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גיליון ד‘  18כסלו תשע”ה

מערכת :לאה זכרי

כל אחד הוא אור קטן
הרב אביעד ספרוני  -רבה של גני טל
כידוע ,חלקו בית שמאי ובית הלל בהדלקת נרות החנוכה .בית הלל ,שהלכה כמותם,
אמרו שביום הראשון צריך להדליק נר אחד ובכל יום להוסיף נר נוסף .לעומתם ,אמרו
בית שמאי שביום הראשון יש להדליק שמונה נרות ובכל יום להפחית נר אחד .אחד
ההסברים לדעת בית שמאי הוא ,שבית שמאי למדו ,שכשם שבקרבנות חג הסוכות ,בכל
יום פוחתים ממניין פרי החג ומקריבים פר אחד פחות מיום האתמול ,כך יש לנהוג בנרות
החנוכה .אלא שקשה להבין מה דימו בית שמאי בין פרי החג לנרות החנוכה? פרי החג
משולים לאומות העולם הפוחתים בכוחם ואילו נרות החנוכה מזכירים את נס פך השמן
שבכל יום השמן לא פחת והיה יום נוסף של אור במקדש!
נדמה שבית שמאי ,שיש הטוענים שלעתיד לבוא הלכה תהיה כשיטתם ,רמזו ליסוד
גדול .נרות החנוכה המאירים את ימי החנוכה ,אמנם מזכירים את נס פך השמן .אך נס
פך השמן הוא אתערותא דלתתא ,בבחינת מתת הא-ל הטוב .בית שמאי דורשים מהאדם
אתערותא דלעילא ,שחג החנוכה יעורר את האדם להוציא את הטוב מקירבו פנימה.
ריבונו של עולם אינו צריך לאור חיצוני בכדי שיואר העולם ,כי אם לאורו הפנימי של
האדם .בתחילה כשהכוחות מועטים נזקקים לאור גדול ,אך ככל שחולף הזמן והאדם
מתמיד במעשיו הטובים ,הוא אינו צריך למעשה החיצוני של הדלקת הנרות ,אלא האדם
בעצמו יאיר לעולם .על כן ביום האחרון מספיק להדליק רק נר אחד בלבד לדעת בית
שמאי – שכן אז מתקיים שכל איש הפך להיות בבחינת נר ד' נשמת אדם ,ואז יאירו בעם
ישראל אורות רבים לאין מספר.
חג אורים מלא אור וטוב!

דבר המערכת
איזה כיף חנוכה מגיע ,כמה מתוק בעזרת ה‘
יהיה חודש כסלו” .על כל נסייך ונפלאותיך
שבכל יום עמנו“ ....כמה אנחנו רוצים
ניסים ,בחודש כסלו זה בדיוק הזמן לבקש
אותם .אני נזכרת ב“גוש קטיף“ חיינו את
הניסים ,הרגשנו אותם והיו גם כאלה
ש“בנו עליהם“ .כמה אנחנו מתגעגעים
לקשר הזה ...האלמנות של הרוגי הפיגוע
בהר נוף יצאו בקול קורא לעם ישראל,
אחדות ,זו בקשתן .עם ישראל ,תתאחדו.
דתיים וחילוניים ,שמאלנים וימנים ,זה
לא משנה .יאללה ,דלגו על ההבדלים .היו
לעם אחד .חנוכה חג מדהים .חג האור  ,חג
של ניסים .זה שיאו של חודש כסלו ,שכל
טבעו הוא ,שהוא מעל לטבע ,וחנוכה –
מעל ומעבר לטבע .ריבונו של עולם מחכה
לתפילות שלנו ,הוא מבקש לחולל לנו
ניסים – בעזרתנו .שנזכה כולנו ”לדלג“
מעל ההבדלים לבקש ולקבל את הניסים –
לזכות לשפע הרוחני של חנוכה חג הניסים
חג האור....
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’אש התמיד‘

נכתב ע“י נציגת נוער גוש קטיף
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נוער הגוש מבחינתי זה המוסיף והולך של חנוכה .מוסיף והולך עד שמצטרף לאבוקה אחת מאירה שלעולם לא נכבית.
גוש קטיף בשבילי זה משהו של עבר ובעיקר של עתיד ,הוא הולך ומתגבר.
נוער שלא חי יחד ולמרות זאת ובגלל זאת יש לו בסיס רחב משותף .הוא חי את הבסיס הזה ויודע שהוא לא נתקע .כיף לו לבטא ,להיפגש
עם ילדי הגוש ב‘‘סיירי קטיף‘‘ או ’טורניר יוליס‘ וזה מעצים אותו ומעורר אותו לכך שהוא ממשיך.
הוא יודע שיש לו כוח שהוא צריך להוציא כלפי העם שלו ,שהוא זוכר וחי את הגוש בשבילו ובשביל העתיד של כולם.
הוא השליח עם האבוקה הגדולה שרק גוברת והולכת
והולכת-כל שנה וההתחדשות שלה ,כל גיל ואיפה שזה תופס אותו והאבוקה הזו תגבר
עוד ותחיה עוד המון רבדים ומקומות כי הוא ’גושניק‘ ברוח ורוח אי אפשר לכבות!! היא רק מבעירה עוד ועוד..

בני נוער המעוניינים לקחת חלק בגיבוש פעילות ל ’נוער גוש קטיף‘ מוזמנים לפנות לחמוטל054-2335631 -

גוש ד ו ר ש צ ד ק

גוש דורש צדק
אליעזר אוירבך
יו“ר ועד המתיישבים
לתושבי קהילות גוש קטיף

בת מצווה שמתקיימת ביד בנימין.

שלום וברכה !

אנו עורכים סיורים לשרים וחכי"ם במרכז מורשת גוש קטיף ובישובים
כדי שיתרשמו מקרוב ,ואכן אין כמו מראה עיניים כדי להבין מה היה
לנו בגוש ועד כמה הפערים עדיין גדולים בפיתוח הישובים.

אנו נכנסים השנה לשנה העשירית לעקירה ועדיין משפחות רבות
לא זכו להגיע לבית הקבע.
אנו עושים מאמצים גדולים לסייע בהשגת הלוואות שיתנו מענה
לאותם משפחות ,הדבר אינו קל אבל נמשיך לנסות.
בישובים אנו רואים התקדמות בבנייה ופיתוח מוסדות הציבור הודות
לסיוע שהושג ממשרד השיכון וקק"ל.

במנהלת תנופה מרגישים התקדמות בתחום הועדות המיוחדות.
בימים אלו הם משלימים תוכנית עבודה לשנה הקרובה לקראת סיום
פעילות המנהלת .אנו הכנו להם מסמך המסכם את הצרכים השונים
כפי שעלו מהשטח תוך שימת דגש על המשך ליווי הקהילות בשנים
הקרובות.

בית מדרש כיסופים ממשיך בהפצת האור ומעבר ליום הלימוד
הקבוע התחיל שעור קבוע בבאר גנים ,שעורים במזרח לכיש ,תוכנית
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שנזכה שנרות החנוכה יאירו את החשיכה.
אליעזר אוירבך

מחלקת קשרי חוץ
שפרה שומרון
• יש מגמת עלייה באנשים
שמתחברים לגוש קטיף דרך
הפייסבוק .הדף באנגלית עבר את
 600הלייקים הכוללים אנשים
מכל העולם  -קנדה ,ארה"ב ,דרום
אפריקה ,אנגליה ,ברזיל ,וכו'.
מחמם את הלב לראות כמה הם
זוכרים ומתעניינים ורוצים להישאר
מחוברים!
• זכינו לארח את "אמריקאים
לישראל בטוחה" שבאה לחזק את
הדרום ולבקר ביישובים של עקורי
גוש קטיף .גם "ישראל הצעיר"
מתכננת ביקור בקרוב ואנחנו שמחים
על שיתוף הפעולה.

סיור של אמרקאים לישראל בטוחה במרכז

• ”אמריקאים לישראל בטוחה“ נוסדה ב 1970-במטרה להכריז על הזכויות הדתיות ,ההיסטוריות והחוקיות של ישראל לשטחים
ששוחררו במלחמת שישת הימים.
”אמריקאים לישראל בטוחה“ טוענת שישראל בטוחה זה דבר נחוץ לארה“ב ולאינטרסים מערביים באזור .הדרך הטובה ביותר
להבטיח זאת היא באמצעות יישובים יהודיים ביהודה ושומרון ,וישובי גוש קטיף לשעבר.
מדובר בארגון ארצי עם סניפים בכל הארץ וחברים מכל העולם .למידע נוסף/http://www.afsi.org :

גוש בצמיחה

עץ התפוזים
נתן בר
קטיף תובב“א ,כרמי קטיף
השנה שנת תשס"א ,שנת שמיטה .האינתיפאדה בגוש קטיף
בעיצומה .לפני זמן לא רב החלו אויבנו בירי פצמ"רים לערב
יישובי הגוש .אין אזעקות .נכנסים למרחבים מוגנים לאחר הנפילה
הראשונה...
אסנת והילדים משחקים אחה"צ במתקנים הישנים בקטיף ביחד עם
משפחת סנדר ,חברים מנווה דקלים .מרחק של כמאה מטר מהבית.
פתאום :בום! נפילה .אוספים את הילדים ורצים הביתה .בדרך נפילות
נוספות ,וכשנכנסים לשביל לכיוון הבית ,נפילה בחצר מרחק של
מטרים בודדים מהם .רסיסים עפו למרחק גדול ,מעבר למקום שבו
הם היו .בחסדי ה' אף אחד לא נפגע .צפצופים באוזניים ,מוודאים
שכולם בסדר ולאחר המתקפה יוצאים לחצר .בור נפער בחצר בתינו.
בשבת אנחנו מברכים הגומל ומודים לה' על נס ההצלה.

גידולו ,מבור המרגמה ,ומעמיס על המשאית.
בינתיים העץ במשמורת בנחלים אצל בני דודים ,משפחת סילברמן.
נשאר במיכל ,עראי ,אך דואגים לו במסירות .קשה לעץ ,הגנן אומר
שהעץ מרגיש שהוא לא במקומו .לאחר כשנתיים ,העץ מועמס
ומגיע לחצר הקראווילה באמציה .בנינו לו עציץ גדול מעץ .גם פה
הוא לא ניטע ישר באדמה .יש עוד נדודים ...והעץ ,עץ התפוזים ,עוד
לא נותן פירות .עוברות שנים ,לפעמים פירות קטנטנים שנופלים
ולא מתפתחים.
שנת תשע"ה .שנת שמיטה 14 .שנה לאחר הניסיון לחדול חיים
ולפעור בור ,בשעה טובה ומוצלחת ,עשרות של פירות צהובים
גדולים ויפים צומחים ומתפתחים .עץ התפוזים מתחיל להרגיש
שאולי אפשר כבר...

מדברים על נטיעה בבור שנפער .בינתיים -שמיטה .מה שלא נעשה
מיד ,נדחה .עובר זמן ,הבור התכסה חלקית אך לא שוכחים :במקום
שבו ניסו לגדוע חיים יהודים בארץ ישראל ,צריכה להיות צמיחה.
ואכן ,לאחר זמן ,נטענו בבור עץ תפוזים.

המשפחה מתרגשת מאוד!! תהילה אומרת שצריך לשאול את
הרב נח אם לברך "הטוב והמטיב" כי זה משמח כל כך את כולנו ,כל
המשפחה .הרב אומר שנברך שהחיינו כל אחד באכילה.

עוברות מס' שנים .גרוש ,עקירה .זמן מועט לפני ,אנחנו שואלים
את הילדים מה ירצו לקחת מהמקום ,מהבית ,מקטיף .יהודה אומר:
את הגינה! ...כשמסבירים לו שבעיה ,הוא מוסיף :את עץ התפוזים...

למחרת חג האסיף .קוטפים פירות ראשונים .מעשרים בברכה
)פירות שישית .(...עומדים כל המשפחה ומברכים בשמחה רבה
ובהתרגשות" :שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

עקירה ,עזיבה .יומיים אח"כ חוזרים לאסוף את החפצים בביתנו
שנשארו על תילם .משפחה באה לסייע .בסוף סוף היום ,כשהכול
מועמס על המשאית ,ברגע של הברקה ,לוקח קובי ,בן דוד שלנו,
מיכל שחור גדול שהתגלגל בחולות ,עוקר את עץ התפוזים ממקום

"וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי
ובכל נפשי" )ירמיהו ל"ב ,מ"א(.
זכינו! שנזכה במהרה בימינו בשלמות בכל מרחבי ארצנו.
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הנצחה ומורשת

מרכז קטיף
שנה חדשה נפתחה ב"מרכז קטיף" בניצן
מזה כחצי שנה שמרכז המבקרים החדש פתוח לקהל ומקבל קבוצות מגוונות.
מרכז המבקרים החדש מפגיש את הבאים בשעריו בסיפור ההתיישבות בגוש קטיף במפגש אנושי
מרגש ועוצמתי.
הסיור אורך כשעה ורבע ומיועד למבוגרים וילדים מגיל עשר ומעלה .ההדרכה מתבצעת על ידי תושבי
גוש קטיף אשר משלבים בהדרכהחוויות וסיפורים אישיים.
במתחם המרכז שוכן הארכיון אשר מושך עניין רב בקרב המבקרים והגלריה הכתומה המציגה
תערוכות מתחלפות ועבודות של אומני גוש קטיף.

חול המועד סוכות
בחול המועד סוכות התאמנו את היצע הפעילות לאירוע משפחתי מהנה ומזמין "פסטיבל חול בחול
המועד".
במהלך היומיים בהם פעל מרכז קטיף בניצן במתכונת חג ,ביקרו למעלה מאלפיים מבקרים.
כל חצי שעה החל סיור במרכז המבקרים ובמקביל ,הילדים נהנו מדיונת חול ,מהפעלות תאטרון בחול,
מיצירות בחול ,ומסרט הילדים "חול בגרביים" והדובדבן :סיור ברכב הספארי בחולות ניצנים.
צוות ההדרכה ,היצירה ,התאטרון ואפילו הנוער שהיה חלק מצוות העבודה כולם היו על טהרת אנשי
גוש קטיף!
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הנצחה ומורשת

על הניסים ועל הגבורות ....בימים ההם בזמן הזה!
וערכי.י.
התיישבותיי וועעררכי
ת
בחנוכה אנו מציעים בכרטיס אחד – שלושה אתרים שונים אשר הקשר ביניהם היסטורי,

₪

חנוכה
מרכז קטיף מזמין אתכם לחנוכה בדרום

שלושה
וא
תרחוים
הר
ב
ב ה ויות
אכרטיס
משת ח
20
ד! עד 0
ת

המשפחה.
פחה.
ה.
שפח
במרכז המבקרים בניצן תהיה פעילות מיוחדת לכל שפ
ומעלה.
ומעעללהה.
עלה.
מרכז המבקרים יהיה פתוח למבוגרים ולילדים מגיל עשרר מ
דיםם..
לילדדים
וסרט ליל
יל
ת ווססררטט
ות
נת לבביבו
ת
במקביל תתקיים פעילות לילדים :הפעלת תאטרון "גבורה וניסים" ,סדנא הכ
לילדים.
לביבות
להכנת
ים בננייצצננייםם.
שקמיםם
מי
"ס שקקמ
בביה"סס
יה"
כמו כן בכרטיס המשולב אפשר יהיה לבקר גם בבית הבד בבני דרום וגם בב ה
בניצנים.
ל15:30-
כל האתרים פתוחים ומחכים לכם בין השעות 1 ::330 9:00
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טיולי מבוגרים
בימים אלו יצאנו לדרך בשיתוף פעולה עם מדרשת הדרום בלכיש,
בתוכנית סיורי מבוגרים.
תכניות הסיורים יעסקו במגוון נושאים הקשורים למישור החוף
הדרומי ,להתיישבות ולביטחון ,לטבע ולנוף וכמובן לסיפור גוש
קטיף.
החיבור לסיפור גוש קטיף נעשה בראש ובראשונה על ידי הביקור
במרכז קטיף ובנוסף גם על ידי מפגשים אישיים עם חקלאים
ואמנים יוצאי גוש קטיף וביקור ביישובי הקבע .ב"ה סיורים ראשונים
כבר יצאו לדרך...

ממשיכים קדימה
אנו מזמינים אתכם ,תושבי הגוש היקרים ,לבוא ולסייר במרכז,
להגיע עם המשפחות והנכדים בחנוכה ובאירועים נוספים ,מומלץ
לעקוב אחר הפרסומים ותוכנית החורף במרכז.

מביאים את החברים
אנחנו מזמינים את חברי גוש קטיף להציע למעגלים הקרובים
אליהם בעבודה ,בלימודים בחוג חברים רחב לבוא ולבקר במרכז
קטיף.
כבר אירחנו חיילים בזמן ”צוק איתן“ ,את העובדים של מועצה
אזורית לכיש ,סטודנטים לתואר שני במכללת ספיר .זכינו לחגוג עם
מספר משפחות מהגוש בר ובת מצוה.
גם אתה ואת מוזמנים להביא את החברים שלכם.
צוות המרכז יוכל לתפור יחד אתכם ביקור שמתאים בדיוק בשבילכם
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הנצחה ומורשת

מרכז קטיף
ביקורי אחמי"ם  -בשיתוף עם ועד מתיישבי גוש קטיף.
מוטי יוגב ” -הזמן עובר אבל התמונות מחזירות אותנו לאחור ומחייבות אותנו
לעתיד .אעשה מאמץ להביא את ראש הממשלה ,שר הביטחון ואישים נוספים לסיור
בניצן ובמוזיאון גוש קטיף“.
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שר הרווחה מאיר כהן " יש עתיד" – ”כל מי שרוצה לדבר על עתיד המדינה חייב לעבור דרך מרכז קטיף“.

אבדן הבית ,משמעויות ודרכי התמודדות בקרב נוער גוש קטיף

סוטון אברי

האוניברסיטה העברית בירושלים

ביטויים של שבר-ניתוח מופעי תיאטרון שצמחו בקרב מפוני
גוש קטיף לאחר ההתנתקות באוגוסט 2005

ורדה בלונדר

אוניברסיטת תל אביב -תואר שני

בעיות ויתרונות בפיתוח החקלאות של גוש קטיף

פריימן ,יאיר

אוניברסיטת בר אילן

ההתנתקות והשפעתה על מרקם החיים של מפוני נוה דקלים

כהן ,אבישג

אוניברסיטת אריאל .עבודה סמינריונית

המחאה נגד תוכנית ההתנתקות והתקשורת

וסרמן ,צליל

אוניברסיטת בן גוריון

השפעת הגירוש מגוש-קטיף על תהליך גיבוש הזהות של
המתבגרים

נגר עטרת -עבודה
סמינריונית

שאנן ,המכללה האקדמית הדתית לחינוך

הקמתו של חבל אשכול והשפעת פינוי היישובים מחבל ימית
ומחבל עזה על פיתוחו בשנים 1982-2010

פרום אריכא -רות

אוניברסיטת בר אילן

חוויית האמהות אצל נשים שילדו בזמן ההתנתקות

גור טליה ,מיטלמן הדס,
הלוי מרב

האוניברסיטה העברית ירושלים

משברים ארגוניים פיטורין אבטלה ופרישה.בחינת תחושת אי
בטחון תעסוקתי בקרב מפוני גוש קטיף בתקופה טרום תוכנית
ההתנתקות

כהן ,דינה ,בונדי ,טל

המיכללה למינהל

קולו של העם :דעת הקהל בישראל בסוגיות הבטחון הלאומי

בן מאיר יהודה ,בגנו-
מולדבסקי אולגה

INSSהמכון למחקרי בטחון לאומי

שימוש בסמלי שואה במחאות פוליטיות בישראל בעשור
האחרון

וסרמן ,צליל

אוניברסיטת בן גוריון

תוכנית ההתנתקות החד צדדית ,בראי שיקומם של התלמידים
העקורים 2005-2013

ציטרין ,יצחק

מכללת שאנן

תפקידה של התנועה המיישבת בעיצוב חבל ארץ:
המקרה של צפון השומרון

קורלק ,שרה

אוניברסיטת אריאל .עבודה לתואר שני

Taking Community Seriously: Toward a
Reform in Takings Law
ההגנה על אובדן הקהילה :לקראת כנונו של הסדר חדש ביני
הנטילה השלטונית

שטרן שי

הנצחה ומורשת

חדש בספרית המחקר
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אוניברסיטת תל אביב

מרכז קטיף והמכון למחקרי ביטחון לאומי קיימו
במשותף יום עיון בנושא בין גוש קטיף לצוק איתן.
הכנס התקיים באוניברסיטת תל אביב.
בין היתר השתתפו בכנס חברי הקבינט השר גלעד
ארדן וציפי לבני .ראשי מועצות בעבר ובהווה כמו צבי
הנדל חיים ילין ואלון שוסטר .וחוקרים מטעם מרכז
קטיף ומטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי .מעל 150
איש השתתפו בכנס שהעלה את חשיבות העיסוק
בתהליכים שהיו בגוש קטיף על העתיד של כולנו .אנו
רואים חשיבות גדולה בעיסוק בסוגיות אלו בגופים
שמחוץ למעגל הקרוב לגוש קטיף .בעקבות הכנס
מתגבשת תוכנית עבודה למחקרים משותפים בין מרכז
קטיף למכון למחקרי ביטחון לאומי .

הנצחה ומורשת

מרכז קטיף
חדש בארכיון
יהודה גרוס העביר לנו פריט נדיר -פנקס צ‘קים מהבנק של עזה.
כל אלבומי המתנ“ס וכן אלבומי המועצה הדתית עברו תהליך דיגיטציה.
כל תיקי הנישואין של המועצה הדתית שהגיעו לארכיון באמצעות אליעזר אורבך .סודרו במכלים
ונשלחו לשמירה בארכיון המועצה האזורית חוף אשקלון.

זיהוי אנשים
צוות הארכיון מעלה לדף הפייסבוק תמונות שונות בכדי להיעזר בכם בזיהוי דמויות שונות.
תודה לכל מי שנענה לאתגר ועוזר לנו למלא את השמות החסרים.
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דרושים
בימים אלו אנו נערכים להכשרת קבוצת מדריכים
נוספת אשר תדריך במרכז המבקרים.
אם אתם רואים עצמכם מתאימים להדרכה
מחוברים למורשת גוש קטיף
ולרצון להנחיל אותה הלאה ,מקומכם אתנו!
ההדרכה מותנית בראיון ובהכשרה.
הפנייה מיועדת לגברים ולנשים ולדור ההמשך.
אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר.
)שרה ,רכזת הדרכה (0547-723055
במידה והנכם מדריכים מוסמכים
)משרד התיירות /תו תקן משרד החינוך(
אנו זקוקים לכם לטיולי מבוגרים.

זיכרו! מרכז קטיף הוא גם הבית שלכם – נשמח לכל הצעה או רעיון בכל תחוםinfo@merkazkatif.co.il .

כיסופים
ועד מתיישבי גוש קטיף

ה...

המרכז לצמיחה רוחנית ישראלית-ניצן

גוש ממשיך  -צומחים ברוחניות

עד

ס
פ
ו
שיכ
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לי

מרכז לצמיחה רוחנית ישראלית
מבית מדרשם של אנשי גוש קטיף

הילה וולברשטיין
שמונים שנה חלפו מאז נלקח מאיתנו המאור הגדול ,רואה האורות,
הראי“ה קוק זצ“ל .ככל שחולפים השנים ,מפציע אור תורתו של
הרב ,ומתגלה עד כמה חיונית תורתו לדורנו דור הגאולה .במסגרת
שמונים שנה לפטירתו יצאנו נשות כיסופים בשני אוטובוסים,
כתשעים נשים ,לבית הרב קוק בירושלים וחווינו יום מרומם במיוחד.
שמענו שיחה מרתקת מפי הרב יוחנן פריד ,התהלכנו וסיירנו ב‘בית
הרב‘ בהתרגשות מיוחדת שאנו זוכים לראות להלך בביתו של הרב,
צפינו בהצגה מרתקת ”עבד לעם קדוש“ .לסיום היום זכינו בהפתעה,
רבה הראשי של ירושלים ,הרב אריה שטרן שליט“א הגיע לברכינו.
ניכרת היתה שמחתו לברך את נשות גוש קטיף ונשות הדרום,
ובדבריו הוא העלה אותנו מעלה מעלה אל קדושתה ,ונצחיותה
של ירושלים עיר קודשינו .את היום סיימנו בתפילה נשים בכותל
המערבי ,שריד בית מקדשינו.
אחד מהמאפיינים הבולטים והיפים שייחדו את גוש קטיף ת“ו ,היה
המגוון הגדול וההטרוגניות של התושבים בישובים השונים ,שכולם
חיו ביחד באהבה ובאחווה ובערבות הדדית .ב‘מרכז כיסופים‘ אנו
זוכות לחוות ולהנות בזעיר אנפין ,מהמודל המופלא של גוש קטיף.
אנו שמחות על המגוון הגדול של הנשים הבאות ללמוד ,מהעיר
ומהכפר ,ישראליות ותיקות ועולות חדשות ,חוזרות בתשובה,
מסורתיות וחילוניות ,קשת רחבה של נשים שהמשותף לכולן הנו
אהבת תורה ורצון וההשתוקקות ללמוד ולהתקדם במידות ,באמונה
ובקרבת ה‘ .השנה ב“ה המשכנו לגדול ,ונשים רבות הצטרפו אלינו
וכולן נהנות ממגוון השיעורים הגדול ומהאווירה המשפחתית
המיוחדת.
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ב‘יד בנימין‘ מתקיימת תוכנית בת מצווה חוויתית עם רחלי גוטליב.
אמהות ובנות נהנות משלל שיחות ,יצירות ,ולימוד המשותף,
ומעמיקות את הקשר בין אם לבתה כחוליה בשרשרת הדורות של
עם ישראל .קהילות נוספות שמעוניינות לארגן קבוצה ולקיים את
התוכנית באזורן -מוזמנות לפנות לועד.
בחודשים אלו אנו מקיימים סדנה להעצמה נשית לנשות באר גנים
עם גב‘ רחל עמיאור .נשים רבות מהישובים השונים שבבאר גנים
משתתפות בסדנה הנותנת כלים מעצימים לנשים .השיח המשותף
תורם לגיבוש הקהילה ולהעמקת הקשרים.
לאחר חנוכה תחל אי“ה בימיה בניצן סדרת הרצאות לזוגות בנושא
זוגיות עם הרב יהושע ונעמי שפירא .כולם ,נשים וגברים מוזמנים
להצטרף .פרטים בהמשך.
בברכת חג חנוכה שמח ,ושנזכה ואורות החנוכה יאירו לנו במשך כל
השנה כולה.

הנצחה ומורשת

ין שמים לחול
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י :יהודית פ
שבשומרון.
בימו רה בברוכין
שואה  ,+5ג
נ
מרכז קטיף
הפקה:
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כשהייתי בת ארבע פינו אותי
מימית .אמא שלי לא רצתה שאחותי
ואני נחווה את המראות הקשים )היא
ואבא שלי תכננו להשאר ולהילחם עד
היום האחרון כמובן (..אז היא ביקשה
יהודית פסל
מסבתא שלי להוציא אותנו משם ביום
הראשון של הפינוי .בדיעבד הסתבר
שאנחנו ראינו הרבה יותר מהם שהיו מסוגרים בביתם הנעול וחסום
על ידי כל רהיטי הבית שברשותם .את המראות האלה ,לעולם לא
אשכח .הריח של המדים ,החיוכים של החיילות שמציעות לי מסטיק
לימון וסוכריות דבש ,את האיש ששבר את חלון האוטובוס בו ישבנו
וברח ממנו ,את אותו האיש כבול  ,צועק וחבול נגרר שוב על ידי
חיילים בחזרה לאוטובוס בו חיכינו לפחות חמש שעות .יש זכרונות
שנצרבים גם אצל ילדה בת ארבע .אני זוכרת את הנסיעה האחרונה
 ,מסתכלת בחלון על השכונה בה גדלתי ,על החולות האינסופיים
בהם שיחקתי וסבתא שלי אומרת "תגידו שלום לימית ,זו הפעם
האחרונה שתראו אותה".
במשך השנים אמא שלי לא נתנה לנו לשכוח .כל שנה בתאריך
של הפינוי היא היתה מכינה איתנו שיעור שנעביר בבית הספר ,עם
תמונות ,שירים ,סיפורים -שגם החברים יזכרו .היתה עיר .היה חבל
ארץ .היו חיים.
כשהייתי בת שלוש עשרה ההורים שלי הודיעו עם ברק בעיינים,
שמקימים יישוב חדש בגוש קטיף ,נצרים ,ושהם גם רוצים לקחת
חלק במפעל ההתיישבות .זו היתה בעיה מבחינת העבודה שלהם
שהיתה בירושלים .אך זה לא מה שעצר אותם .הם קנו שם בית

וחממות ובמשך חמש עשרה שנה היינו
נוסעים כל שבת וחג אל בית הקיט שלנו בנצרים.
גם בתקופות הכי קשות כשלא ניתן להכנס עם רכבים פרטיים
היינו מעמיסים את הסירים והמזוודות על הספארי ומתפללים
שהדרך תעבור בשלום .זו היתה המשימה של ההורים שלי וזה
מה שהחיה אותם ,קהילת נצרים ,קדושה וחלוציות ,אמונה חזקה
ואנשים איכותיים .משבת לשבת וביניהן חול.
ואז הגיע הפינוי .שוב .אני כבר הייתי נשואה עם שני ילדים ,כל
משפחתי כולל בעלי נסעו לנצרים כדי להיות עם ההורים שלי
ברגעים הקשים ,האחרונים .אני לא הייתי מסוגלת .הזכרונות
הקשים מגיל ארבע הציפו אותי ,הטראומה שיתקה אותי ונשארתי
מאחור .מהצד .כשהלב מתערבל וכל ההוויה זועקת מנסה לסתום
את האוזניים שלא לחוש .שלא לחוות .שוב.
אחותי נטע היתה אז בת תשע עשרה ,בוגרת מגמת תקשורת,
מצויידת במצלמת וידאו איכותית שרכשה .היא החליטה לצלם את
קהילת נצרים מהרגע שהוחלט על הגירוש .ומאז היא לא יכלה
לעזוב את המצלמה .את הדמויות אותן צילמה .את ההתמודדות
עם המשבר שלהן .שלה .במשך שלוש שנים היא צילמה וצילמה
וצילמה .איך יישוב נקבר מתחת להריסות ,איך קהילה מקבלת
החלטה ללכת קדימה .איך האמונה מחזיקה חיים שלמים .איך יש
כח להתחיל הכל מחדש .היא צילמה בעיקר שלוש נשים ביניהן רותי
פוגל הי"ד.
יום אחד לאחר יום של צילומים ב"בני נצרים" ,היא עמדה
בטרמפיאדה כשהמצלמה מונחת על הכביש לידה ,מנסה לתפוס
טרמפ חזרה לבית בירושלים .מכונית חולפת פגעה במצלמה,
העיפה אותה ושברה אותה לרסיסים .מבחינת נטע ,אחותי ,זה
היה סימן .כבר תקופה ארוכה שהיא הרגישה שהמצלמה חוסמת
אותה מההתמודדות האישית עם הגירוש ובכלל עם החיים .לראות
את החיים דרך מצלמה יכול גם לנתק אותך מעצמך .ממה שעובר

הקרנת הסרט ב ,14.12-יום ראשון ,מרכז בגין בשעה 20:00
להזמנת כרטיסים ובירור על הקרנות נוספות  050-9033300עדיseret.mk@gmail.com ,

רותי פוגל הי“ד

הנצחה ומורשת

עלייך בפנים .היא סגרה את כל מאה ועשרים הקלטות שצילמה
בארגז שהעלה אבק במשך השנים .הסיפור של קהילת נצרים
היה קבור שם ,בחדר שלה .מידי פעם הייתי מבקשת ממנה לתת
לי את החומרים .לנסות ולעשות מזה סרט .אך היא סירבה בתוקף.
מבחינתה הסיפור נגמר.
עד שרותי פוגל נרצחה .באותו
מוצאי שבת קיבלתי טלפון
מנטע .קחי את הקלטות .תספרי
את הסיפור.
במשך חודשים מצאתי את עצמי
חשה ,חווה ,מתרגשת ,כועסת,
צוחקת ובוכה .הכל קם לתחיה.
ראיתי את המראות שמעתי את
הקולות וחוויתי את העוצמות
מהם ברחתי  .היו פעמים
שנכנסתי לרכב ופתחתי רדיו
ולא הבנתי למה לא מדברים על
הגירוש .חייתי בבועה  ,הכרתי
מחדש את נצרים.
לאחר הצפיה הכנסתי עוד אחות
שלי לתמונה .את תמר .כחצי
שנה כתבנו את התסריט .עברנו
שוב ושוב על הקלטות .בחרנו את
הדמויות .התפלמסנו התווכחנו
והיא סיכמה ,כתבה ,סיפרה את
הסיפור.
כשהגענו לשלב העריכה הרגשתי
צורך להוציא את זה החוצה.
רציתי לעבוד עם כל מה שההיפך
ממני -גבר .חילוני .שמאלני.
אז נפגשתי עם זוהר סלע ,עורך
סרטי קולנוע מוכר )"החיים על פי אגפא"",בופור" ",שרקייה".(...
הוא החליט "ללכת על זה" למרות שסיפר שחבריו המקורבים הרימו
גבה על כך שהוא מוכן לעשות סרט על הגירוש .עבור מתנחלים.
דתיים .כששאלתי אותו למה באמת הסכים הוא אמר שהוא רואה
בצילומים משהו אנושי ,אותנטי ,אמת .פיסת הסטוריה של כל עם
ישראל שצריך לספר אותה לא משנה מה דעתך הפוליטית .משהו
בדרך שהדברים הובאו מנקודת מבט של נערה צעירה תפס אותו .זו
באמת היתה חוויה יוצאת דופן שני עולמות שנפגשים .לא היה לו
אפילו מושג שנשים דתיות נשואות לובשות כיסוי ראש ,הוא חשב

שאני סתם קושרת על הראש מטפחת בשביל היופי והסטייל..
ושוב מהתחלה .עוברים על הקלטות .על התסריט .להכיר את
הדמויות ,לאפיין את נצרים ,להרגיש את הסיפור .לנסות להסביר
את מה שהיה נראה לי כל כך ברור ובעיניים חיצוניות כל כך הזוי.
האמונה הזו ,ה"ביחד" ,הקהילתיות,
הרוח המיוחדת ,הליבה.
במשך שנתיים ,לאורך כל התקופה
של עשיית הסרט מרכז קטיף
שהפיק ותמך בסרט ,ובראשו מוכי
בטר והרב קובי בורשטיין ,ליוו
אותנו והיו חלק בלתי נפרד מתהליך
היצירה ומקבלת ההחלטות  .כמו כן
הורכב "צוות חשיבה"  -נציגי נצרים
על התפצלויותיה  -יצחק ואתי
וזאנה ,צורית ירחי והרב אייל ורד
ונציג המרכז -הרב קובי בורשטיין.
בכל נקודה משמעותית שהסרט
עבר ,נפגשנו ,דיברנו .הראיתי להם
את התוצרים ,התייעצתי וקיבלתי
הכוונה מאנשים גדולים ,פתוחים,
נבונים ורגישים.
תם ונשלם .או שלא .כזאת אני.
יוצאים כבר לערב הקרנת בכורה
ועדיין אני מרגישה שיש מה
לשפר ,שיש עוד כמה דברים שאני
רוצה לשנות .בחודשים האחרונים
נפגשתי עם הבמאית והיוצרת רמה
בורשטיין )"למלא את החלל"(,
שצפתה בסרט ,התרגשה ממנו
והביעה נכונות לתמוך בו ולעזור לי
לשפץ אותו .עוד קצת .אך היא זו
שגם דחפה אותי לצאת כבר להקרנות ,להוציא את הסרט החוצה.
ואם נרצה לשפר נוציא גירסה נוספת .
אין ספק שההתעסקות בחומרים של הגירוש ובעיקר בהתמודדות
של "אחרי" ,חיברו אותי לאנשי נצרים ,לאנשי גוש קטיף .המשבר
קיבל צורה ,מילים ,תמונות .היו פעמים שמרוב כאב לא יכולתי
לנשום.
לאורך כל העשייה של הסרט חיפשתי את הסיפור האישי .הנוגע
בלב .וככל שיותר ראיתי העמקתי וחוויתי -הגעתי למסקנה אחת-
החיים חזקים יותר מכל סיפור.
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גוש
מאחל

בני נצרים

בני דקלים

למשפ‘ אליצור לנישואי הבן.
למשפ‘ דהן להולדת הבת.
למשפ‘ יעקוב להולדת הבן.
למשפ‘ לבנון להולדת הבת.
למשפ‘ מן לנישואי הבת.
למשפ‘ לנזר לנישואי הבן.
למשפ‘ מצליח לנישואי הבת.
למשפ‘ עמוסי להולדת הבן.
לאיתן פרינס בהיכנסך לעול מצוות.
לחננאל צברי בהיכנסך לעול מצוות.

למוטי ומיכל שומרון לאירוסי אלירז.
לשי וחנה כהן להולדת הנכדים.
לגדי ואורה אוחנה לאירוסי עמיצור.
לשילה ומוריה רוזנשטיין להולדת הבן.
לאיציק ולימור בן משה לנישואי אמיתי.
לגרשון ונעמי מורגנשטרן להולדת הנכדה.
לאבנר ואירנה גרוס להולדת הבת.
לתומר ואסתר זאבי להולדת הבת.
לאהרון ומזל חניה להולדת הנכדה בת לבנצי.
לחגי ואסנת כהן להולדת הבן.
לענת וחגי מלר להולדת הבן
ולשפרה ויהודה היימנרט להולדת הנכד.
למשה והודיה כהן להולדת הבן
ולאליהו ושרינה כהן להולדת הנכד.
לרב שלמה ויהודת כהן דוראס לאירוסי הבת.
לרונן ושני לקס להולדת הבן.

כרמי קטיף:
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למשפ‘ גרשנזון לנישואי שירה.
למשפ‘ שונם ואיתן לנשואי מתניה ורעות.
למשפ‘ כץ לאירוסי אביתר ואיילת.
למשפ‘ ויז‘ונסקי לאירוסי אחינועם ומאירי.
למשפ‘ ברוקר להולדת הנכד בארי בן למתן והדר,
למשפ‘ גיטלמן להולדת הבת תמר.
למשפ‘ לנדאו להולדת הבת ליאור ולמשפ‘ גנז להולדת הנכדה.
לאלה בר כתר בהיכנסך לעול מצוות.
לאסף זרביב בהיכנסך לעול מצוות.
לשי מלכה בהיכנסך לעול מצוות.
לאיתן שלמון בהיכנסך לעול מצוות.

גני טל
לליאת ומאיר אליהו להולדת הבן ירדן
ולמשפ‘ סלוצקי להולדת הנכד.
למשפ‘ בלייברג להולדת הבן ולמשפ‘ לובל להולדת הנכד.
למשפ‘ ברדוגו להולדת הבת ולמשפ‘ צוויג להולדת הנכדה.
למשפ‘ בסקין להולדת הנכדה בת לשרית ומעוז.
למשפ‘ גיבר להולדת הנכדה בת לאילנה ואלון.
למשפ‘ יצחקי לאירוסי איתיאל עב“ל שני.
למשפ‘ דיטור לאירוסי אליאור עב“ל עדי.
למשפ‘ ברגר לנישואי רונה עב“ל.
למשפ‘ סנדר להולדת הנכדה.
ללאה ויהושע פנחסי להולדת הבת.
לשילה והדס קדוש להולדת הבן ולמשפ‘ קדוש להולדת הנכד.
לנועם פוקס בהיכנסך לעול מצוות.
למשפ‘ סרוסי להולדת הנכד בן לענת ופנחס.
למשפ‘ לובל לאירוסי אליאב עב“ל ניצן.
למשפ‘ צאיג לאירוסי בניה עב“ל.

ניסנית
להדסה ויאיר יעקובי להולדת הנכדה בת לאלירן ונופר.
לתומר כהן בהיכנסך לעול מצוות.

ניצן
לליאל ענקי בהגיעך למצוות.
לרוחמה ומשה אנגל לנישואי אביחי עם ספיר.
לאודליה ואושרי פינטו להולדת הבת
ולרחל ואברהם בר אילן להולדת הנכדה.
למיכל ודוד ללום להולדת הנכד.
לדנה וצביקי זלינגר להולדת הנכדה בת לאילת ואלי.
למרים ומוטה גרינבלט להולדת הנכדים,
בת לאביה וישראלה ובן לנטע ושרוליק פוזס.
למוטי ושלומית ואנונו לנישואי יעל עם דודי.
לתמר ומוכי בטר להולדת הנכדה ,בת לניר ואביה בטר.
לחנה ומיכאל פיקאר להולדת הנכדה ,בת להדר ויהודה סיילס.
לארלט שונם הלוי להולדת הנכד ,בן לעינת ונועם.
למוטי ומרים אנקרי לנישואי מוטי עם אינה.
לעליזה ויאיר כהן להולדת הנכדה בת לעמיחי ויערה.
לאליאל מקיאס בהגיעך למצוות.
לחסיבה ומאיר שושן להולדת הנין.
לפנינה ומאיר אברג‘ל לנישואי נטע עם נדב.
ליהודית ומוטי אביטבול לנישואי ניר עם אביה.
לשימרית ואלעד מליחי להולדת הבן
ולמרים ושמעון יפרח להולדת הנכד.
לנעמי ויעקב עזריאל להולדת הנכדה ,בת להדסה ומאיר עזריאל.
לעמרם ורחל חזות להולדת הנכדים,
בן למשה ותמר ובן לשני ורונן לקס.
ליעקב ועפרה סיטון להולדת הנכדה בת לעידו ודבורית.
לאיריס ושאלתיאל יהודה וליונית ואמיתי היימן להולדת הנכדה,
בת לירון ושירן היימן
לליאורה ואלימלך וקסלר להולדת הנכד,
בן לתהילה ויהודה אליצור.
לריבקי ושלמה סאפר להולדת הנכדה ,בת לנעמה וגד עמר.
לדודו ואושרית זריהן להולדת הבת ולחנה זריהן להולדת הנכדה.

מבקיעים
למשפחת חניה לנישואי הבת חן.
למשפחת כהן לנישואי הבן מתן.

משכיות
למשפחת דנה פיקאר הילל והדסה להולדת גלעד.
לר‘ אביב וחוה שמחי להולדת הנכד נחמן ישראל בן לצוף ושחר.
למשפחת איגנר שי ויהל להולדת לביא.
למשפחת בן פזי רמי וסיגל להולדת אילה .

נצר חזני
לצחי ואוריה מצליח להולדת הבן הלל
לתרצה ואפי כהני להולדת הבת.
ליוסי ומיכל מצליח להולדת הנכדים.
לעוז ושלומית ישראלי להולדת הבן עופרי.
לשולי ואריה ישראלי להולדת הנכדים.
למשפחת עבאדי לארוסי הבת מיכל עם אבנר.
לנעמי ועמיחי טוקר להולדת הבן אסף
ולאניטה ומרדכי טוקר להולדת הנכד.
לאילנה ואבישי מליחי להולדת הנכד.
למוניק וישראל זרביב להולדת הנכד.
לחזי שמואל וקרול להולדת הנכד.
לתמר וחיים ממן להולדת הנכדות.
לשחר לסרי בהיכנסך לעול מצוות.
לנעם צרור בהיכנסך לעול מצוות.
למעיין ומישאל בבאי להולדת הבת
ולאילן ודורית טננבאום להולדת הנכדה.
לרעי טוקר בהיכנסך לעול מצוות.
ליהודה וזהבה נגר להולדת הנכד.
לציון ונאוה אדרי להולדת הנכדים.
לחופית ואמיר כהן להולדת הבן איתן
ולרותי ומנחם תנעמי להולדת הנכד.

חבל
ניצן:

למשה ספרשטיין

על פטירת אמך
לחמדה טמיר

על פטירת אחיך

על

דאבדין
בני נצרים:

קהילת כפר דרום – שבי דרום
למשפחת הראל חמי ומוריה להולדת הבן ישי אלחנן
למשפחת אלפר להולדת הנכד ישראל מאיר ,בן לאריאל וחנה
למשפחת קדמון להולדת הנכד דביר ישעיה ,בן לישראל ורעות
ולהולדת הנכדה הלל ,בת ליפעת ויעקב אור.
למשפחת הרב שרייבר להולדת הנכדה נטע ,בת למנצי ומולדת
למשפחת קדמון לנישואי הילה עם ניר לונטל
למשפחת איילאו גדעון ויזנה להולדת הבת

אבני איתן
לאריאל אסרף בהיכנסך לעול מצוות.

ולא

משתכחין

ניסנית:

נצר חזני:

לאביגיל גדול

לגלית אידל – מויאל

לעליזה יפרח

על פטירת אביך

על פטירת אימך

על פטירת אחותך

לרבנית עידית לנזר

לחיים בודרם

לשושנה מזוז

על פטירת אביך

על פטירת אביך

על פטירת אחותך

לחבי דפנה

על פטירת אביך

אבני איתן:
ליקי יזרעאלי

על פטירת אביך

גוש

למש‘ הרב טויל להולדת הנכדים.
למש‘ טלר להולדת הנכד.
למשפ‘ קרוב להולדת הבן.
למשפ‘ רנץ להולדת הבן.
למשפ‘ הרשקוביץ להולדת הבן.
למשפ‘ סטולוביץ להולדת הבן.
למשפ‘ הולנדר להולדת הבן.
למשפ‘ ויצמן להולדת הבן.
למשפחות טייטלבוים והרטום להולדת הבן -הנכד

למשפ‘ בן עגו לנישואי מנחם מנדל עם אווה.
למשפ‘ אפשטיין לנישואי דוד עם אסתר אורה
ולהולדת הנכד בן לצבי ופזית.
למשפ‘ מבצרי לנישואי תמימה עם דוד ,ולנישואי צפיה עם מאיר.
למשפ‘ רייש לנישואי עמיחי עם שיראל,
ולהולדת הנכדה בת לשרה ואליסף.
למשפ‘ אלברט להולדת הנכדה בת לחנוך והודיה,
להולדת הנכדה בת לאלחנן ומרים ולחתונת נכדתם.
למשפ‘ וולברשטיין להולדת הנכד בן לרחל וברוך.
למשפ‘ חוברה להולדת הנכדה בת למתנאל ודינה
ולהולדת הנכדה בת לשרית ואופיר.
למשפ‘ סרוסי להולדת הנכדה בת לחמדה ודביר.
למשפ‘ דוידי להולדת הבן.
למשפ‘ חלמיש לנישואי צבי יהודה עם אליה.
למשפ‘ טולדנו להולדת הבן.
למשפ‘ עמנואל להולדת הנכדה בת לטליה וחיים.
למשפ‘ נתנאל להולדת הנכד בן למרים ואלעזר.
למשפ‘ בר יוסף לנישואי יהודה עם ליאת
ולאירוסי יוחאי עם אמונה.
למשפ‘ יאול להולדת הבן.
למשפ‘ אדף להולדת הבת.
למשפ‘ פופוביץ להולדת הבן.
למשפ‘ סימן טוב להולדת הבן.
למשפ‘ ירד להולדת הנכד בן לתחיה ושי.
למשפ‘ קרואני לנישואי שלומציון עם דניאל.
למשפ‘ ביטון להולדת הנכדה בת לאבינעם ושלהבת.

מאחל

נצר אריאל

שומריה
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תעוד והנצחה לגוש

והים
האיש
של גוש קטיף
דתיה יצחקי

14

ביום שישי כ"א חשוון פתחתי
את הדואר במחשב ומולי זעקה
ההודעה  -שלמה אזולאי הובא
למנוחות בקיבוץ רביבים ...והעיניים
מסרבות להאמין והלב כואב.

פגשתי לראשונה את אזולאי כשריכזתי את יישובי אמנה בחבל
קטיף – הוא היה המזכיר המיתולוגי של דוגית – ישוב בהתהוות .דרך
ארוכה שטה דוגית כשעל סיפונה ,מסתער כהרגלו המזכיר .החזון
שלו היה הקמת ישוב דייגים ואנשי ים לחופה של מדינת ישראל.
שנים רבות היטלטלו לאורך
החופים וביקשו להם מקום,
ובזה אחר זה נשרו החברים.
לבסוף נמצאה הגבעה
בצפון החבל הצופה אל הים,
שאליה הגיע קומץ מהגרעין
המקורי ועם השנים הקים
ישוב לתפארת .אך זה לא
היה על החוף ממש ...אזולאי
שהייתה לו אשה והיו גם
ילדים בפרק אחר ,רצה את
הים "ממש" ולכן התיישב
במסעדה נטושה בחופו
הדרומי של גוש קטיף ,פתח
בה את "המרפסת הכחולה"
שהפכה לישוב של איש אחד.
לאורך השנים היינו נפגשים ,תושבי "ערי החוף" של הגוש ,אצל
אזולאי – החלוצים מתל קטיפא בצפון והוותיקים מכפר -ים
שבדרום ,על "המרפסת הכחולה" במרכז.
שם לחופו הזהוב של הגוש חלמנו חלומות ,לחמנו מלחמות ,היינו
צעירים...
ואזולאי -תמיד מוצא לו יעד להסתער עליו -מטיל את מלוא כובד
משקלו ...על בעיות ביטחוניות ובעיות בטיחותיות ,על עוולות

חברתיות ועל ישוב ארץ ישראל כשעזה תחילה .ולמרות המלח
והרסס והמחסור במים ,תמיד היה גם ירוק במרפסת הכחולה.
אחר כך הגיעה ההתנתקות .קודם התנתק העם היושב בציון
ממולדתו ,מערכי הציונות וישוב ארץ ישראל .אח"כ התנתקנו האחים
שבמולדת ,ויהודי גירש יהודי ,ולבסוף התנתקנו אנחנו "תושבי גוש
קטיף לשעבר" איש מאחיו ונפוצנו כפליטים ברחבי ארצנו.
היו קהילות מתוכנו שלמרות הכאב והשבר הגיעו אל הנחלה ובנו
את בית הקבע במהלך השנים .אחרים ,רבים ,רבים מדי בשנת
העשור לגירוש טרם קבעו
את מושבם.
ואזולאי כהרגלו הסתער על
יעד – צריך לייהד את הנגב...
ועל יד קיבוץ רביבים שבדרום
הקים את חוות אשב"א
)אזולאי שלמה בן אברהם(,
חווה לתפארת למרות כל
המכשולים ,וכהרגלו צבע
את נאת המדבר שלו בירוק...
אנחנו נדדנו הרחק צפונה
ובפתחה של כל שנה
התקשרנו לברך ,וכשירדנו
מדי פעם לדרום אחרי הגשם,
לראות את הפריחה במדבר
קפצנו לבקר .הזמן עבר מהר ,אצל אזולאי צמחו העצים ,אצלנו
צמחו הילדים ,ועדיין חולמים חלומות ,ועדיין לוחמים מלחמות,
כבר לא כל כך צעירים .לאחרונה דיברנו בפתחה של תשע"ה ,ברכנו
שתהיה שנה טובה ,אזולאי אמר תשמרו על הבריאות ,אמר תבואו
לבקר...
תנחומים מקרב הלב למשפחת אזולאי היקרה ,חבל על דאבדין ולא
משתכחין,
יהא זכרו ברוך.
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 .1נציגי הועד מרכז קטיף ונציגי היישוב
שומריה .נפגשו עם נשיא המדינה מר ראובן
רבלין הפגישה נערכה בבית הנשיא בתיאום
של ח"כ זבולון כלפא ,בפגישה הודו לנשיא
על תמיכתו ועזרתו רבת השנים לקהילות גוש
קטיף.
הנשיא הדגיש כי יסייע ליוזמות השונות
לציון עשר שנים לעקירה מכיוון שסיפור גוש
קטיף הינו בבחינת "והגדת לבנך" ומשמעותי
להעבירו הלאה.
 .2ח"כ אלעזר שטרן ערך ביקור במרכז
להנצחת גוש קטיף בניצן וכן בחממות
מגורשי גוש קטיף שבזיקים ,ח"כ הבטיח
לסייע במציאת פתרונות לסוגיות שנשארו
פתוחות.
 .3צוות העובדים של הועד ומרכז קטיף
סיירו בישוב שבי דרום וכן במכון תורה
וארץ שעבר למשכנו בישוב ,קבלו הסבר
והדרכה בנושא השמיטה ועבודת צוות המכון.
 .4מעל  150איש הגיעו לכנס שנערך ב‘מכון
למחקרי ביטחון לאומי‘ בשיתוף ’מרכז קטיף‘
שהתקיים תחת הכותרת ”בין גוש קטיף וצוק
איתן“ ועסק בשאלות הרלוונטיות לכולנו
ובניהם מה ההשלכות של העקירה מגוש
קטיף על המצב הביטחוני במדינת ישראל.
הכנס נערך בהשתתפות שרת המשפטים
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קצרים

קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצ
רים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים
קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצ
רים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים
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ציפי ליבני ,שר הפנים גלעד ארדן ,ראשי
המועצות של עוטף עזה וגוש קטיף וחוקרים
בכירים.
 .5טקס חנוכת מרכז קהילתי של שכונת
הרצוג באשקלון נערך בהשתתפות קהל רב
היה מרשים ומכובד מאוד.
 .6אנו נערכים לקראת כב‘ שבט ,יום גוש
קטיף במערכת החינוך .נשמח אם תושבי
הגוש שמעוניינים להעביר שיחה בבתי
הספר ברחבי הארץ יפנו לוועד-
.08-973800
15

 .7המפגש השני של רכזות הקהילה
מהיישובים השונים התקיים בר“ח כסלו
במרכז קטיף בניצן .במהלך הסיור הזכרונות
הציפו אותנו .בחדרים מסוימים היו אלו
הפרצופים ,המראות והקולות שהזכירו את
כל הטוב שהיה .בפינה אחרת נזכרנו בחברים
שאינם איתנו ,היו מקומות בהם הרגשנו
שהפצעים נפתחו ,הבכי נחנק בגרון והעיניים
הבריקו מדמעות .ולמרות שבחדר האחרון
ראינו את הצמיחה שבאה מתוך השבר,
חלקנו יצא בתחושה שדברים נשארו פתוחים.
לאחר הסיור התקיים דיון בשאלה” :איך לחבר
את התושבים עימם אנו חיים ביישובי הקבע
לסיפור גוש קטיף?“ והודגשה חשיבות
הרגישות בנושא.

קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצ
רים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים
קקצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצ
רים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרים קצרי
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 .8ח“כ מוטי יוגב הגיע לסיור במרכז קטיף,
בניצן וביישובי לכיש .מוטי השקיע זמן בירידה
לשטח ע“מ לראות מקרוב את התקדמות
הבניה ואת הצרכים השונים .בסיום ח“כ
יוגב סיכם כי הביקור מטלטל ,מחזיר לאחור
ומחייב לעתיד .מוטי התחייב לפעול לקידום
יישובי הקבע ,לסיוע למשפחות בני המנשה
ולסוגיות שונות בתחום הביטחוני בלכיש.
 .9ביוזמתו של ישראל מלאכי ראש מערך
התיישבות במנהלת תנופה נערך סיור
למחלקת החשבות במשרד השיכון ,העובדים
התרשמו מהבניה בניצן ,באר גנים ויישובי
לכיש.
 .10ביוזמת ח“כ זבולון כלפא ,שר הרווחה
מאיר כהן וצוותו הגיעו לבקר בניצן וביישובי
לכיש .בסיום הביקור סיכם השר ”הביקור
במרכז למורשת גוש קטיף היה מאוד
משמעותי בשבילי .כל מי שחושב על עתיד
המדינה חייב לעבור דרך המקום הזה“ .השר
היה קשוב לצרכים שהעלנו בפניו בנושאים
קהילתיים וחברתיים ואנו מקווים להמשיך
לקדם את הנושאים שעלו בעזרתו.
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 .11השנה אנו מציינים עשר שנים לעקירה
מגוש קטיף .צוות הוועד ומרכז קטיף החל

בהכנות לקראת האירועים השונים .נשמח
לשמוע הצעות ,הארות והערות לקראת
גיבוש סופי של תוכנית העבודה.
 .12לקראת סגירת מנהלת תנופה אנו
מכינים תוכנית עבודה לסיוע לקהילות
בדרך לעצמאות יישובית .לאחר שראשי
הקהילות העבירו לנו את הצרכים ,בימים אלו
אנו מגבשים את התוכנית מול צוות מנהלת
תנופה.
 .13צוות הועד ונציגי המרכז יחד עם נציגים
של גני טל ונצר חזני ערכו דיונים בנושאים
שונים:
איך מחברים את דור ההמשך  /האנשים
שחיים איתנו לסיפור גוש קטיף?
כיצד מציינים  10שנים לעקירה,גירוש?
איך נכון לעסוק בנושא החזרה לגוש קטיף.
היה מאוד מעניין ועלו רעיונות יפים.
 .14בשבח והודיה לה‘ יתברך הוכנס ספר
תורה שנתרם ע“י מר סולי סאקס הי“ו בישוב
שבי דרום .במעמד השתתפו הרב אריה שטרן
ומר קורט רוטשילד .בנוסף הונחה אבן הפינה
למקווה – מבנה הקבע הראשון בישוב ,עלו
והצליחו בבנין ישובכם.

