
לרון ורחלי אדרי ,להולדת הבת.
לרב יאיר ושירי רוזנבוים ,להולדת הבת ,טל אמונה.
למשפחת רוטקוף ,ולמרים וליגאל רייס לרגל האירוסין.
לשגיא אליהו גרנר בהגיעך למצוות.
לצוריאל והודיה שחור ,להולדת הבן.
לאוריה שפילמן בהגיעך למצוות.
לפנינה רמון בהגיעך למצוות.
לחנן ודרורה ויזנר להולדת הנכדים בן לשלומית ושרון שחר ובת לחה
וצבי יהודה קלנר.
למשפחת לנזר לאירוסי שרה עם רם סרור.
לארז וחופית צברי ,להולדת הבן.
לנדב ואורית אלברט ,להולדת הבן.
לנעם ורות אליצור להולדת הנכדה ,בת לדוד ונחמה.
לדני ונופר שמלה ,להולדת הבת.
למשפחת נזר להולדת הבן ,ולאליהו ורבקה להולדת הנכד.
למשפחות ערבה ומויאל להולדת הנכד בן לאתיאל ואפרת.
לראשית לבנון בהגיעך למצוות.
לשילת גהרי בהגיעך למצוות.
ליחי ולאה ראב להולדת הנכדה ,בת לברוריה ויהונתן רקנטי.
לאביה ויזנר בהגיעך למצוות.
ליותם ורחל דמארי ,להולדת הבן וליחי ולאה ראב להולדת הנכד.
לאיתי והודיה דהן ,להולדת הבן.
לישראל ומוריה קפלן ,להולדת הבת.
ליחי ולאה ראב לאירוסי אביטל עם איל.

נטע:

גני טל:

להברמן מוריה ואריה להולדת הבן.
לפופקין אפרת ויונתן להולדת הבן.
לגפן חנה ונועם להולדת הבת.
לדוידי נועה ויוני להולדת התאומים.
לעסיס אושרה ועדי להולדת הבן.
ללוזון אפרת וניסים להולדת הנכדים בת לנטע וניצן ,ובן לטליה ומיכאל.
לאסרף צפייה ושלמה להולדת הנכדה בת לחיים ומעין.
לשניידר שרה ושמחה להולדת הנכד בן לחווה לאה וצבי יהודה.
ללילנטל להולדת הנכדים בן לנחמיה וחן ,ובת לצוריאל ואורה.
למעיין תנעמי להיכנסך לעול מצוות.
ליאיר עסיס להיכנסך לעול מצוות.

למשה וימינה חוברה לנישואי אמיר ונירה.
לאלחנן סנדר ושולמית אנסבכר לרגל נישואיכם.
לדבורית ולמושקו בונפד להולדת שירי ולשושי
ולאפי סלוצקי להולדת הנכדה.
לעטר ואלחנן וייס להולדת הבת ולרבקה ולאבי טלמן להולדת הנכדה.
לנורית ולניסים ליברטי להולדת הנכדה בת לנטע ואיציק ויהלי.
ליקי גל-עד ולברכה ומנחם קוך לרגל נישואי דותן וירדן.
למתן הדרי בהגיעך למצוות.
למעיין ועזר טובי להולדת דוד ולציון ולרחל טובי להולדת הנכד.
לרמי וגלי ברדוגו להולדת הבת .וליהושוע ויהודית צווייג להולדת הנכדה.
לאורלי וליובל פרידמן להולדת הבת
ולעזרא ולנעמי אלדר להולדת הנכדה.
לצביה וברוך זעירא לנישואי הראל ובר.

לתרצה ושמען אזולאי להולדת הנכד ,בן למוריה ומיקי,
ולסבתא רבה לידיסיה להולדת הנין.
לפנינה ומאיר אברג‘יל להולדת הנכד ,בן להילה ויובל.
ולמרים ודוד וענונו להולדת הנין.
למעין ואלון שוורץ להולדת הבן
ולעטרה ושמוליק גולדברג להולדת הנכד.
למילכה ושמי זידר להולדת הבת ולמאיר ועליזה דהן להולדת הנכדה.
לעילי פריד בהגיעך למצוות.
ליגל אריאלי בהגיעך למצוות.
לריקי ופיני לנגה להולדת הבן.
לסיגל ואורי סופר לנישואי אביב ועידית.
ליוני ומזל כהן להולדת הנכד בן לאברהם ודניאלה.
לאביב בודיק בהגיעך למצוות.
לאורי שחורי בהגיעך למצוות.
לנתנאל ומנו אוחיון להולדת הבת ולרב אברהם ואסתר להולדת הנכדה.
לרונית ומאיר אביטן לנישואי טלאור ויניר.
לרחל ואביגדור לוינגר לאירוסי רינת וצבי ולאירוסי שמואל ורחלי.
למאיר ורותי סבג ולעטרה ושמוליק גולדברג לאירוסי מוריה ושי.
לאפרים ודבורה זיגדון להולדת הנכד בן לברק ולירון.
לעופרה ויעקב סיטון להולדת הנכד בן לשלומי ומעין.
לישראל איתן חורי בהגיעך למצוות.
ליהודית ומוטי אבוטבול להולדת הנכדה בת לניר ואביה.
לנעמי ועזריאל יעקב להולדת הנכד בן למאיר והדסה.
לעמרם ורחל חזות להולדת הנכד ,בן לשני ורונן.
לנועם זיו גרינפלד בהגיעך למצוות.
לתהילה ומשה מרציאנו להולדת הבן
ולדניאלה ובי טובול להולדת הנכד.
לסימה ושרון פרץ להולדת הבת.
לחגית גור-אריה )כרמל( להולדת הנכד בן למירב ומיכאל.
לשגיא ושירן יפרח להולדת הבן ולשושי ושלום להולדת הנכד.
לסיגלית וניסים עופרי להולדת הנכדה בת לצביה ואבישי.
לרותי ואלחנן וענונו לאירוסי נעמה.
לחגית ודוד מסאמי להולדת הנכדה בת לדביר ושירה.
לטירן ומיכל יחיאלי לאירוסי חן ואפרים.
לדוד ושולי בונפד להולדת הנכדה בת למושקו ודבורית.

שומריה:

ניצן:

משכיות:

למשפחת אפשטיין להולדת הנכדה בת לפדות ואהרון.
למשפחת נתנאל להולדת הנכד בן לחיים נתן ואבישג.
למשפחת רייש להולדת הנכד בן למיכאל ומעיין.
למשפחת בלוך לאירוסי רחלי עם אוריאל.
למשפחת עשרי להולדת הבת.
למשפחת אנטמן לאירוסי תמר עם דוד עמיר
ולהולדת הנכד בן לתחיה ואורן.
למשפחת חלמיש להולדת הנכד בן לירמיה ורוני.
למשפחת רוקין להולדת הנינה בת לנכדה לאה ולצבי.
למשפחת אלברט להולדת הנכד בן לאלחנן ומרים.
למשפחת שריקי להולדת הבן.
למשפחת מבצרי להולדת הנכדה בת לאורה ואבישי.
למשפחת חוברה להולדת הנכדה בת לבניהו ותמר.
למשפחת צדוק להולדת הבת.
למשפחת רום לאירוסי טל עם רעות.
למשפחת ירד להולדת הנכדה בת למוריה ושימי.

נצר חזני
לחיים ותמר ממן לנישואי אורלי ויהונתן
לעמית מגידיש בהגיעך מצוות
לאשרת עראמה להולדת הנכדה בת למתיתיה וסיגלית
למשפחת זגרון להולדת הנכדים בן ובת לאורפז והדס כהן גבורה
למתן ואילנה בשארי להולדת הבת
וליהודה ומרים להולדת הנכדה ולנישואי אהד עם קשת
לעדן ויואב נתניה להולדת הבת וליוני ומזל צנעני להולדת הנכדה
לאביחי ויפעת זרביב להולדת הבן ולישראל ומוניק להולדת הנכד
לאשר בן הרוש להולדת הנכדה בת לשקד ויעל
ליהודה וזהבה אלמסי להולדת הנכדה בת לאביב ואביטל
לנצח ישראל ינאי בהגיעך למצוות

אבני אית“ן:
לשרלה ונתנאל עמיחי להולדת הבן שמעון.
לטובה ויוסי חדד להולדת הנכד בן לחלי וירדן.

לעוז ושירה אביעד להולדת אלומה.
מזל טוב למשפחת ברד“ח להולדת עדן תאנה.
לעמרם ותמר גרוס להולדת שילה.
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תנחומים
באר גנים:
לשרה בונילו על פטירת אימך
ליפעת חג‘ג‘ על פטירת אביך
למוטי יפרח על פטירת אימך
לדוד עמיחי ולעטרה גולדברג על פטירת בנכם גיל יעקב
נצר חזני:
לשמואל קאופמן על פטירת אחותך
לשולי ישראלי על פטירת אמך
לרותי תנעמי על פטירת אמך
לרב יחיאל יעיש על פטירת אמך
ניצן:
לרותי וענונו על פטירת אביך
לאליהו מימון על פטירת אחותך
למשפחות עמיחי ,גולדברג ,ברבי ושוור
על פטירתו של גיל יעקב
לאבנר שמעוני על פטירת אימך
לשולי בונפד על פטירת אחותך
לדוד בונפד על פטירת אחותך
יד בנימין:
לדוד עזרן על פטירת אביך
לדבורה שרעבי על פטירת אחיך
למיכל ולדמן על פטירת אביך

גיל שלנו-
אחי היקר והאהוב!
כבר חודש וחצי שאתה חסר לנו.
הגעגוע לא מרפה והלב ,הלב מסרב
להאמין.
בעצם אי אפשר להאמין ולעולם גם
לא נבין ,תמונות ומחשבות בראש מתרוצצות,
איך? איך יכול להיות אחד כמוך שהיה נערץ ואהוב על כולם?
גיל -כשמך כך היית .שמח ומשמח את כולם .מפזר חיוכים לכל
הכיוונים ,דואג שתמיד יהיה טוב לכולם ואז בסוף היית דואג
לעצמך .כן -כזה היית .ילד מתוק וחמוד.
לאן שרק הגעת ישר התאהבו בך ,במבט הביישני שלך ובחיוך
הכובש וכך גם נזכור אותך.
ואיך כשמישהו היה צריך עזרה ידעת תמיד להיות שם בשבילו,
אפילו רק כדי לומר איזה מילה או שתיים.
כשהיית בא אלינו לבית איך הילדים ,האחיינים שלך ,ישר קפצו
עליך ואתה כהרגלך מיד הרמת ושיחקת איתם כאילו שאתה
בגילם .נתת לכל אחד ואחת את תשומת הלב וההרגשה שהוא
הכי טוב בעולם .הם אהבו אותך גיל! ואתה היית כל עולמם.
גיל ,זה מרגיש מוזר לדבר על מה ומי שהיית הרי אתה איתנו כל
הזמן ,כל יום ,כל דקה ,במחשבות ,ברגשות ,בשמחות ,שבתות
וחגים .ועוד מעט פסח ,ליל הסדר ,יום ההולדת שלך ,תמיד
חגגנו ואיך נחגוג השנה? זה בטוח יהיה קשה.
אז גיל -בבקשה ממך -שמור עלינו מלמעלה ,תבקש בשבילנו
שיהיה לנו קל יותר להתמודד .תעזור לנו לשמוח בשמחות
ולהמשיך לחיות.
בליבנו תישאר תמיד ילד חייכן ואהוב.
אנחנו אוהבים אותך!
הדר ברבי
רצינו להגיד תודה רבה לכל הקהילה שהיתה איתנו ועזרה רבות!
המשפחה

רודי אילן ז“ל
רודי עלתה לארץ בשנת 1999
מהודו לארץ ישראל ,ארץ הקודש,
בשמחה רבה .היא הגיעה ישר לנווה
דקלים .למדה באולפן עברית כמה
חודשים ואחר כך עבדה בעלי קטיף
בחסלט עד לפינוי.
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לאחר הפינוי ,כשהגיעה לניצן,
למדה קורס שהכשיר אותה להיות
”עוזרת אחות“ ,כמו כל דבר
שעשתה ,גם את הקורס הזה סיימה
בהצלחה מרובה .היא עבדה כמה
חודשים במקצוע החדש ,וחזרה
לעבוד בחסלט בעלי קטיף.

אמא חלתה לפני שנה וחצי בערך,
בזמן מלחמת צוק איתן גילו לה את
המחלה הארורה.
אמא הייתה כל כך טובה .כל כך
אוהבת .את כל חייה השקיעה
באבא ובילדים.
כל מה שיש לנו– הוא בזכותה
ובזכות אבא .קיבלנו ממך כל כך
הרבה .נזכור ונאהב אותך לעד...
משפחת אילן

נוסטלגיה התמונות באדיבות ארכיון מרכז קטיף
היום לפני
זהו את האנשים בתמונות

את התשובות לשלוח למייל hkatif@4katif.org.il -או לפקס 08-9738024
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