בס“ד

צילום :אור יעקב קרני
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ראיון מרתק
עם ראובן רוזנבלט
בהגיעו לגבורות

כ
גיליסוןלו תשע“ו
ה‘  4תשע“ו

מערכת :יע ל ב ליי ברג

6
נזכור ונחזור
עם אניטה טוקר

גרפיקה :נע מי ט ו ק ר

נעים להכיר
מושב מבקיעים
מדור חדש
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פעילות חנוכה
במרכז קטיף

דבר תורה הרב ניסים מזרחי ,באר גנים
מוסיף והולך – כך היא גאולתם של ישראל
בראשית הבריאה כשברא הקב“ה את עולמו ,ברא את עולמו
בשני מימדים המימד הפנימי והמימד החיצוני .המימד
הפנימי הוא סוד הצמצום ובריאת העולמות הרוחניים:
אצילות ,בריאה ,יצירה ,עשייה .המימד החיצוני הוא עולמנו
– עולם העשייה .למדונו חז“ל ”בעשרה מאמרות נברא
העולם“ ,כל מאמר ומאמר הוא חיבור בין העולמות ,הוא
חיבור בין המימד הפנימי למימד החיצוני.
האדם ,בחיר הבריאה ” -העולם הקטן“ ,נברא באותה מידה,
חיצוניות – גופו עם רמ“ח איברים ושס“ה גידים ,פנימיות –
נשמה הכוללת :נפש ,רוח ,נשמה ,חיה ,יחידה.
האדם מתפקידו לחבר בין הנשמה לגוף ,בין הפנימיות
לחיצוניות ,דרך התורה ומצוותיה מעשיו ופעולותיו מחבר
האדם את נשמתו לגופו ,ובד בבד יוצר האדם את החיבור
בין העולמות.
צעד נוסף של אדם בעבודת בוראו מלמדנו שלמה המלך
ע“ה “:בכל דרכיך דעהו“ מעבר לחובת קיום התורה והמצוות
צריך האדם למצוא את המימד הפנימי בכל דרכיו .בכל
מעשה ובכל הנהגה יש צורך למצוא את הקב“ה ,ועל זה
התפלל דוד המלך ”גל עיני והביטה נפלאות מתורתך“.

בימי החנוכה ,בימים ההם בזמן הזה ,זכה עם ישראל לניסים
גדולים ,נס הניצחון ,של מעטים מול רבים ,ולנס מנורת
המקדש .נס הניצחון ,של מעטים מול הרבים ,הוא הנס
הגלוי ,החיצוני ,ונס מנורת המקדש הוא יותר נסתר ,פנימי.
בדורות אחרונים שב עם ישראל לארצו ונלחם על אדמתו
שוב אנו חוזרים לראות ניצחונות ונסים גדולים .כגודל
המלחמה כך גודלם של הניסים ,כוחם של ישראל ”מוסיף
והולך“ זה הצד הנגלה שבמלחמות .אך בד בבד מתעורר
כוחו של משיח ,כגודל המלחמה כך גודל הציפייה למשיח
שמחישה את בואו .הרע נעלם בהדרגתיות ,עם ישראל
משתחרר משעבוד מלכויות וריבון בארצו .אלו ימי משיח,
זה הדרך היותר נסתרת שרק אותם שזוכים להיות בין אלה
”שעין בעין יראו בשוב ה‘ ציון“ זוכים לראותה ולהאמין בה.
זכינו בימי החנוכה לשני ניסים ,לשני ניצחונות ,אשר מראים
לנו את דרך הנהגתו של הקב“ה בשני מישורים בדרך הגלויה
ובדרך נסתרת .ניצחון המלחמה החזיר את מלכות ישראל
להיות ריבון בארצו ,זה הגוף של האומה ,ונס המנורה החזיר
את הנשמה של האומה.

צילום :אור יעקב קרני

דבר המערכת
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חנוכה הוא חג ניצחון האור על החושך-
בימים בהם ובזמן הזה.
”לא יהיה ניצחון של האור על החושך
כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה
שבמקום להלחם בחושך ,עלינו
להגביר את האור) “.א.ד .גורדון(
בתקופה הזאת קיימת מלחמה בחושך
אך עם זאת מתגלה הרבה מן האור
והגבורה .גם אנחנו מנסים להוסיף
אור ולראות את הטוב שקורה מסביב-

במרכז קטיף מרגישים את התעוררות
העם והרצון הגדול לדעת ולהכיר את
גוש קטיף ואנשיו ,בנצר חזני מחזקים
את העבר עם אמונה שהעתיד הוא
בגוש ,תמר כהן מיד בנימין מסתכלת
כל יום על קירות ביתה ורואה דרכם את
הגאולה הקריבה ,אלה אמין מברכת
על ה“ביחד“ והקהילתיות במושבם,
בתי-כנסיות ומקוואות נחנכים ונבנים,
ב“ה בכרמי קטיף החלה הבנייה ...וכל

האור הזה רק בקהילות שלנו -חלק
קטן מעם ישראל.
אנו תפילה שהאור של כולם רק יוסיף,
יגבר ויתחזק.
”אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו
במהרה לאורו“ )מן התפילה(
חג אורים שמח!
יעל בלייברג

דבר המנהלים

תושבי גוש קטיף היקרים !

תושבים יקרים ,שלום רב,

אנחנו עומדים לפני חג החנוכה ,חג בו האור הולך וגובר
על החושך .גם אצלנו ,ניתן לומר שלאחר עשר שנים האור
מרובה מן החושך  .אך עדיין ישנן לא מעט פינות חשוכות
שהמדינה טרם סיימה את הטיפול בהן.
בעוד כחודש מנהלת תנופה מסיימת את עבודתה
במתכונתה הנוכחית ,וזו ההזדמנות להודות לכל העובדים
המסורים שעשו ,פעלו וקידמו ,כל אחד בתחומו ,את נושא
גוש קטיף .אחריות המשך הטיפול בכל הנושאים שטרם
הסתיימו עברה למשרד החקלאות בראשות השר אורי
אריאל.
אנו מקווים כי בשבועות הקרובים תתבהר התמונה ונוכל
לעדכן אתכם בפרטים.
ועד מתיישבי גוש קטיף קיבל על עצמו להמשיך ולפעול,
להוסיף וללחוץ על כל העוסקים במלאכה עד סיום
המשימות.
במסגרת המו“מ הקאליציוני שהיה ל“בית היהודי“ מול
הליכוד סוכמו מספר סעיפים הקשורים אלינו ,חלקם
נוגעים ישירות לרשויות הקולטות וחלקם כלליים יותר כמו
תקציב להקמת מבנה הקבע למרכז קטיף.
גם בנושא זה אנו עמלים לשמור על הסיכומים.

לאחר התנופה הגדולה של אירועי מלאת  10שנים
לגירוש ,אנו מרגישים שיותר ויותר לבבות נפתחים לבוא
ולשמע את סיפור ההתיישבות שקמה והייתה בגוש קטיף.
קבוצות מפלחים שונים באוכלוסייה ממשיכות להגיע
למרכז המבקרים ,ואנו מזמינים את מי מאתנו שעדיין לא
ביקר במקום  -להגיע ולהתרשם בעצמו.

בברכת חג אורים שמח ומלא אור
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

אלבום ההתיישבות שיצא לאור מטעמינו ,שוב מומלץ
בחום לעיין ואף לרכוש לכם ולבניכם ,בני הדור השני
שלנו ,כי ראוי לו ,לספר ,שיהיה מצוי בקרבינו .ב“ה אנו
בשלבי סיום מכירת המהדורה הראשונה ,ולקראת הוצאת
מהדורה חדשה.
בימים אלו אנו נערכים לקראת ”מסע כיסופים“ ועובדים
במרץ על יום גוש קטיף במערכת החינוך בכ“ב בשבט.
בקיצור ,על ציר השנה ,מנסים שלא לתת לגוש קטיף
לרדת מסדר היום הלאומי.
מוזמנים לפעילות חנוכה במרכז.
להתראות לכולם,
חנוכה שמח
מוכי בטר
מנהל מרכז קטיף

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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דיווחים
הרב קובי בורנשטיין

מרכז קטיף

תנועת הנוער עזרא בחרה לעשות את המסע התנועתי שלה בסימן עשר
שנים לעקירה מגוש קטיף .כ 5000-חניכים צעדו מניצן לאשדוד בדרך הם עברו
בתחנות תוכן על גוש קטיף וסיימו בטקס בו עלו וברכו אנשי גוש קטיף חברי
התנועה.
כהקדמה למסע קיימה התנועה יום עיון מלא במרכז קטיף לכל רכזות הסניפים.
בנוסף ,ההנהגות של תנועת הנוער ,מחנות העולים והאיחוד החקלאי ,קיימו ימי
עיון בנושא גוש קטיף ומתוכן כבר נטוות תכניות המשך .כחלק מכך ,הגיע גרעין
מגדל העמק לסמינריון סופשבוע על ”גוונים בציונות הדתית“ בישוב ניצן .יום
ראשון הוקדש לביקור במרכז המבקרים ולאחריו התיישבנו לשיח פתוח ומקיף.
זאת הייתה חוויה משמעותית לפגוש את החבר‘ה הערכיים הללו שחולמים על
בנית חברה צודקת ,בעלת ערבות הדדית ,ולהרגיש שהם מבינים שחלק מכך ,הוא היכולת שלהם לפתוח את הלב לסיפור גוש קטיף
ולהכיר אותו באופן ישיר ולא דרך מסנני התקשורת.
במהלך המפגש עלו שאלות נוקבות וחדות ובד בבד הורגשה אוירה של הקשבה ואחווה.
נסיים בציטוט של אחד החניכים:
”אני רוצה שנבטיח לעצמנו שגם אם נהיה במחלוקת פוליטית קשה נדע לראות תמיד את האנשים שבצד ה“אחר““.

אלבום גוש קטיף – מאות אנשים כבר רכשו את אלבום
ההתיישבות וב“ה הוא זוכה לתגובות חמות .אנו כבר נערכים
לקראת הוצאת המהדורה השניה.

כ“ב בשבט -לקראת כ“ב בשבט התקיימה פגישה עם אברהם
ליפשיץ ראש מנהל החמ“ד .התחושה שלנו שהנהלת החמ“ד
התגייסה במעורבות גדולה מאוד בכדי לקדם את הנחלת
מורשת גוש קטיף במסגרת כ“ב בשבט .במסגרת הפגישה עלו
רעיונות ,יוזמות חדשות ודרכים שונות לחיזוק הפעילות הקיימת.

מסע

כיסופים-

ההכנות למסע כיסופים
נמצאות עכשיו בעיצומן.
במסגרת מסע כיסופים
מגיעים אלפי בני נוער
מכל רחבי הארץ למסע
לילי חוויתי בעקבות
גוש קטיף .זהו פרויקט
מורכב מאוד ולכן כחלק מהמסקנות של שנה שעברה החלטנו
לתגבר את צוות ההכנה בהפקה מקצועית .במכרז זכה צ‘יקו
בן זמרה מי ששימש כקמב“ץ יש“ע בתקופת המאבק .הנסיעה
איתו ביחד באזורים עוטפי גוש קטיף מציפה זכרונות חזקים
ונותנת משנה תוקף לרגשות הטמונים במילים ” מסע כיסופים“.
ביקורי אחמי“ם  -השרה גילה גמליאל ,המנכ“ל אבי כהן
וצוות המשרד הגיעו לסיור במרכז המבקרים .גם השרה וגם
המנכ“ל התרגשו מאוד ואמרו שהם רואים חשיבות רבה במרכז
המבקרים ולכן הם יפעלו לקידום סיורים של קבוצות גימלאים
במרכז.

מרכז המבקרים -קבוצות רבות ומגוונות ממשיכות
לפקוד את מרכז המבקרים ואנו מתרגשים כל פעם מחדש
על ההקשרים הרבים שצפים במהלך הביקורים בין המבקרים
השונים לסיפורו של גוש קטיף.
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אורה אוחנה

ארכיון מרכז קטיף
מרכז קטיף רכש השנה מחברת ”אידאה“ מערכת ניהול מידע מותאמת לארכיונים המהווה פתרון
מדף מלא לכל צורכי ניהול וחשיפת המידע של הארגון ,החל מרמת קליטת החומר וקטלוגו
במערכת ,חיפוש ואיתור המידע ועד להצגתו באופנים שונים .באמצעותה יכולים מוסדות מורשת
תרבותית וארכיונים להעריך ,לארגן ,לתאר ,לשמר ולספק גישה לאוספים ולחטיבות הארכיון.
אחד היתרונות המובהקים במערכת הוא תמיכתה בסטנדרטים  ISADו  IEADאשר יאפשרו
לארכיון מרכז קטיף להחליף בעתיד מידע עם ארכיונים אחרים בעולם העוסקים בתחומים דומים.
אנו נמצאים בעיצומו של תהליך שיימשך כשנה עד להסבת הנתונים למערכת והטמעתם בתוכנה.

מרכז כיסופים
מרכז ’כיסופים‘ הוקם לפני
כעשר שנים בחודש כסליו.
לאחר המחשכים שנוצרו
בעקבות הגירוש ,חשה קבוצה
קטנה של נשים בצורך להכניס
קרן של אור ושמחה לחייהן.
אותן הנשים ,בהובלתן של
רונית אהרון ולימור זכאי ,חשו
שהדבר שיאיר את המחשכים,
הן האמוניים והן הנפשיים ,הרי זו
הוספת אורה  -הוספת תורה! כך
החל מרכז כיסופים את פעילותו
עם כשמונה נשים .מאז הלך
המרכז וגדל ונוספו לו עוד ועוד נשים ,עוד שיעורים ,ועוד מרצים.
והאור הולך וגדל ,ומגיע לעוד ועוד בתים בישראל .בשנה זו ,השנה
האחת עשרה של כיסופים ,לומדות במרכז כמאה ושמונים נשים
הבאות ולומדות תורה מדי שבוע ,ומגלות עד כמה לימוד התורה
מוסיף אור ושמחה לחייהן .את אבוקת האור שהן מקבלות ,הן

דיווח קשרי חוץ

הילה וולברשטיין
מעבירות הלאה למשפחותיהן ,לתלמידותיהן ,ולכל סביבתן!
* לקראת חג החנוכה יצאו נשות כיסופים לסיור בירושלים
בעקבות גבורת ”החיילים האלמונים“  -חיילי הלח“י .בסיור
שהתקיים במוזיאון אסירי המחתרות ,זכו הנשים להיפגש עם גב‘
יעל בן דב ,תושבת ’בית השבעה‘ בירושלים ,שסיפרה את סיפור
חייה כלוחמת הלח“י ,סיפור השזור באמונה ,בבטחון ,ובגבורה
ללא חת .לאחר סיור במוזיאון ,יצאו הנשים לסיור חוויתי ייחודי
ברחובות ירושלים בהדרכתו של הסופר מר עזרא יכין ,שכתב
ספרים רבים אודות גיבורי ישראל בדורות האחרונים .הסיור היה
בעקבות המערכה על שחרור העיר העתיקה במלחמת השחרור,
על פציעתו האנושה ועל תקומת מדינת ישראל .מסיור זה שבו
הנשים מלאות בתעצומות נפש מהמפגש עם הגיבורים שתרמו
כה רבות לכינון מדינת ישראל.
* אי“ה לאחר החנוכה נקיים מסיבת יום הולדת עשר למרכז
כיסופים ,עם שלל פעילויות .נשמח שנשות גוש קטיף
תשתתפנה בערב החוויתי.
חנוכה שמח,
ושנזכה תמיד להוסיף מעט מן האור.

שפרה שומרון

ב 1-בנובמבר ,נפגשנו עם נציג ארגון ”למען אחי“
ארגון שסייע לנו בתקופת המלונות ובתמיכה
בהפעלת מערך העובדים הסוציאליים שתקצב
הוועד לטובת הישובים השונים .שמחנו לראות
שנושא גוש קטיף נשאר קרוב ללבם ,והם הציעו
שירות חינמי במרפאת השיניים בשדרות לאנשי
גוש קטיף .תושבים המעוניינים בשירות זה
מתבקשים ליצור קשר עם יוני כהן
yonatavneved@walla.com
ביום רביעי באותו שבוע )ה 4-בנובמבר( השתתפנו באירוע המרגש של חנוכת מקווה הגברים בנצר חזני .יחד עם קהילת נצ“ח ,הצטרפו
לערב המשמח גם קבוצת  - AFSIאמריקאים לביטחון ישראל  -אשר מלווה את קהילות גוש קטיף זה שנים רבות :ארגון זה ביקר אותנו
ותמך בנו בגוש קטיף ,נאבק לצדנו נגד הגירוש וממשיך לבקר אותנו כל שנה .כמו-כן ,שמחנו לפגוש את נשות ”פרויקט כלות גוש קטיף“
שמעלות כל שנה מופע לנשים )השנה בנושא ”אחדות“( שכולו קודש לגיוס תרומות למען כלות וחתנים מגוש קטיף.
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נזכור ונחזור ארי אודס

עם אניטה טוקר מנצר חזני
בפינה זו נביא בכל פעם את הסיפורים שלכם איך אתם מנחילים הלאה לדורות הבאים את זכרון הגוש.
בט“ו בשבט האחרון לקחנו את כל
ילדי נצר לחממות של יצחק כהן
כדי שיספר להם על החקלאות
בגוש קטיף ואיך נראית עבודתו
של החקלאי .הוא סיפר להם
על הגידולים האורגניים ואיך
התפתחה החקלאות בגוש עד
שהיתה לאימפריה .לצערנו,
הילדים היום לא נפגשים כמעט
עם החקלאות ואין להם את
החוויות של החממות בהן גדלו
ילדינו.

כשעוד גרנו בעין צורים ורצינו לחבר את הילדים לגוש קטיף במסגרת אירועי יום השנה לגירוש ,הבאנו משאית חול ים
שנראה הכי דומה למה שהיה בגוש ויצרנו לילדים דיונה מלאכותית כדי להתגלגל בה וקצת לחוש גוש קטיף.
צילום ועיצוב :אפרת אדרי

יש סיגם לכם
פור
איך אתם מעבי מעניין?
רי
ם
קטיף לדור הב את גוש
א?
כ
tif.org.ilתבו לנו!
a
k
4
@
hkatif
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בקיץ האחרון הצלחנו להביא את רוב חברי נצר
חזרה לכיוון מחסום כיסופים כדי לציין  10שנים
לעקירה .הגענו ממש עד הגדר והילדים ישר יצאו
מהמכוניות והתחילו לצעוד לכיוון הגוש עד שעצרו
אותם החיילים .הבן שלי ,אביאל ,מיד אמר לילדים:
”תסתכלו קדימה ותזכרו את הדרך היטב – זו הדרך
הביתה“ .לאחר המעמד המרגש נסענו חזרה עד
לתל גמה שם נערך טקס מרשים .כל משפחה
קיבלה תמונה משפחתית מיוחדת כשברקע הודבק
בפוטושופ חוף הים של הגוש – כאילו הם הצטלמו
שם .היה אירוע מרגש ביותר – כולם היו עם דמעות
בעיניים.

ראיון עם ראובן רוזנבלט ארי אודס

"לקב"ה יש את
הדרכים שלו-
אני סומך עליו"
במסגרת ההכנות של
הועד לקמפיין ציבורי
רחב הקורא לחזור לגוש
קטיף ,יצאתי להיפגש
עם דמויות שונות כדי
לקבל מניסיונו של כל
אחד ומתוך מגוון העצות
לבנות את התוכנית
הטובה ביותר .אחד
האנשים שכבר מהרגע
הראשון קורא בכל
הזדמנות לחזור לגוש
קטיף הוא כמובן ראובן
רוזנבלט .האיש שהיה
אחראי להקמת רוב
יישובי גוש קטיף והמשיך
ללוות את העשייה גם
בזוית האישית כשבתו,
בנו ונכדיו גרו בגוש .הוא
לקח את הגירוש לא
פחות קשה מכל אחד
מהמגורשים ,על אף
היותו ניצול שואה הוא
רואה בגירוש טראומה
לא פחות גדולה .ובכל
זאת ,האיש יצוק כולו
מאמונה חזקה בה‘ ואף
סימן שאלה לא מלווה
את שיחתנו – הכל ברור
ונחרץ.

הוא מקבל אותי בתוך הבוסתן הידוע
שסמוך לביתו בכפר מימון בדיוק
כשסיים לרסס את כל העצים .יום יום
הוא טורח בטיפוח מסור ויוצא דופן
לכל העצים .הוא מזכיר לי את מדרש
חז"ל שמציין איך הקב"ה עסק בנטיעה
תחילה כשברא את העולם וכך גם הוא
מנסה להידבק בדרכיו של ה' ובתחילת
כל יום עוסק בעצי הפרי המיוחדים שלו.

עד היום יש לנו קשר עם בחור משכונת
סג'עיה בעזה שהיה בתור נער פועל
אצלנו בכפר יחד עם כל משפחתו.
בזמנו אורה אשתי דחפה אותו ללכת
ללמוד עד שנהיה למנהל מרפאה שם.
היינו אומרים להם מידי פעם שאם יהיה
להם שלטון עצמאי יהיה להם רק יותר
גרוע .עד היום מידי פעם הוא מתקשר
ומזכיר לנו את זה ואומר כמה שצדקנו.

אנחנו מתיישבים והוא מיד פותח ללא
שהות ברצף של תובנות וסיפורים:

”אם אתם מתפללים יום
יום לבנין בית המקדש
וידוע שבית המקדש
ייבנה רק לאחר שננחל
את כל הארץ .אם כך
החזרה לגוש קטיף
היא תנאי לבניין בית
המקדש“.

"לציבור המאמין אני אומר תמיד
שאם אתם מתפללים יום יום לבנין
בית המקדש וידוע שבית המקדש
ייבנה רק לאחר שננחל את כל הארץ,
אם כך החזרה לגוש קטיף היא תנאי
לבניין בית המקדש .לאנשים חילוניים
אני מציג את הנושא אחרת ,אני שואל
אותם האם הגיוני להשלים עם המצב
הביטחוני עכשיו ,של איום מתמיד על
יישובי עוטף עזה ,ואחת לכמה זמן
לצאת למבצע מוגבל? אני שואל אותם
מה הם מציעים לעשות ואז אני אומר
להם שהפתרון היחיד הוא לחזור למצב
שהיה לפני האינתיפאדה הראשונה
כששלטנו עם כוח הרתעה אבל גם
קיימנו יחסים טובים עם ערביי עזה.

יום אחד הזמינו אותי למתנ"ס בחבל
אשכול להיפגש עם נוער של השומר
הצעיר ולדון האם ומדוע ישראל צריכה
להמשיך לשלוט ברצועת עזה .מולי
הביאו את ראש העיר רפיח בתור מייצג
הדעה השנייה .פתחתי והסברתי בדבר
ישוב א"י והיחסים הטובים עם הערבים.
סיימתי וראש העיר רפיח דיבר בעברית
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ביקור של אריק שרון לקראת הקמת מבני תעשייה בגוש
בשנת  .1985באדיבות ארכיון מרכז קטיף

רהוטה והסביר למה ישראל צריכה
להמשיך לשלוט ברצועה .הוא אמר
שהוא לא ציוני ,אבל בכל ארצות ערב יש
שלטון טוטליטארי עם אוכלוסייה נכשלת
ואליטה מצומצמת ,וזה מה שיקרה גם
ברצועה .אבל אם יהיה שלטון יהודי זה
יהיה הריכוז הערבי היחיד עלי אדמות
שיוכל בבת אחת להתקדם  200שנה
קדימה ויכניס קידמה לרצועת עזה .הוא
רצה שלטון יהודי כדי לפתח את הרצועה
לטובת התושבים .חבל שישראל לא
שמעה לו .מדינת ישראל עשתה אז את
המשגה הראשון שהוביל למה שקרה
עכשיו .אני בטוח שגם היום רוב הציבור
שחי בעוני ברצועת עזה עדין חושב ככה
ומייחל ליום שישראל תשלוט שם.
בזמנו כשהוקם המלון בגוש קטיף
הזמנתי את ראש העיר של דיר-אל-בלאח
לביקור במלון וארוחה .זמן קצר אח"כ
הוא התקשר ורצה להחזיר לי ביקור .הוא
אמר שאני לא אדאג לכשרות ,הוא דיבר
עם קצין במנהל שהסביר לו הכול .נסענו
לשם .הייתי עם מנחם בית הלחמי וצבי
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עם יצחק רבין בחממות של יפת בשנת  .1986צילום :מוכי בטר

בחנוכת בית הספר נאות קטיף עם דוד לוי בשנת  .1983באדיבות ארכיון מרכז קטיף

הנדל .נסענו לבית שלו .היה לו סלון ענק,
על הקיר תמונות של שרון ודיין .השולחן
היה עמוס פירות ומסביב לשולחן כסאות
עם סט חדש של כלים חדשים כדי
שנוכל לאכול מהם .הוא הביא לנו דגים
מטוגנים ,כי אמרו לו שנוכל לאכול דגים
על האש ,אבל אסור לנו לאכול את זה.
אבל אמרתי לו שהוא כמו אחי החילוני,
שגם אצלו איני יכול לאכול דגים מטוגנים.
ראש העיר הזה בא אלי עם רעיון מעניין.
יש לו מצוק יפהפה ששייך למשפחה שלו
מצפון לתל-קטיפא .הוא אמר שהמלון
שלנו נחמד ,אבל לא נעשה ממנו הרבה
כסף .הוא רוצה להקים מלון על המצוק
שלו ,שם יארח את הנסיכים מהאמירויות
הערביות וזה יביא הרבה כסף והמועצה

שלנו תהיה שותפה מרכזית במלון הזה.
הוא אמר שאותנו הוא צריך בשביל
המוח .לשכנע אנשים לבוא דווקא לשם.
התחלנו להסתובב בממשל עם הרעיון
הזה אבל נדחינו ,וחבל .אולי זה היה
מוביל לדו-קיום ברצועה.

”ראש העיר רפיח דיבר
בעברית רהוטה והסביר
למה ישראל צריכה
להמשיך לשלוט
ברצועה“.
”אולי זה היה מוביל
לדו-קיום ברצועה“.
אחד הדברים הפחות ידועים הוא הסיפור
איך הותקנה תאורת כביש בצומת של
הבית הלבן בכניסה לגוש קטיף .אז נסענו
לא דרך מחסום כיסופים אלא בכביש
שעבר לאורך הרצועה וראיתי פעם איך
התקינו תאורה בכל הצמתים בכניסה
לערים הערביות ורק בכניסה לגוש
קטיף לא התקינו .פניתי למושל רצועת
עזה והוא אמר לי שלצערו זה תקציב
ייעודי רק לערבים ורק אם אמצא רשות
ערבית שתסכים שזה יהיה דרכה הוא

”הסעתי פעם את בתי
חבצלת ובדיוק עברנו
בדיר אל-בלח ליד ביה“ס
כשהילדים יצאו ,היינו
מוקפים במאות תלמידים,
זו היתה תקופה אחרת
ולא חששנו אבל חבצלת
שאלה אותי ’מה יהיה
עם כל הערבים האלו?
הם יהיו הרבה יותר
מאיתנו‘“...

סיכום בשטח על התחלת בניית יישוב הקבע של עצמונה עם הרב נחום .באדיבות ארכיון מרכז קטיף

יוכל להעביר את התקציב ולבצע .ניגשתי
לפואד אל-עבדאללה שהיה ראש מועצת
גררה הסמוכה לגוש קטיף ,ביקשתי
שהתקציב לתאורת הצומת יעבור דרכו
ואנחנו נשלם לו מידי חודש את חשבון
החשמל .הוא השיב מיד בחיוב ומעולם
לא ביקש שנשלם.
ביקור הנשיא הרצוג בגדיד בשנת  .1985צילום :אבי בורשטיין

אז איך יראה העתיד?
התוכנית של מדינת ישראל צריכה לכלול
מצד אחד מלחמה נחרצת עד הסוף
מול ארגוני המחבלים ואח"כ להציע
לכל האוכלוסייה או שתישארו בתנאים
שלנו ,ותחתמו על קבלת ריבונותה של
מדינת ישראל ותקבלו זכויות כלכליות או
שתחפשו מדינה אחרת להיות בה ונעזור
לכם להגר )אולי אירופה תקבל אתכם
היום בשמחה( .לערבים שיישארו ויקבלו
את מרות המדינה צריך לייצר שלטון
מוניציפאלי מקומי תחת מדינת ישראל,
להשקיע בתשתיות שלהם ולייצר

מקומות עבודה .יש לא מעט אפיקים של
שיתוף פעולה שניתן ליישם :חקלאות,
תיירות ,תעשיות שאינן כדאיות אצלנו,
רק צריך להפעיל את הראש היהודי
היצירתי וניתן להפוך את רצועת עזה
למודל כלכלי מדיני לעולם כולו.
צריך בשורה התחתונה לזכור שבסופו
של דבר הקב"ה יחליט איך זה יקרה,
אנחנו רק צריכים לחשוב על כיוונים
מעשיים אבל עד היום בדור שלנו כל
הדברים הגדולים קרו בדרך הזויה שלא
צפינו מראש.
לפני שנים ,כשגרנו לתקופה בגוש

טקס עליה לקרקע של גני טל בשנת  .1979באדיבות ארכיון מרכז קטיף

קטיף ,הסעתי פעם את בתי חבצלת
ובדיוק עברנו בדיר אל-בלח ליד ביה"ס
כשהילדים יצאו ,היינו מוקפים במאות
תלמידים ,זו היתה תקופה אחרת ולא
חששנו אבל חבצלת שאלה אותי 'מה
יהיה עם כל הערבים האלו? הם יהיו
הרבה יותר מאיתנו' ואז לא יודע מאיפה
שלפתי את התשובה הזו ,אמרתי לה:
'חכי ,ביום אחד יכולים להיפתח שערי
ברית המועצות ותהיה עלייה המונית של
היהודים שם' .כעבור שנים כשזה קרה
התקשרה אליי חבצלת והזכירה לי את
זה .לקב"ה יש את הדרכים שלו – אני
סומך עליו".

בסיור במרכז קטיף  .2015באדיבות ארכיון מרכז קטיף

9

נעים להכיר שפרה שומרון ויעל בלייברג

רחוב של משפחות מהגוש

משפחת אמין
ממבקיעים
גן ילדים שהוקם לאחר השילוב

אלה אמין )נשואה  (+5הייתה בגרעין של  14המשפחות שהקימו את פאת שדה ,עוד
בשנים הראשונות בשליו ,וזוכרת היטב את יום העלייה לקרקע ב.‘89-
ממשיכים יחד אחרי הגירוש...
הרוב המכריע של קהילת פאת שדה ) 18מתוך  20משפחות( נשארו יחד ולאחר
הגירוש עברו למבקיעים .אלה מספרת שאמנם שתי משפחות עברו לניצן ,אבל
מבקיעים גם זכתה לקלוט  8משפחות מרפיח-ים ומשפחה ממורג.
מגורשי גוש קטיף הצטרפו למושב קיים  -מבקיעים הוא מושב של אוכלוסיה
מבוגרת ,עם הרבה ניצולי שואה מהונגריה ,ואוכלוסיית הגוש הביאה חיים חדשים
ורוח רעננה למקום .למרות שמבקיעים נמצאת רק חצי שעה נסיעה מצומת
כיסופים ,אלה מספרת שהמרחק הנפשי הוא גדול ולא נשתמרו מאפיינים של גוש
קטיף במושב.
עוד נשוב לשם..
התכנית לעבור למבקיעים נרקמה עוד בגוש קטיף ,תכנית של בדיעבד ,ואלה הייתה
אחת היוזמות שלה .הקו שהנחה אותם היה לשמור על היחד ,על הקהילתיות,
ולדאוג לילדים .התכנית הייתה בדיעבד ,שכן לא רצו לעזוב את גוש קטיף ,ואלה
מעידה שחלקם בוודאי היו חוזרים לשם אילו יכלו ,היא כל שכן .במבט לאחור ,היא
שמחה בבחירה שעשו ,כי אחרת יתכן וגם הם היו נשארים  10שנים ללא בית...

מזכירות המושב

גן הילדים  -מבנה זמני

איך את רואה את היישוב בעוד  10שנים?
”המקום ימשיך ויהיה צעיר יותר ,יש שטחים שמיועדים לדור ההמשך ,הזמן יעשה
את שלו ועוד יותר נתגבש“.
בית כנסת זמני שהוקם במושב
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הכיכר בכניסה

סיפור על סיור רונית סרלואי

”נרותי הזעירים ,מה רבו הסיפורים“...

להדריך במרכז המבקרים בניצן  -שארה יובל
לאחר התנתקות של חמש שנים בקבוצת יבנה ,חזרנו
לקהילה בישוב ניצן.
בנינו בית והתחלנו שוב בחידוש/חיבור הקרעים ...במסגרת
”ליקוט השברים“ שמעתי שמחפשים מדריכים ,לקבלת
קבוצות במרכז המבקרים שלנו– מרכז קטיף להנצחת
מורשת גוש קטיף וצפון השומרון .בתחילה חשתי רתיעה
עמוקה מהרעיון ל“חטט“ עוד פעם בפצע הכואב ול“גרד“ את
הצלקות .החלטתי להגיע לקורס ההכנה שנפתח ולראות מה
יעשה לי הדבר באופן אישי ...וכך נכנסתי להדרכה..
למרכז מגיעות קבוצות רבות ושונות– תיירים ,עיתונאים,
גמלאים ,חיילים ,תלמידים משמאל ומימין .כל אחד עם
מחשבותיו ,חינוכו והאידאולוגיה שהביא מהבית .אני מנסה
לברר מראש מי הקבוצה ועם מי אפגש ולהתאים עצמי
אליה..
מרבית הקבוצות מדהימות ובעת הקרנת הקטעים אני
מסתכלת מהצד ורואה את התהליך שעוברים– ממבט מהצד
– זה קרה להם!! ועד הזדהות עמוקה של ,לא ידענו ,למה
נתנו לזה לקרות ..אך גם הדרכתי קבוצות שהגיעו באנטי
גדול והיה קשה מאוד.
לפני סרט העקירה ,בו הקטעים אמיתיים ,אני מבקשת

מהקבוצה לשים לב כמה פעמים נאמר שלא נפגע בחיילים.
למרות הדימויים שניתנו לנו בתקשורת.
מרגש במיוחד להדריך קבוצות חיילים אותם מביאים ”ילדים“
שלנו ,כמובן שחיילים אלו היו ילדים באותה תקופה ולא
זוכרים הרבה ,אך כאשר אני משתפת את חברם בן הישוב,
נדבקים מההתרגשות והתגובות עמוקות בהתאם.
לאחרונה הדרכתי קבוצה קטנה שכללה חברה מהגוש
שאיבדה באחד הפיגועים אחות ..מעבר להתרגשות
מהמפגש המעצים עם בניין הגוש ,עצמת העשייה ,לימוד
התורה וכאב החורבן ..היא הייתה צריכה להתמודד גם עם
מפגש בכאב האישי .בגבורה רבה שיתפה את כל החבורה
שעטפה אותה באהבה וההתרגשות הייתה רבה.
נשאלתי פעמים רבות כיצד אני מתמודדת עם הראיה
החוזרת של הסרטים ,החורבן והזיכרונות ...תשובתי היא
שאני משתדלת בעת הקרנת הסרטים לתת למחשבות
ל“התעופף“ אך בלילה תמיד חוזרות הן בגדול.
יחד עם זה רואה אתגר גדול בהעברת המסר שנקרא גוש-
קטיף והנצחתו.
וחוזרת ואומרת גם לחנן בן-ארי שהרוח כן ניצחה!! גם
האהבה!!!!!
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במרכז קטיף בניצן
ימים שלישי ורביעי
כ“ו-כ“ז כסלו 8-9/12
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(.

•
•
•

תאטרון
פויקה

הצגה
סרטים לילדים
הכנת לביבות

חדת לחנוכה

בהצגה מיו

עות ההצגה
ש
12:00 ,10:3
15:00 ,13:3 0
0

* מחיר כניסה למבוגר ולילד )מגיל ₪ 15 (5
לבירורים077-4324101 :

סרטים לילדים

הכנת לביבות
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הסיור הינו מפגש אנושי ואותנטי עם סיפור
ה
הה
ההתיישבות בגוש קטיף לתקופותיו השונות:
מפעל ההתיישבות ,השבר והבניה מחדש.
מסלול הביקור מתפרש על פני  6מרחבים
המשלבים סרטונים תערוכת צילומים
ומיצבים היוצרים חוויה יחודית ומרגשת.

לפרטים ולתיאום סיורים:
077-4324101
info@merkazkatif.co.il
אתר האינטרנט
www.mkatif.org

ĥĎĤĚđ ĕĦĚĢđĞ ĎĢĕĚč ğĕĔģ Ħĕđđē

ĦđĜđđĎĚ ĦđĕėđĜĕē ĦđĕđĘĕĞĠ

מרכז המבקרים בניצן

4
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ת.ד 19 .ניצן  | 2מיקוד 077-4324101 | 7928800
ימים א‘-ה‘  | 09:00-16:00יום ו‘  -בתיאום מראש
מחיר  ₪ 10לתלמיד ,סטודנט ,חייל וגמלאי
להזמנותinfo@merkazkatif.co.il 077-4320515 :

| www.mkatif.org

מרכז קטיף

ęĕďĘĕđ ĤĞđĜĘ ěėđĦ Ħĕđđē

ĕĚđČĘ ěđĕėĤČ

ראיון עם אלה נגר

רבקה טלמן

או ר חדש

הכירו את רכזת ההדרכה החדשה של מרכז קטיף -

אלה נגר

אלה הגיעה לניצן ממצפה הושעיה ,למדה באולפנית בטבריה )אצל אברהם ליפשיץ( .ואחרי הצבא
למדה ארכאולוגיה ,קורס מורי דרך והדרכת טיולים בירושלים.
היא נישאה לבן גוש קטיף אביתר נגר מנצר חזני ויחד הקימו את ביתם בניצן.
לכתחילה בחרה לעבוד במרכז להנצחת גוש קטיף מתוך קרבה לבית ושילוב עם המקצוע שלה
בדיעבד גילתה שזו עבודה עם שליחות חשובה :לספר את סיפור גוש קטיף לכולם לספר על החיים
בגוש ,על הקהילות ,התרבות ,החקלאות ולא רק לציבור הקרוב לנו אלא לכולם .השליחות היא גם
לקרב את הרחוקים ולא אחת זה נעשה אפילו ע"י כך שצריך להתאים את עצמנו לדרישות של קבוצות
ייחודיות ,ובעיקר שנוכל לספר ולגרום לכמה שיותר אנשים להכיר ולדעת על  30שנות התיישבות
בגוש קטיף וכן את סיפור המאבק ואיך התנהל ,שדרכו ניתן ללמד על הערכים הרבים שהיו לאנשי
גוש קטיף ולהעבירם לדורות הבאים.
התפקיד של אלה:
עובדת כרכזת הדרכה ,משבצת ומלווה את הקבוצות,
כתובת למדריכים בשאלות והערות לטוב ולרע,
מתמודדת עם כל בעיה שיש לקבוצות או למדריכים.
סוגי המבקרים:
למרכז מגיעים פנסיונרים ,בתי ספר ,משפחות ,תלמידי
מכינות דתיות ומכינות מעורבות .המרכז עושה כל
מאמץ להביא קהלים נוספים.
הצוות:
הצוות מורכב ברובו מאנשי גוש קטיף ,ברמה האישית
אנשים מאוד נעימים שכיף לעבוד איתם ,ברמה
המקצועית אנשים שעובדים במקום מתוך אהבה
גדולה למקום ולעם ישראל בכלל .הצוות מבין את
החשיבות של המרכז וכולם עושים הכול לקרב כמה
שיותר מבקרים ומשתדלים ועוזרים להצלחת המקום.
ציפיות:
אלה מספרת שהיא מאוד סקרנית לראות מה ואיך יהיה
המרכז העתידי ,למרות שגם עכשיו ,במבנה הזמני,
המייצג הוא חזק ומרשים ,אבל כמו כולם מאחלת
ומקווה לראות את המרכז במבנה החדש.
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עוד אבנך ונבנית כתיבה וצילום :לאה זכרי

תמר ואליהו כהן
יד בנימין

תמר ואליהו כהן הגיעו לרפיח ים ב 1984-מאשקלון,
”שמענו שמקימים ישוב ,אהבנו את הים אז הגענו“...
הם גרו ברפיח  7שנים בקרוואן ללא חיבור לחברת
חשמל רק לגנרטור” ,אכלנו חול  ,ישנו חול ,חיינו
חול ,גידלנו את הילדים בחול חופשיים ומאושרים“ ...
אח“כ עברו לבית ואחרי כמה שנים עברו לגור בנווה
דקלים” .החיים בגוש היו כל כך מתוקים“.

מאז הגירוש בכל תפילת בוקר שבת עולה לי תמונה
של המרפסת שלנו ברפיח ים – דיונות עם ילדים ,חול,
ים והמון פרחים מסביב ,הכל פורח ,תמונה שחרוטה לי
בראש.
בזכות שיל“ת ביתנו שכבר בתקופת המלונות התחילה
את לימודיה בגוש עציון ,החלטנו לעבור ליד בנימין.
מאוד רציתי להיות קרובה לחברות בניצן ,אך אישרו
לנו הסעה רק בטווח של  45ק“מ .יד בנימין עדיין הייתה
בטווח אך ניצן כבר הייתה רחוקה מידי .כשתכננו
את הבית רציתי שיהיה חרוט בקירות כל המקומות
הקדושים של עם ישראל ,כל הסימנים של עם ישראל.
במבט רואים את הכותל ,קבר רחל ,מערת המכפלה.
פינה מהממת של הדלקת נרות .שופר לצד המנורה...
והכל חרוט בקיר בטיח.

על הגדר בכניסה לבית יש מיצג של תמונה
חרוטה בקיר של גוש קטיף ,מגן דוד גדול
שמזכיר את בניין הישיבה ובו חול ,דקלים,
ילדים רצים ובפינה רועה וצאן.
שאלתי את תמר ,מה זה? היו רועים בגוש?
היא מחייכת ועונה ”בפינה הזאת אתה עם ה‘,
בתפילה שיביא לנו את הרועה הנאמן .כמו
האבות ,דוד המלך ומשה רבינו שהיו ועסקו
ברעיית צאן כך תביא לנו מנהיג ,שיביא אותנו
לגאולה השלמה בקרוב“.
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אני עוברת בבית בין התמונות
ורואה בכניסה תמונות ילדות
על החולות ,תמונה של
האגם בגוש ותמונות של הים.
ואומרת לעצמי ”איזה חיים
מתוקים היו בגוש קטיף“
ואיזה עוצמה יש לעם ישראל
שמחכים בכזאת אמונה
לגאולה שלמה ולחזרה הביתה.

הידעת?
יד בנימין:
מס‘ משפחות700 :
משפחות של קהילת שבות קטיף60 :
בישוב יש גם את קהילת האברכים של
תורת החיים.
מאיזה יישובים :גדיד ,גן אור ,עצמונה,
נווה דקלים ,קטיף )ג"ג ענק(
בבית הקבע53 :
17
משפחות בבניה7 :
ומה אתכם? יש לכם סיפור מעניין? פינה מיוחדת בבית? כתבו לנו! hkatif@4katif.org.il

קצרים
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•

ועד מתיישבי גוש קטיף שולח איחולי החלמה מהירה
לסיגל סופר מנווה דקלים ולבתה תהל שנפצעו בפיגוע,
בקבוקי תבערה הושלכו לעבר מכוניתם כשנסעו עם
משפחתם ליישוב בית אל.

•

עם התגברות גל הטרור הנוכחי ,חברנו למטה
”חזקים ביחד“ במטרה להרים את רוח העם ולחזק
את השוטרים .רבים מתושבי גוש קטיף יצאו
לצמתים ברחבי הארץ עם דגלי ישראל ושלטים
וארגנו משלוחים חמים לכוחות הביטחון.

•

התקיים מפגש של ראשי קהילות גוש קטיף עם השר
אורי אריאל ונציגי ’מנהלת תנופה‘ -ישראל מלאכי ומנחם
גרנית .בפגישה כל נציג העלה את הצרכים והסוגיות
הרלוונטיות ליישובו ובאופן כללי דובר על הצורך בכך
שתישאר כתובת ברורה לטיפול באנשי גוש קטיף גם
לאחר סגירת המנהלת ,ואת דרישתנו לקדם כלים
וסמכויות שיאפשרו מענה מהיר לסיום הטיפול.

•

נציגי הועד נפגשו עם ח“כ מיקי זוהר מהליכוד והציגו
בפניו תמונת מצב של קהילות גוש קטיף ואת המשימות
שנותרו על הפרק .ח“כ זוהר הדגיש את חיבורו לגוש קטיף
ואת רצונו להיות שותף ולסייע במה שניתן.

•

בשעה טובה לקהילת נווה ים -אושר מתווה הסכם
העתקה .אנו מחכים שעבודות הפיתוח יכנסו לקצב
מואץ ,דבר שיאפשר התחלת בניה.

•

ברכות לקהילת נצר חזני לרגל חנוכת מקווה הגברים
ביישוב.

•

בשעה טובה ,הונחה במהלך חול המועד סוכות ,אבן פינה
לבית הכנסת בישוב נטע במזרח לכיש

•

השרה גילה גמליאל ביקרה במרכז קטיף .במהלך הביקור
אמרה השרה כי ”ישנה חשיבות גדולה שכל אזרח ואזרחית
יגיעו למרכז קטיף בניצן על מנת ללמוד מקרוב את
ההיסטוריה של גוש קטיף ואת ההתמודדות האצילית
והיומיומית של המפונים“

•

נציגי גוש קטיף הגיעו לנחם את משפחת הרב אברג‘יל –
הרב של כולם ,שזכור לכולם היטב בתמיכתו בנו ,תושבי
הגוש ,לפני ואחרי הגירוש.

•

ועד המתיישבים העביר את ישיבת הצוות הקבועה לבית
הכנסת ”איילת השחר“ בגבעת זאב ,כאות הזדהות עם
מתפללי בית הכנסת על החלטת בג“ץ ,שקבעה כי יש
להרוס את המבנה.

•

קהילת נצר אריאל -ברכות לכניסתכם למבנים הזמניים
של בית כנסת ומרכז קהילתי  -בתפילה ותקווה כי במהרה
תחנכו את מבני הקבע הקהילתיים שלכם.

•

ברכות לקהילות גדיד וגן אור
שבבאר גנים ,לכניסתכם
לבתי הכנסת החדשים.

•

ברכות לאלי ובלהה שלמון-
”הסנוניות“ של כרמי קטיף
בבנית ביתם .אנו מקווים
לראות במהרה התחלות
בניה של משפחות נוספות.

מדור ילדים לאה זכרי

מצאו  8הבדלים

סודוקו חנוכה

השלימו את התאים הריקים במילים ,1-9
כך שבכל טור ,בכל שורה ,ובכל תיבה ,יופיעו כל המילים
 .1שמן  .2סופגניה  .3לביבה  .4נר  .5חנוכה  .6נס  .7סביבון  .8חנוכיה  .9אור

בהצלחה
את התשובות לשלוח למיילhkatif@4katif.org.il -
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איחולים
כרמי קטיף:

שבי דרום:

למשפחת חטואל להולדת הבן איתן
למשפחת קאפח לאירוסי יסכה ויעקב
לעינת שמעון בהיכנסך לעול מצוות
ללילך מימון בהיכנסך לעול מצוות
למשה שונם בהיכנסך לעול מצוות
לרנן פריג‘ה בהיכנסך לעול מצוות
ליצחק שומרון בהיכנסך לעול מצוות
לאורי שטרן בהיכנסך לעול מצוות
לאדווה שטרן בהיכנסך לעול מצוות
למשפחת היידו להולדת הנכדה עלמא חנה ,בת לטלאור ואיתי
לתומר ותהל אברמוביץ להולדת התאומים
ולהדס ודודי להולדת הנכדים
לעוזי ומיכל ג‘ורנו להולדת הבת
לאפי וחגית רוזנבלום להולדת הבת
למשפחת שלמון חלוצי הבניה של כרמי קטיף
ברכות להתחלת בניית בית הקבע מכל בית גוש קטיף

לטל אהרון דייפני בהגיעך למצוות
לרחלי אליחי בהגיעך למצוות
ליסכה גלעד להולדת הבת אורטל
למשפחת ברט לאירוסי איתן עם אורטל ולנישואי שלומית וידעיה

יד בנימין:
למשפחת מזוז לנישואי אבישי ואיקה
למשפחת באבי לאירוסי עמית
למשפחת נמיר להולדת הנכדה

משכיות:
למשפחת שמחי אהרון נעם ויסכה להולדת אברהם רועי
למבשר ויתקון בהיכנסך לעול מצוות
)הבן הראשון של ”שירת הים“ תובב“א (
להדר ברד“ח בהיכנסך לעול מצוות

נווה:
למשפחת איתם גידי ומרב להולדת הנכד
למשפחת חפר אמנון ושרה להולדת הנכדים
למשפחת אשדת לארוסי תאיר עם עמיחי
למשפחת ירוסלביץ חיים ויהודית להולדת הנכד
להלל וייס בהיכנסך לעול מצוות
לאוריה כהן בהיכנסך לעול מצוות

נצר אריאל:
למשפחת רוזנפלד להולדת הבן
למשפחת אברהם להולדת הבן
למשפחת דוקס )מעטוף( להולדת הבת
למשפחת ואזנה לנישואי תהילה
למשפחת נאומבורג לנישואי אפרת
למשפחת שוורץ להולדת הבן
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באר גנים:
לאילנה ואלי בן נעים לנשואי אביתר וחיה
ולהולדת הנכדה בת למרב ולירון
לאלישבע ואלי סבן לנישואי ליאור ונויה
לטוני חסן להולדת הנכדה בת לאיתן
לאביבה ואלי כהן להולדת הנכדים בן לעינת ואיתי ובת לאלעד
ואלינור לנישואי אמיר וקרן
לאיתן וחלי בובליל להולדת הבן
ולמרים ופנחס בובליל להולדת הנכד
לליאור גרנות בהיכנסך לעול מצוות
לאסתר ושמעון שמשון להולדת הנכדה בת ליוחאי ושלי
לשלי ויוחאי שמשון להולדת הבת.
לריקי ואפרים צפירה להולדת הנכד בן לדביר ולידור.
ללין וגבי בנטולילה להולדת הנכד בן לתקווה ורועי.
לשושי ושמואל זורנו להולדת הנכד בן לעופר והודיה
לתהל תנעמי בהיכנסך לעול מצוות
לתמר וגדעון חלילי להולדת הנכדה בת לבת-אל ודקל
ללילי ויצחק דרורי להולדת הנכד בן לאליחי
לנורית ואהרון חזוט להולדת הנכד בן להדר ורועי
לסימונה ודוד עמר להולדת הנכדים בן לבת ציון וחיים
ובן לעדיאל וליטל
לסוזי ומייק שאול להולדת הנכדה בת ליוני ואלישבע
לצילה וישראל פילהרט להולדת הנכד בן לליאת
לאיתן קורן בהיכנסך לעול מצוות
ליאיר שוורץ בהיכנסך לעול מצוות
לכוכבה ודוד גואטה להולדת הנכדה בת לאביה ואוריה
ולהולדת הנכד בן לינאי ומירב
לסוזי ומייק שאול לנישואי דב וחניה
ולהולדת הנכדה בת לישי וענבר
לאסתר מגידיש להולדת הנכדה בת לאליאב ואחינועם
לענת ואליעזר יעקב להולדת הנכד בן למשאת ואורן
ליעל ואלי בן דוד להולדת הנכדה בת לנתן ואביה
לליאור פרץ בהיכנסך לעול מצוות
לנטלי ושמעון שמעוני להולדת הבת
לעדן ובנימין מנלון להולדת הנכדה נשמה בת לרחלי ומוטי משה
לברכה ואבינועם משה להולדת הנכד
לרחל ומרדכי משה להולדת הנכדה
למלכה ועזרא מרדכי להולדת הנכד בן לימית ויוסי וירא‘ג
להדס וראובן בכר לנישואי לי
לחיים ונורית אוחיון להולדת הנכד בן לאסנת וחגי
לדוד ושולי בונפד להולדת הנכדה
רפואה שלמה לתהל סופר – מכל תושבי גוש קטיף

בני דקלים:

אבני איתן:

למשפחת מור להולדת הבן
למשפחת שטראוס להולדת הבת
למשפחת פלד להולדת הבת
למשפחת פרץ להולדת הבת
למשפחת גרוס להולדת הבן
למשפחת מזרחי להולדת הבת
למשפחת הדר להולדת התאומים
למשפחת בן משה להולדת הנכדה
למשפחת זכאי להולדת הנכד
למשפחת אוחנה לנולדת הנכד
למשפחת אחיטוב להולדת הנכד
למשפחת כהן דוראס להולדת הנכד
למשפחת ניסים לאירוסי הבן אריאל
למשפחת בקשי לאירוסי הבן אוראל
לאליהו פייסט בהגיעו לגבורות
לשלום בקשי בהגיעך למצוות

למשפחת כלאף להולדת הבן יהודה חיים
לנסלי מצליח בהגיעך למצוות

ניצן:
למשה ורבקה כהן להולדת הבן
לר‘ אברהם ואסתר אוחיון להולדת הנכד
לרותי ואלחנן וענונו להולדת הנכד
ולדוד ורמי וענונו להולדת הנין
לחני וגבי יזרעאלי להולדת הנכד בן לאור והודיה
לסימה וישראל יפרח לנישואי לירון ונועה
ולהולדת הנכד בן לאוראל ולורל
לסיגל ואוריאל סופר לאירוסי אביב ועידית
לסיגלית וניסים עופרי לאירוסי אריאל וניצן
לאליה כלפה בהגיעך למצוות
לרוחמה וינקל‘ה שלזינגר להולדת הנכד בן לישי וגל
לדרור ורינת מרשה לידג‘עם להולדת הבן
ליפה ודודו דהן להולדת הנכדה בת לרעות ואסף.
לדניאל וכוכי ארוסי לאירוסי שראל עם ליה.
לדניאלה ובני טובול להולדת הנכד ,בן לאריאל וחנה
לנאוה וניסן לישה להולדת הבן
לאיתי יששכר חליואה בהגיעך למצוות
לשליו בוגנים בהגיעך למצוות
לשארה ויעקב יובל להולדת הנכדה עלמא בת ליאיר וקרן נגב
לעמית אלטיט בהגיעך למצוות
לרמון ויעל בראון להולדת הנכד בן לרוברט ישראל ומיכל בראון
לחגית ודוד מסאמי לנישואי דוריה עם יאיר
לאתי ואבי חליוואה להולדת הבת
למתן עמיר בהגיעך למצוות
ליצחק ואורה חזן לאירוסי יהושוע עם הודיה
לקרה רותי ואורי להולדת הנכד בן לדוד ויעל
לנועם פרץ בהגיעך למצוות

גני טל:
לשרה ויצחק אמרגי להולדת הנכד אילון ,בן לרפי ותמר
לליאת ומאיר אליהו להולדת הבן ניצן ,נכד לאפי ושושי סלוצקי
לחני ודורון אלדר להולדת הבת גל ,נכדה לנעמי ועזרא אלדר
לימינה ומשה חוברה לאירוסי אמיר עם בחירת ליבו
לעפרי ושני זוסמן להולדת הבן נכד לדבהל‘ה ומיכי זוסמן
לאפרת ומורדי גולינקין להולדת הבן נכד לרחל ונחום יפה
לשוש ואברהם ברזילי להולדת הנכדה ,בת ליעל ויעקב בס
לאלחנן סנדר לאירוסיו עם שולמית אנסבכר
לאיתן ברגר בהגיעך למצוות
למנחם וברכה קוך להולדת הנכדה ,בת לאביה ונעה
לרעות ואיתי גרוס להולדת הבן ,נכד לנורית וניסים ליברטי
לנעמה ויעקב צימרמן להולדת הבת ,נכדה לנח וקרן לקס
לניסים ונורית ליברטי להולדת הנכדה נגה,
בת ליפעת ואושרי מויאל
לאודיה ויואב ז‘ולטי להולדת הבן ,נכד ללאה ושלמה וסרטייל
לאסתר ולאריה לובל להולדת הנכד דביר דב ,בן לרני וביקי פלק
לעידו ברזילי בהגיעך למצוות
למיכי ודבהל‘ה זוסמן לאירוסי עידן עם אחינועם שליין
לצביה וברוך זעירא לאירוסי הראל עם בר יהודה
לנעמי ועזרא אלדר לאירוסי חגית עם אלירן דרייפוס
לרחל ונחום יפה לאירוסי עינת עם עמית בירנבוים
לנורית שריקי ולסבים ולסבתות הנדל וכביר
לנישואי אלה עם יהודה
לדבורית ומושקו בונפד להולדת הבת ,נכדה לשושי ואפי סלוצקי

נצר חזני:
לאהד טוקר בהגיעך למצוות
לשמואל וקרול חזי להולדת הנכד בן לאיתן ועדי
לאלי ושירי סרוסי להולדת הבן
ולישראל ומוניק זרביב להולדת הנכד
לאילן ודורית טננבאום לנישואי הלל ורחל
ליהודה וזהבה נגר להולדת הנכד בן לרענן וג‘ני
לשרה דדון להולדת הנכד בן לדניאלה ומני
למיטל ושמוליק אלמסי להולדת הבת
ליהודה וזהבה אלמסי להולדת הנכדות בת לרונן ועדי
ובת לשמוליק ומיטל
לאריה ושולי ישראלי להולדת הנכד בן לאור והדס
לאשר בן הרוש להולדת הנכדה בת לגאולה ויהודה פלסר
למשה ושושנה מזוז להולדת הנכדה בת לנצר וציפורה
לעזרי ועמליה הלל לנישואי דרור ואופל
לרב יחיאל ותהילה יעיש להולדת הנכדה בת לסיון ועומר
לאיילון ויהודית סולטן להולדת הבת
לסמי ובריינה הילברג להולדת הנכד בן לנטע וארנון
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תנחומים
יד בנימין:

תושבי גוש קטיף אבלים על פטירתו של

לתמר דהרי על פטירת אמך

צדוק משה

משכיות:

מוותיקי ההתיישבות בגוש קטיף,
תושב היישוב קטיף
ומעובדיה המסורים של המועצה
האזורית חוף עזה.

ליהל איגנר על פטירת אביך
נווה:
לפרוספר אלפסי על פטירת אחיך
באר גנים:
לגבי בנטולילה על פטירת אביך
לשמעון שמעוני על פטירת אימך
ליובל אלטיט על פטירת אימך
לרונית אדרי על פטירת אחותך
לאהרון פרגו‘ן על פטירת אחותך
לדוד פרטיאל על פטירת אביך
לאורי חיון על פטירת אחיך
למשפחת משה על פטירת האב והבעל צדוק
בני דקלים:
ליצחק הלפרין על פטירת אחיך
לשמעון ,יורם ומאיר כהן על פטירת אחיכם
ניצן:
ליהודית לוי על פטירת אביך
לאורי דורון על פטירת אחותך
לאווה מור יוסף על פטירת אחיך
לסיליה גודשטיין על פטירת אמך
לשמוליק בנטולילה על פטירת אחיך
למשפחת אילן על פטירת האם והרעיה רודי

גני טל:
למזל צאיג על פטירת אמך
לרבקה אברמוביץ‘ על פטירת אחותך
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תנחומים לאלי אסקוזידו
ראש המועצה האזורית נחל שורק

על מות אביו
מכל תושבי גוש קטיף

נוסטלגיה התמונות באדיבות ארכיון מרכז קטיף
זהה את האירוע

את התשובות לשלוח למיילhkatif@4katif.org.il -
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