בס“ד
בעקירה2005 ,

בגוש קטיף ,נצר חזני2003 ,

ני
סן תשע“ה

באתרים הזמניים2014 ,

4
”אנחנו מתגעגעים
בעיקר לעתיד“...
ארי אודס

ביישובי הקבע ,נצר חזני2015 ,

התחדשנו!
עוד אבניך ונבנית-
מדור חדש
נכנסים לבית
משפחת מעוז
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מדור לילדים-
ארבל פוקס
מאיירת לנו
קומיקס חדש

דבר תורה הרבנית אסתר אוחיון
מגאולה ניסית נשית לגאולה ניסית נשית
זה עתה סגרנו מעגל-שנה )באדר( בתשועה גדולה שנעשתה
לעמנו כשבראשה עמדה-אשה  -אסתר ,אחת משבע
הנביאות שקמו לנו ,ופותחים שנה )בניסן( ]כנאמר בשמות
י“ב” :החודש הזה לכם ראש -חודשים ...לחודשי -השנה“[
ביציאה לחרות מעול שעבוד מצרים ,שראשיתה מתהווה
בזכותן ובעטיין של נשים צדקניות שהיו באותו הדור.
בגמרא בפסחים )ק“ח ,ע“א-ב‘( נאמר” :אמר ר‘ יהושע בן
לוי; נשים חייבות בארבע כוסות הללו )שבליל הסדר( שאף
הן היו באותו הנס“ ]התנסחות המוכרת לנו מחיוב נשים
במצוות הפורים[ אכן ,נשים חייבות גם בספור יציאת מצרים
ובשאר מצוות הפסח ,על אף שמדובר במצוות עשה שהזמן
גרמן )ובד“כ נשים פטורות(.
אסתר ,סוף הכתובים ,הדורשת” :כתבוני לדורות!“ ,חותמת
תקופת התושב“כ ופותחת תקופת התושב“ע ,סיפורה
מתרחש )בסוף גלות  70שנה( בתפר שבין בית ראשון לבית
שני ממנה נולד דריוש ה ,2-הנותן הוראה לבנית -המקדש.
פעילותה המשמעותית של המלכה אסתר התבטאה
בהכרזת שלושת ימי צום ,שנקבעו בתאריך י“ד-ט“ו-ט“ז
בניסן היינו בעיצומו של חג-הפסח!! לאסתר הכח לבטל
מצוות החג כי עת צרה היא ,גזרת שמד על האומה כולה
”מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד) “..ג‘( ובמקום מפילה
תחנונים לבורא עולם שיושיע את עמו מיד הצרים הקמים
עליו לכלותו.
נדלג במנהרת הזמן כאלף שנה ,לשנת  2238לבריאת העולם,
נמצא שבזמן הזה מתרחשת פעילות זהה; עמ“י תחת
שעבוד עול מצרים ,ב‘כור-התוך‘ נמצא בתהליך להתהוות
אומה .ולראשונה בשם; ’בני ישראל‘ ,קם מלך חדש )אשר
לא ידע את יוסף!!( גוזר על השמדת-עם המונית מלידתו,
ההכחדה מבוצעת בשלבים מדורגים מולו ,מנגד מתייצבות
נשים המופיעות במקרא בשם סימבולי או אנונימי; ’שפרה,
פועה‘’ ,מיילדות עבריות‘’ ,בת-לוי‘’ ,בת-פרעה‘ והן ,הן
הבוחשות בארמון המלך ,מפרות גזרותיו מכח יראת
האלוקים הנטוע בהן ,לבושות עוז ותעצומות נפש להדוף כל
התרחשות המונעת ומרחיקה הווצרות-חיים! ממורא מלך
אינן חוששות כלל ויודעות היטב להכריע בסוגיה :רצון מי יש
לקיים ,האם להשמע למשפטי-התורה או שמא לערכאות
נוכריות?! היסרבו פקודה שמחירה בצידה?? נשים אלו בכח

דבר מערכת:
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כמו הטבע ,גם אנחנו מתחדשים
לקראת האביב :שער חדש ,כותבים
חדשים ,מדורים חדשים ,עיצוב חדש.
ניסינו לגעת בכל המגוון שיש בתוכנו
ובמה שמעניין אותנו  -אנשי גוש
קטיף.
לצד ההתחדשות שלנו נשמח

העמידה האיתנה שלהן חוללו מהפך שהכשיר את הקרקע
לגאולת עם המעונה  210שנים.
מיהן שפרה ופועה ,המיילדות העבריות ,האם מבנות עמנו או
אולי נוכריות? בצרוף המילים ל“מיילדות העבריות“ ,משמע
 .1מיילדות שהן עבריות  .2מיילדות את העבריות .בשאלה
זו דנו הרבה מהמפרשים ודעותיהם חלוקות ,לשיטת רש“י
ועוד -עבריות הן ,אם ובתה; יוכבד ומרים .הגמרא )סוטה
י“א( רב ושמואל :כלה וחמותה היינו אלישבע ויוכבד .ואלו
האברבנאל בפרושו מחדש כי המיילדות ,נשים נכריות היו,
וכך מדרש תדשא ,כ“א ”שתי נשים חסידות גיורות מבין
הגויים ,נשים כשרות כהגר ,אסנת ,בת-פרעה ,צפורה ,רחל
ויעל )בדומה לחסידי אומ“ה בימינו( וכך ר‘ יעקב אלשקאש
”אמרי נעם“ סובר מצריות היו והתגיירו .נשים שלא התפתו
לטובות הנאה ,לשוחד ,העלאה בדרגה וכד‘ ..הן חמלו על
תינוקות ב“ו!! הן לימדו אותנו כי פרט העומד מול רשעות
ועריצות שלטונית ,יש בידיו הבחירה אם להתקומם ,למרוד,
לסרב או להכנע לצו ,כיון שאת האשמת הרצח לעולם לא
יוכל לגול מעליו אפילו בטענה פעלתי בפקודת-מלך ממניע
שלטוני ,כאלה היו הנשים יראת-אלוקים הנחתה אותן ולא
משנה מהי לאומיותן -לא תרצח הנו שווה לכל אדם ,צו
אנושי-אוניברסלי .במסירות נפש גדולה ובסכון חייהן ,הרבו
את היילודה ,לא הסתפקו רק באי-קיום הגזרה אלא גם
”ותחיינה“ דאגו למחיית הנולדים והיולדות.
השמות ”שפרה ופועה“ מהווים בנין אב ,דגם חקוי לכל מצב
לידה נתון ,בו משמשות יחדיו צמד מיילדות כשלכל אחת
תפקיד משלה ,והתמחות מסוימת בוולד ,האחת )שפרה(
לשמירת -הגוף ע“י תזונה נכונה ובריאה ,ולהגנתו מפני חום,
קור ופגעי-טבע .והאחרת )פועה( להענקת חום ואהבה,
רוגע ושירה רגש המשפיעים על נפש הוולד .האמת לווי כזה
נכון להמשיכו בכל שלבי-התפתחות האדם וישמשו בנייה
בחיזוק הגופני והנפשי של הפרט וכך נאה גם לנהוג באומה
ככלל .נביא לאחדות בעם ע“י הרבה אהבה ,סובלנות ,אמון,
הדברות ופיוס וכן לפעול במקביל לחיזוק ושפור הכלכלה,
הבטחון והקיום של האומה.
ומוטב שנכשל באהבת חינם.
בברכת חג שמח וכשר,
אסתר אוחיון  -ניצן

לשותפות שלכם ,בביקור בבית
למדור” -עוד אבנך ונבנית“ ,לכתבות
מעניינות ולרעיונות חדשים .פתחנו
מדורים חדשים עם שאלות וחידונים
לכם ולילדים  -שילחו אלינו את
התשובות!
בתמונת השער מסופר סיפורנו על-
ידי הדקלים .יחד איתנו הם עברו
כברת דרך ארוכה ,מישובים פורחים,

דרך אתרים זמניים לישובי הקבע...
בתקווה לשינויים שיהיו משמעותיים
ויצליחו לעורר ולהצמיח טוב.
חג פסח כשר ושמח,
מערכת חבלי קטיף
ויעל בלייברג
yaelb@4katif.org.il

דבר המנהלים

לתושבי קהילות גוש קטיף שלום וברכה!

חברים יקרים שלומות לכולכם,

אנחנו נמצאים אחרי הבחירות לכנסת ה .20 -חשבנו
לתומנו כי הטיפול בכל הנושאים הקשורים למגורשי גוש
קטיף יסתיים בכנסת הקודמת .לצערינו הדבר לא קרה
ועל הממשלה הנכנסת מוטלת אחריות זו .עשר שנים
לאחר העקירה הגיע הזמן כי יושלמו המשימות .אמנם
חלק ניכר ממשפחות גוש קטיף נמצאות בישובי הקבע,
מבני הציבור בישובים בשלבי בניה שונים וכך גם הפיתוח.
אך שלוש קהילות מחכות עדיין להגיע אל המנוחה
והנחלה :נווה ים ,שבי דרום ,וכרמי קטיף.

עומדים אנו בפתחו של האביב העשירי לעקירתנו ממחוז
חפצינו ואנו עסוקים במלא המרץ והכוחות בבניית מערך
מושקע ומגוון של זיכרון שלא יתן מנוח ולא יאפשר לשכוח
את אשר היה.

על פי התכנון ,מנהלת תנופה במתכונתה הנוכחית אמורה
לסיים את פעולתה בחודש אוקטובר  .2015אנו חוזרים,
אומרים ודורשים כי סיום פעולת המנהלת יקבע על פי
סיום המשימות שעדיין לא הגיעו להשלמתן.
משימות אלו הוגדרו יחד עם ראשי הישובים ,ואנו נפעל
בלי נדר בכל האמצעים העומדים לרשותנו למיצוי
ההליכים לביצוען.

בחודשים האחרונים הצלחנו בסיוע תעסוקטיף לחבר
משפחות לאגודה להלוואות ללא ריבית ,דבר המסייע
למשפחות לסיים את בניית הבית.

כולנו תקווה שהאביב וחג החירות שאנו עומדים בפתחו
יביאו בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.

מרכז המבקרים ,שהינו חלק אחד מתוך מרכז קטיף ,ב“ה
שוקק חיים.
הימים עמוסים בקבוצות מבקרים בעלי אופי שונה.
החידוש האמיתי הוא מספרם העולה של קבוצות שאינן
ממה שנקרא ”אנשי שלומינו“ וזהו הישג שלא בא בנקל.
ביום גוש קטיף במערכת החינוך האחרון נערך מפגש
מרגש ומוצלח בין ישיבת קטיף ”צביה“ ביד בנימין
ואולפנת ”צביה“ חפץ חיים לבין ביה“ס המשותף של מ.א.
באר טוביה” .יישר כח“ גדול למנהלי המוסדות על היוזמה
הזו ולוואי ונזכה ליוזמות דומות רבות ,כאלו ואחרות.
העשייה והאתגרים עוד רבים ,אנו נעשה הכל על מנת
לספר את סיפורינו המופלא והכואב כאחד ,לכל קהלי
המדינה וביתר מאמץ לרחוקים מאיתנו.
”בזכירה סוד הגאולה”.

חג גאולה וחרות שמח ,כשר ואביבי לכולנו,
ולכל בית ישראל.
מוכי בטר
וצוות מרכז קטיף

בברכת חג פסח כשר ושמח
אליעזר אורבך
מנהל הוועד
וצוות העובדים

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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דיווחים
געגועים לעתיד
כבר קרוב ל 10-שנים אנחנו מתגעגעים.
אומרים לנו שלא טוב שאנחנו נתקעים
בעבר ואין ברירה צריך להסתכל קדימה
ולבנות לנו עתיד אבל לא מבינים שאנחנו
בכלל מתגעגעים בעיקר לעתיד .אותנו
לא ילמדו לא להיות תקועים בעבר ,אחרי
כל מה שעברנו שם עם כל הקשיים תמיד
אספנו כוחות ותרגמנו כל שבר לעשייה
ובניין .גם עכשיו ,אחרי העקירה ,הקמנו
יישובים לתפארת ,הפרחנו חבלי ארץ
שונים והפכנו חצרות אחוריות לחצר
קדמית .החל מחולות חלוצה ועד חולות
ניצנים ,דרך מזרח לכיש ועד נחל שורק
וגם שלחנו כוחות מיוחדים להר חברון,
לבקעה ,לרמת הגולן ולגליל .ובכל
זאת ,מספר כל מי שהגיע אל ”המנוחה
והנחלה“ וסוף סוף בנה את ביתו ,שחודש
אחרי שנכנס לבית וההתרגשות קצת
נרגעה ,פתאום צץ לו כאב עמוק של
געגוע ותחושת ריקנות .געגוע למה?
געגוע לעתיד...
לקח לי זמן להבין שכאב העלבון
העז שאנחנו סוחבים הוא הרבה יותר
מהגירוש הפרטי – יותר משזרקו אותנו
ללא פיתרון ,הפיצויים הדלים ,הפגיעה
בפרנסה ,הפקידות האטומה והסחבת
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ארי אודס
והטרטרת למשך כ“כ הרבה שנים ,משהו
הרבה יותר עמוק כאב לנו .העקירה פגעה
בחלומות שלנו – הגירוש ניסה למחוק
את הרעיונות הגדולים שאנחנו ביטאנו
והגשמנו בפועל – את אהבת הארץ
נטו ,החיבור לאדמה דרך החקלאות
המדהימה נגד כל הסיכויים ,את השפיץ
של הציונות בתוך עידן של פוסט ציונות,
את ההמשך הטבעי לשרשרת הדורות,
את קהילת המופת של עם ישראל על
כל גווניו שחי יחד באחווה ,בערבות
ובגמילות חסדים ,את השילוב הנדיר
והמיוחד של תורה ועבודה ,את האמירה
המוסרית והנוקבת כלפי האויבים שלנו
שמול קריאות המוות שלהם אנחנו רק
מייצרים חיים ואת כל אלו בבת אחת
עקרו .השתמשו במפעל הציוני הגדול
של אחדות המדינה – צה“ל ,כדי לקרוע
את כל זה .ומאז עם ישראל עובר מבצע
אחר מבצע ,מול טרור מתחזק שאוכל
את כל השכנים בגלל שבמקום שמגלים
חולשה שם הטרור מתחזק .המדינה
עוברת משבר דיור עמוק שהתחיל ממש
לאחר הגירוש כי במקום שחושבים שבית
הוא רק נדל“ן אז כוחות השוק נהיים
חזקים יותר מהשאיפות הערכיות .מאז

כולם מצפים לתקוה ובהירות שבדיוק
אליה אנחנו מתגעגעים.
השנה החלטנו לתת ביטוי לגעגועים
ולדבר בכל מקום על הרצון שלנו לחזור
הביתה .גילינו מהר מאוד שלמרות
החששות כל מי ששומע מה עומד
מאחורי הרצון לא חושב בכלל שאנחנו
הזויים .שאבנו עידוד רב מילדי כפר עציון
בתש“ח שאחרי השבר הנורא שעברו
הצליחו להדביק את העם ומנהיגיו
בגעגוע שלהם ,לשוב הביתה ולבנות אותו
בגדול .הם הראו לנו בבהירות שזה ברור
שנחזור רק צריך להמשיך לחלום ולדבר
על זה .מהיום אנחנו לא מתגעגעים לבד
בשקט ,מהיום אנחנו משתפים בגעגוע
את כל מי שרק מוכן להקשיב .אנחנו
מאמינים שהם יתחברו לגעגועים שלנו
בגלל שאנחנו לא רק מתגעגעים לחיים
הפרטיים שלנו שם ,אנחנו מתגעגעים
בעיקר לעתיד שגם הם מתגעגעים אליו.
אשמח שתצטרפו ,כל מי שרוצה לתת
ביטוי לגעגוע ומעוניין להיות שותף
לחזרה הביתה.
ארי אודס
מרכז תחום ”חזרה לגוש קטיף“
ari@4katif.org.il

מרכז קטיף

לורנס בזיז

מרכז המבקרים
במהלך החורף הגיעו קבוצות רבות למרכז
המבקרים בניצן מכל גווני החברה הישראלית.
תלמידי מכינות וסטודנטים ,ועדי עובדים ועוד
ועוד .המשובים המרגשים מלמדים אותנו על
העוצמה הגדולה של הסיפור של גוש קטיף ועל
מה שהוא עושה בלבבות המבקרים.

יריד תיירות
דוכן מרכז קטיף ביריד התיירות הבינלאומי.
יריד התיירות הוא הזדמנות טובה לחשוף
את מרכז המבקרים למדריכי טיולים ולסוכני
תיירות .משנה לשנה גדל מספר הסוכנים
המתוודעים לפוטציאל המשמעותי של
ביקור במרכז קטיף.

מסע כיסופים
השנה צעדו מעל  2500בני נוער במסע כיסופים.
המסע התחיל מנקודות תצפית שונות )תל גמא ,חץ
שחור וכו‘( לעבר גוש קטיף והסתיים במופע מרגש
בישוב בני נצרים .הסיפור של גוש קטיף עלה בצורה
ייחודית בעזרת אמני אש וחול .אחד הרגעים המרגשים
היה רגע בו נוער גוש קטיף עלה לבמה והביע את
ההתחייבות שלו לעשות ולפעול יותר חזק למען
הפנמת רוח גוש קטיף בציבור.
במהלך חול המועד פסח מרכז המבקרים יהיה פתוח במתכונת מיוחדת
לפעילות משפחתית זאת בעקבות החוויה המאוד מוצלחת שהייתה
בסוכות.
קבוצות מתקשרות כבר כעת ומזמינות מקום .אם עדין לא הבאת את כל
המשפחה המורחבת למרכז קטיף ,זה הזמן! אל תחמיץ!
במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז קטיף למדרשת
הדרום התקיים יום היכרות למורי דרך וסוכני נסיעות.
במסגרת זו ,נערך סיור במרכז המבקרים בניצן וגם
ביקור בחממות של שי ימיני ,מחקלאי גדיד שהקים
מחדש את החממות שלו דרומית לאשקלון .משם
המדריכים המשיכו לכפר מימון לראובן רוזנבלט
ראש המועצה הראשון של גוש קטיף ושמעו את
הסיפור שלו ושל אורה.
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דיווחים
כ“ב שבט יום גוש קטיף במערכת החינוך

לאה זכרי – רכזת הפרויקט

אולפנת הרא"ה רמת גן

מזה שש שנים מצוין במערכת החינוך ”יום גוש קטיף“ .בשנים
הראשונות התמקדו בתי הספר בכאב העקירה .תושבים ספרו את
סיפורם האישי והוקרנו מספר סרטים שהביאו לתלמידים את הקולות
והמראות .עם חלוף השנים ,החלטנו ליצור תוכנית בית ספרית – בה
לכל כיתה מערך ייחודי.
הילדים בכיתות הצעירות לומדים על גוש קטיף דרך הסיפור המצויר
”חסי החסה“ והסרט ”חול בגרביים“ ,חווים את סיפור גוש קטיף דרך
העיניים של ידידיה בסרט ”האוסף של ידידיה“ ומתרגשים מ“גוש
קטיף“ דרך קלפי הרגש.
בכתה ה‘ הילדים נפגשים בתוכנית זאת גם עם צפון השומרון ומחפשים
שם את השורשים שלהם .אצל הבוגרים יותר הופכים המערכים להיות
מערכי שיעור של תובנות ודיונים ,לומדים את ההיסטוריה של גוש קטיף
באמצעות הסרט ”פרק בסיפור הישראלי“ ,מכירים את ההתיישבות
החדשה של יישובי גוש קטיף ,שומעים סיפור אנושי מתוך פרויקט
התיעוד האישי שנעשה במרכז קטיף ומתוודעים לערכי גוש קטיף דרך
מערך האמונה.
במהלך הפרוייקט יצרנו קשר עם למעלה מ 800-מוסדות חינוך .מאות
מהם בחרו ליצוק ליום זה משמעות גוש קטיפית ועשרות בתי ספר
השתתפו בתחרות ה“טקס של גוש קטיף“.
ישר כח לכל העוסקים במלאכה ,צוות המורים והמחנכים ,המנהלים
והרכזים ומעל לכולם לתלמידים היקרים.
שנזכה לחזור במהרה לכל חלקי ארצנו האהובה.
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בי“ס אהבת תורה גבע בנימין

חגיגה במרכז מורשת גוש קטיף בגולן!
במהלך כל חודש שבט אנחנו מציינים את כ“ב שבט“,
אנחנו מתפרסים על כל אזור הצפון ואפילו הגיעו אלינו
מפקדי הגזרה ברמת הגולן.
קבוצות של תלמידים מעשרות בתי ספר ,מדרשות ומכינות
מגיעות אלינו למרכז מורשת באבנ“י אית“ן.
לגיל הרך הופענו עם ההצגה “:זרע של אמונה“ בובת חסה
ענקית המספרת את סיפור גוש קטיף תוך הפעלת הילדים,
הבונים לה חממה שעוצרת חרקים! והשנה הוספנו גם
את נושא השמיטה דרך גידול על מצע מנותק .שחקנית
צילה יהודהלגיל בית הספר היסודי משחק המסלול ” :בשבילי גוש
קטיף“ צועדים על מפת ענק ובונים מחדש את גוש קטיף
בתלת מימד תוך כדי למידה על הישובים.
לנוער ומבוגרים :שיחות ממיטב מדריכנו חברי גוש קטיף
בגולן בשילוב סרטים שהפיק מרכז המורשת.
הלואי שנזכה לעוד הרבה שנות פעילות מבורכת עד
לחזרה לגוש קטיף במהרה בימינו!

הילה וולברשטיין

כיסופים
לרגל שנת השמיטה,
במרכז
התקיים
שיעור
’כיסופים‘
שבועי עם הרב יגאל
קמינצקי ,רבה של
גוש קטיף ת“ו ,על
הרוחניים
ענייניה
של
וההלכתיים
שנת השמיטה .הרב
העמיק את המודעות
המיוחד
לערכה
של השמיטה אותה
עם ישראל זוכה
לקיים לאחר אלפי
שנות גלות .כ“כ
הרב הנחיל לנשים
מושגים חשובים וידע נרחב בהלכות
שמיטה .בשם כל נשות כיסופים ברכות
תודה לרב קמינצקי.
לרגל ט“ו בשבט יצאנו עם אלידע בר
שאול לסיור במזכרת בתיה בעקבות
סיפורם של ”שומרי השמיטה הראשונה“
)בתרמ“ט( .אלידע היה מרתק כתמיד,
ובטוב טעם ודעת שיתף אותנו באירועים
שעברו על מתיישביה הראשונים של
מזכרת בתיה -עקרון.
ביום העיון לקראת פורים נהנינו
משיעורים מרוממים ,בהפסקה הראשונה

קיימנו הרקדה ובהפסקה השניה נהנינו
מכיבוד חגיגי מפנק ומתוק ,שתושבת
הגוש ,שאינה לומדת אצלינו ,הכינה
בהתנדבות לכלל הנשים.
כך ראינו מהי אחווה אמיתית של תושבות
גוש קטיף.
לקראת פורים התקיים שיעור ערב חוויתי
ומשמח עם הרב דודי פוטש מעיר
האבות.
לכבוד פסח התקיים יום עיון עם שיעורים
מגוונים בנושא חג המצות ובסיומו
התקיימה סדנה לקראת פסח עם עידית
שלו ,במקום המתאים ביותר -על שפת

קשרי חוץ

הים.
בחודש אייר נצא אי”ה במסגרת
פעילויותינו לציון  80שנה לפטירת הרב
קוק ,למסע המושבות בעקבות הראי”ה
קוק ורבני הישוב .במסע שיארך יומיים,
נפגש אישית עם דמויות ייחודיות מאנשי
המושבות ומהמחנות השונים .נשות
גוש קטיף מוזמנות להצטרף) .לפרטים
והרשמה -יהודית -משרד ‘בית הרב’ -
(02-6232560, 02-6251517
חג שמח וכשר לתושבי גוש קטיף
ולכל עם ישראל .שנזכה לחירות אמיתית
ולגאולה שלמה בקרוב

שפרה שומרון
אנחנו שמחים להודיע שדף הפייסבוק שלנו
 Gush Katif Committeeעבר את  700הלייקים,
כאשר אנשים מכל העולם לומדים על גוש קטיף
ונרתמים לפעילות דרך דף זה.
סטיבן היר ,נוצרי מצפון אירלנד בתחילת דרכו
בגיור ,לא זכה לבקר בגוש קטיף .כדי ללמוד יותר
על הגוש ,הגיע סטיבן למרכז קטיף בניצן ולשלוחה
באבני איתן .סטיבן פעיל מאוד בדף הפייסבוק
שלנו ,ולמרות מזג האויר הסוער ,הוא התמיד
באימוניו לקראת מרתון ירושלים אשר התקיים
בחודש מרץ ,בו השתתף כדי להגביר מודעות
לאנשי גוש קטיף ולצורכיהם.
The

לקראת ציון עשר שנים לעקירה ,חלה התענייינות
של אנשי התקשורת הזרה .כבר הופיעו מספר
כתבות ,ואנחנו מקווים שהתופעה הברוכה תמשיך.
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מתחברים לאה זיכרי ויעל בלייברג

השנה ועד מתיישבי גוש
קטיף ביחד עם המכרז
למורשת גוש קטיף שבניצן
הצטרפו בכ“ב שבט יום
גוש קטיף במערכות החינוך
לפעילות המבורכת של שלושה
מוסדות חינוך -ישיבת צביה
קטיף ביד בנימין שבראשה
עומד הרב יועד אהרוני,
ביחד עם התיכון האזורי
בבאר טוביה אותו מנהל
מר אריה ברנע ,ובשילוב עם
אולפנת חפץ חיים בהנהלת
הרב דוד הורוביץ.
הפעילות היא בעצם
התחברות של שלושה בתי
ספר כל כך שונים לפעילויות
משותפות ביום גוש קטיף
וביום רצח רבין .רצינו לדעת
קצת יותר על הפרויקט
המיוחד כל כך.
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מתי התחלתם לחשוב על הכיוון של
מפגשים של שני בתי הספר ,מי היה
היוזם ,מה גרם לתהליך להתחיל
להתגלגל...
מר אריה ברנע :תיכון באר-טוביה עומד
בקשר לאורך שנים עם מחנכים ותלמידים
במוסדות דתיים ,בעיקר כדי לחזק את
דבקותם של תלמידיו בערך של אחדות
עם ישראל .בין השאר שיתפנו פעולה
עם בית-הספר התיכון מקבוצת יבנה
ושאפנו להרחיב את הפעילות בתחום
זה .למרבה השמחה מצאתי שני ראשי
מוסדות ממלכתיים דתיים בעלי רצון טוב

שכנים
טו

ויוזמה שאינם נופלים משלנו :ידידיי הרב
יועד אהרוני ,ראש ישיבת צביה קטיף
ביד-בנימין ,והרב דוד הורוביץ ,ראש
אולפנת צביה בחפץ-חיים .שניהם זכאים
למלוא האשראי והכרת התודה .השקפת
שלושתנו והשקפתם של מורים רבים
בצוותים החינוכיים שלנו היא שתהליך
של מפגשים בין מורים ותלמידים בבתי
הספר במגזרים השונים היא בגדר חובה
מוסרית המוטלת עלינו ,כולל התייחסות
לנקודות-השבר הלאומיות והקהילתיות
שאותן חווינו בדור האחרון .לכן אירחנו
את חברינו הדתיים ביום הזיכרון לרצח
יצחק רבין ,והתארחנו אצלם ביום כ“ב
שבט שבו עלינו להזכיר את בניינו של
גוש קטיף ואת ההתנתקות הכואבת
מיישובים אלה ומרצועת עזה בכלל.
הרב יועד :אני כבר כמה שנים רוצה
ליצור קשרים עם בית ספר חילוני ,ניסיתי
עם כמה בתי ספר אך עד כה לא הסתייע
בידי .באחד ממפגשי המנהלים אמרו לי
שאריה ברנע מנהל התיכון האזורי בבאר
טוביה יכול להיות שותף טוב לרצון שלי.
יחד עם הרב הורוביץ נגשנו אל ברנע
והוא הסכים .היו לנו המון התלבטויות
האם לבחור בית ספר קרוב או רחוק
ובסוף בחרנו בשכנים .היום מבינים גם
בציבור שלנו שאחוזי הדתלשי“ם הם
לא בהכרח פועל יוצא של סגירות מול
פתיחות .אחרי ההחלטה התחלנו תהליך
של מפגשי מנהלים ,אח“כ צוות המורים
ולבסוף המפגש של התלמידים.
מה הם המטרות והיעדים שלך כמנהל
מוסד או כאדם פרטי שהצבת לך
ולצוות של בית הספר במפגש מסוג
כזה?
אריה ברנע :אינני מציב לבית-הספר
מטרות או יעדים השאובים מחיי כאדם
פרטי ,אלא במידה שהדבר מתאים

לתפקידנו החינוכי .יחד עם זאת ,לכל
מחנך נחוצה הזדהות אישית עם משימתו
החינוכית .ביקשתי מחבריי לעבודה
להחסיר את הלבבות כדי לאפשר קיומם
של המפגשים )שני אלה שציינו ,וכן
מפגשים נוספים( באווירה טובה ומתוך
פתיחות ואהדה ,אם כי איש מאיתנו איננו
חייב לקבל את דעת רעהו .הדגשתי בכל
דרך כי עלינו להכיר ולכבד את ההבדלים
בין המגזרים ,אבל להתמקד במכנה
המשותף.
הרב יועד :המטרות שעומדות לנגד עיני
הם הכרת האחר ,ההבנה שהמציאות
מורכבת – ההבנה שגם האחר ממני
רוצה בטובתו של עם ישראל .להבין
שכשרבין חתם על הסכם אוסלו הוא
באמת ובתמים חשב שהוא עושה טוב
לעם ישראל .אני חולק עליו אני חושב
שהוא טעה טעות חמורה אבל מבין
שמבחינתו הוא רצה לעשות טוב .יש
חילוקי דעות אבל ההבנה שגם הצד
הנגדי שחושב לגמרי אחרת ממני רוצה
בטובתו של עמ“י ,היא העיקר.
איך התכוננתם לקראת המפגש?
אריה ברנע :לקראת המפגש שנערך
בישיבה ובאולפנה בכ“ב בשבט הרצה
הרב יועד בפני שכבת כיתות י“א ,ובמועד
מאוחר יותר אני שוחחתי עם השכבה.
הרב תיאר בין היתר את חוויתם הקשה
של המתיישבים שנעקרו מביתם .בדבריי
השתדלתי להראות שהחובה הלאומית
והאנושית להטות אוזן וכתף ל8,600-
המתיישבים חשובה בהרבה מהמחלוקת
הפוליטית אשר עדיין מלווה את האירוע
שהתרחש לפני עשור.
הרב יועד :היו מפגשים של המנהלים,
הכנה של הצוות .שיחה שלי בתיכון
לקראת יום גוש קטיף ושיחה של אריה
ברנע לקראת יום רצח רבין אצלנו .הכנה

טובים
של המפגש של התלמידים וההגעה
שלנו לתיכון ביום רצח רבין .היו מספר
מפגשים של צוותי החינוך ביחד עם
נציגי הוועד והמרכז למורשת גוש קטיף
לחשוב מהי הפעילות והתוכן שנכניס
לביקור של התיכון אצלנו בישיבה בכ“ב
בשבט -יום גוש קטיף.
מדוע בחרתם דווקא בתאריכים אלו
למפגשים?
אריה ברנע :ביקורם של תלמידי י“א
משני בתי הספר הדתיים בבית ספרנו,
וכן ביקור מורינו בישיבה ,נערכו במועדים
מקריים )אם כי המפגש האחרון התקיים
במוצאי ט“ו בשבט ,וקיים קשר מסוים בין
חג זה לבין התכנים הערכיים המשותפים
לנו( .שני המפגשים האחרים התקיימו,
כמובן ,בשני המועדים הלאומיים
שהזכרנו.

הרב יועד :יום רצח רבין ויום גוש קטיף
הם שני ימים מאוד טעונים שבצד השני
לא מציינים ואם מציינים זה בד“כ כי
זה חובה וכדי לצאת ידי חובה .מבחינת
הציבור הדתי כמעט ולא מציינים את יום
רצח רבין ,ויום גוש קטיף מאוד מזוהה
עם הציבור הדתי ימיני יום שלא מציינים
במערכת החינוך החילונית .שני הימים
הללו הם בעצם ימים שלצד השני מאוד
לא נוח בו ,ובשני ימים אלה אפשר וצריך
מבחינתי לעסוק בדמוקרטיה ,כבוד
האדם והכבוד לאחר.
עצם העובדה שאנחנו הוזמנו והגענו
לתיכון באר טוביה ביום רצח רבין ,והם
הגיעו אלינו וראו את הפלקטים ביום גוש
קטיף ,זה מבחינתי העניין.
מה היו הרגשותיך וההתלבטויות
לקראת הגעת בית ספר שונה משלך

לתוך תחומך ולחילופין נסיעה למקום
שונה?
אריה ברנע :לקראת מפגשי התלמידים
קיוויתי בכל מאודי שלא תתפתחנה
מחלוקת והתנגשות על רגע פוליטי,
ומאידך גיסא – שלא יישבו שני המחנות
מרוחקים זה מזה ושותקים .החששות
התבדו ,והתקשורת בין הקבוצות הייתה
בעיניי מצוינת.
הרב יועד :יש חששות אך מי שלא מוכן
לקחת סיכונים שלא יהיה מנהיג .אין דבר
שאין בו סיכונים.
אשמח אם תשתף אותנו בסיפור או
חוויה שחווית סביב ההכנות ,המפגש,
תובנה חדשה שגילית על עצמך....
אריה ברנע :התרגשתי מהקשר עם
שני חבריי הרבנים ,בין השאר – כאשר
הרב יועד כתב לי לאחר הביקור ביום

9

גוש קטיף שקיימים בינינו הבדלים
משמעותיים ,ובכל זאת הסכים לכל
מילה מתוך נאומי .התפלאתי על כך
שהצלחתי הפעם לעמוד במשימה
זו .בכל מקרה אני סבור
שרב המשותף על המפריד ,ושעלינו
לגלותו ולחזקו.
הרב יועד :מאוד ריגש אתי לראות
את התלמידים אחרי השיחה של
לאה
אידלס מתעניינים ושואלים מנסים
להבין ראש של ילד שאוסף חלקי
פצמרי“ם .לראות את עצם הישיבה
המשותפת .אני מרגיש שלאט לאט
המחיצות קצת יורדות.
הייתה עוד נקודה שמאוד ריגשה
אותי ,לפני יום רצח רבין בא אריה

ברנע אלינו להעביר שיחה ,השיחה
הייתה אמורה להתקיים במקום
מסוים אך עקב תקלה שינו את מקום
השיחה לבית מדרש של החטיבה.
מאוד התלבטתי ביני לבין עצמי אם
להגיד לאריה לחבוש כיפה ..בסוף
החלטתי שלא להגיד דבר .כאשר
נכנסנו לבית המדרש אריה הסתובב
ושאל ’פה זה בית מדרש נכון? יש
לך כיפה בשבילי?‘ וכשהתחיל את
ההרצאה הוא אמר לתלמידים” :אתם
יכולים לראות שני דברים האחד שאני
חובש כיפה ,השני שאיני חובש אותה
תמיד“.
זו הדרך הטובה ביותר ליחסים טובים
אני לא אמרתי כלום והוא הרגיש
בעצמו.
תובנה חדשה שלמדתי זה שדברים
גדולים הרבה פעמים מגיעים אלינו
מבלי משים.
האם יש תוכנית המשך? בקשר של
שני מוסדות החינוך?
אריה ברנע :אנחנו רק בראשית
הדרך!
הרב יועד :כמובן ,להמשיך את

המפגשים בין בתי הספר.
תחת משרד רה“מ נמצאים שלושה
מרכזי הנצחה האחד המרכז
למורשת רבין ,השני המרכז למורשת
בגין והשלישי המרכז למורשת גוש
קטיף וצפון השומרות .חשבנו ליצור
שיתופי פעולה שונים בין שלושת
הגופים כאשר מר ברנע קשור למרכז
רבין ,אנחנו מצידינו שיתפנו את
המרכז למורשת גוש קטיף .כאשר
המטרה היא להדגיש שהמחבר
גדול מהמפריד .כל הגופים קוראים
לאחדות בעמ“י ,הכרה בחשיבות של
הכבוד לדעתו של האחר וכו‘ והעיקר
מבחינתי זה יחסי שכנות טובים...

יום גוש קטיף באולפנה צביה חפץ חיים
מיכל גרין רכזת חינוך חברתי

חלק מיישובי גוש קטיף שנעקרו מאדמתם עברו
והתקבלו בשמחה ובאהבה במועצה האזורית שורק.
באולפנה לומדות בנות ומחנכות מורות מהגוש.
האולפנה רואה חשיבות עליונה ביום זה ,ומקדישה לו
שבוע .השנה ארחנו בביתנו את בנות התיכון החילוני
במהלך הבוקר המשותף העמדנו טקס
ל
בבאר טוביה.
מרגש .הצגנו את הסרט המרגש ”האוסף של ידידיה“
הסרט לא הותיר עיין יבשה .לאחריו שיתפה אותנו
יהם
ם
חייה
יה
פורר ח
פו
סייפ
ה ,בס
פנה,
לפנה
ולפנ
ורה באול
באול
ורה
מור
ם ,מ
גזם,
יעל ללנגזם
יעל
הגבברת ע
הג
שיח
שיח
עגלי ש
מעגל
גל
מנו מע
יימנו
קיייימנ
מנ
שנני קי
הש
שלב ה
בשל
ש .בש
ם בגגוש
חדיים
מייווחד
המ
ים וה
יפים
היפ
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משותפים בנושא של ערבות הדדית בעם ישראל .איך
אנו אמורים להתייחס אחד לשני גם כשאנו חושבים
אחרת .איך הנוער יכול לתרום את חלקו.
עם בנות החטיבה דיברה מעיין פוקס ילדת גני טל .מעיין
חי.
בפינוי הכאב עוד ח
צעירה בפ נו
תה צע רה
שהייתה
פרה שעל אף שה
סיפרה
ס
היא הדגישה בדבריה שלה אין בית ,הבית שלה בגוש
קטיף ,והם עוד יחזרו .מעיין כל כך ריגשה את הבנות
אהבה וכאב..
הרבבה א
ש הר
גוש
הגו
גו
ות ה
בנוות
ולבנ
בנ
לה ול
ול
רו לה
זירו
חזזי
הח
ה
שה
ש
פים.
ם.
פים
ותפ
השות
השות
אוד ללכל הש
אוד
גש מא
מרגש
תי ומר
מר
ה חוווית
היה
ה ויום הי

סיום תקופה אורית פרידמן

נפרדים מ“מענים“
במשך למעלה משמונה שנים עבדתי
במסגרת ”מענים“ כתרפיסטית
במוסיקה” .מענים“ – גוף שקם
בהנהלתו של ד“ר צבי פיירמן
וביוזמתו ,כדי לתת מענים ,פשוטו
כמשמעו ,לשבר הרגשי הנורא שחוו
מגורשי גוש קטיף וצפון השומרון .על
פעילות ”מענים“ המבורכת אין צורך
להכביר מילים :בלי להגיש טפסים
ותעודות ,בלי טרטורים ואישורים:
טלפון אחד – וזכית בטיפול לפי
בקשתך .כל המגע איתם התנהל
ברגישות ובאחריות מקצועית .וכך
 מאות ואלפי מתושבי גוש קטיףקבלו תמיכה רגשית במסגרת זו
ובתוכם אני .אחרי שטופלתי במסגרת
”מענים“ ,קצת יותר משנה מהגירוש,
התקבלתי כמטפלת מן המניין .בתוך
הקראווילה סגרנו את הסלון בעזרת
דלת זזה ,ויצרנו סלון שהוא גם חדר
טיפול .הציוד זז בהתאם לשימוש...
לאחר זמן עברתי למכולה שהצמדתי
לקראווילה ,וב“ה כשזכינו לעבור
לבית הקבע – אחד החדרים הוקצה
להיות קליניקה רשמית.
נחשפתי לסיפורי גירוש רבים :ילדים
שנקרעו מזרועות הוריהם ,טקסים
מיוחדים שמשפחות עשו בגירוש,
בחירות שונות ולגיטימיות של כל

משפחה ומשפחה .הנטל הרגשי היה
כבד ,אך האמון שחשתי מההורים
ומהילדים ,ההתמדה בהגעה לטיפול,
וב“ה – ההתקדמות והשיפור במצב
הרוח ,בהישגים הלימודיים ובתופעות
אחרות ,איזנו את הנטל.
ילדים קוננו על הבית היפה שעזבו:
הביאו צילומים וערכו אלבומים,
ילדים שרו שירי פרידה וגעגועים,
ילדים אלתרו בנגינה ובשירה כעס,
עצב ,שמחות ...גילינו שיש פחדים:
פתאום :עופרת יצוקה ,עמוד ענן,
צוק איתן – ומה שביניהם ...ראינו שגם
המעבר לבית החדש ,עם כל השמחה
שמצפים ממעבר זה ,לא פותר את
כל הבעיות :שוב קשיי הסתגלות,
פחדים ,קושי לישון לבד בחדר,
היצמדות להורים… שיתפתי את
הילדים :אתה לא לבד ,יש עוד רבים
כמוך .גילינו מקורות כוח במשפחה,
בחברה ,באמונה הדתית ,ביכולות
ובחוזקות הייחודיות לכל אחד ואחת,
ביכולת לעשות דברים משמחים.
החזרנו יחד את היכולת לשלוט בחיים
במידת האפשר ,לקחת אחריות  -כל
אחד על חייו ,ומצאנו איזון בחיים של
עכשיו ,תקווה בהווה ולעתיד.
ההורים שיתפו אותי ביותר מטפח
מחייהם .לטפל בילדים זה לנסות

להביא את ההורים למודעות יותר
גדולה למקום ולתפקיד המשמעותי
שלהם כהורים ,לתהליכים שקורים
בבית .אלמלא הייתה בהם מודעות
לכתחילה – לא היו שולחים את ילדם
לטיפול ,אבל הטיפול אינו שלם בלי
הדרכת ההורים .לעיתים נחשפתי
גם לקשיים בזוגיות של ההורים,
והיה צורך להבין איך זה משפיע על
הילדים ,איך למרות החיכוך – צריך
להתגייס לטובת הילד ...ועל כל
אלה – האתיקה ,השתיקה ,והצורך
להוסיף וללמוד .בזכותכם למדתי
המון :למדתי על טראומה והחלמה,
על צמיחה מתוך משבר ,על אמונה
גדולה ,ועוד ועוד...
לפני כחודש וחצי ,בסוף דצמבר
 2014נגמר התקציב של ”מענים“ .אני
מודה לצבי פיירמן ולכל צוות מענים
על ליווי של שנים ,אמון ,וצמיחה
מקצועית .מודה למטופלים הרבים
בגילאים השונים ששיתפו ושנתנו בי
אמון ,ושמחה על כל אלה שהשכילו
לנצל את ההזדמנות שניתנה להם.
מקווה שהפגישות עם המטפלים
השונים הועילו ,ויוסיפו נדבכים
למודעות ולחוסן גם בעתיד.
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עוד אבנך ונבנית שפרה שומרון צילום :שרה ענקי

שריתה ודרור מעוז

נסענו לקיבוץ פלמחים ,מקום יפהפה על
שפת הים ,לפגוש את שריתה ודרור מעוז.
שריתה ,לבית בר-אילן ,עו“ד במקצועה
שגם משמשת בתור רכזת קהילה ,פעילה
ואנרגטית .דרור אדריכל שתכנן את ביתו
המקסים וגם שניים מבתי שכניו.
שריתה ,היכן התגוררת לפני-כן?
”זכיתי לגור במקומות רבים :ימית ,נצר-
חזני )עד שקמה נווה-דקלים( ,נווה דקלים,
ולאחר נישואיי – אלי סיני“.
באוקטובר  ,2001בפיגוע שבמהלכו
נרצחו לירון הרפז ואסף יצחקי
הי“ד ,נפצעו שריתה ודרור .לאחר
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שהחלימו מפצעיהם ,הם יצאו עם שלושת
ילדיהם למסע בקרוואן ברחבי אוסטרליה.
מה קרה לאחר שחזרתם?
”לא עבר זמן רב אחרי שחזרנו ,ואריאל
שרון הודיע על ’תוכנית ההתנתקות‘.
אחרי העקירה ,ושנה במאהל ביד-מרדכי,
החלטנו לשוב לאוסטרליה לתקופה
זמנית.
לאחר  5שנים שבנו לישראל והחלנו

בבניית הבית בפלמחים“
הדרך לא הייתה חלקה .עתירות של
ירוקים ,ביורוקרטיה ,כל פעם נקרתה
בדרכם מהמורה אחרת .אך לבסוף
ההצלחה האירה להם פנים ,ובאפריל
 2014משפחת מעוז זכתה להיות בין
המשפחות הראשונות להיכנס לביתם
החדש בפלמחים.

הידעת?
קיבוץ פלמחים:
מס‘ משפחות175 :
משפחות מהגוש25 :
מאיזה ישוב :אלי סיני
בבית הקבע13 :
משפחות בבנייה6 :
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איזה טיפ הייתם נותנים
למשפחה שבונה עכשיו?
”לקחת את הכל בפרופורציות,
להשתדל להגיע לסוף הבנייה
שלמים“.
בחצר שתול בגאון עץ זית עתיק
שמקורו מכפר דרום .הזיכרון ישנו
אבל שריתה ודרור מסתכלים
קדימה .שאלנו אותם אם יש להם
בבית תמונה או חפץ זיכרון לגוש
קטיף” .הדבר היחיד שלקחנו
איתנו והוא הכי חשוב לנו זה
השכנים .אנחנו עם הפנים קדימה.
גוש -קטיף זה פרק בחיים שלנו,
זה לא משהו שנשכח ,אבל אנחנו
משתדלים לא לשקוע בעבר”.
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ומה אתכם? יש לכם סיפור מעניין? פינה מיוחדת בבית? כתבו לנו! hkatif@4katif.org.il

נוסטלגיה
”והילד הזה הוא אני“...

זהה את האירוע

את התשובות לשלוח למיילhkatif@4katif.org.il -
התשובות והזוכים יפורסמו בעדכון השבועי שבועיים אחרי פסח
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קצרים
טבת תשע“ה
 הסרט ”בין שמים לחול“ ,סיפורה של קהילת נצרים ,הושק במרכז בגין.
 נציגי הועד בשת“פ עם מנהלת תנופה ובראשה ישראל מלאכי ויאיר וולף עובדים על תוכנית עבודה
לקראת סגירת המנהלת .במסגרת זו ,הנהלת הוועד נפגשה עם השר אורי אריאל ועם צוות מנהלת
תנופה ע“מ להציג את הנושאים שנותרו לטיפול.
 נשיא המדינה ראובן ריבלין ביקר ’מרכז קטיף‘ והדליק נר חנוכה ,בטקס נכחו ראש המועצה ,נציגי
המועצה והיישובים .הנשיא אמר כי ”טראומה היא טראומה ,גם בחלוף עשר שנים“ ,הנשיא התרגש
מאוד ואמר :אנשי גוש קטיף ,ממכם אפשר ללמוד ציונות מהי“.
 חנוכת בית הכנסת והכתרת הרב יחיאל יעיש לרב הישוב
קהילת נצר חזני.
 התקיים סיור של רכזת משרד השיכון באגף תקציבים
באוצר ע“מ שתתרשם מקרוב ותכיר את נושא גוש קטיף.

שבט תשע“ה
 במסגרת פעילויות מרכז כיסופים לרגל שנת השמיטה ,ולכבוד ט“ו בשבט ,ציבור נשות כיסופים
יצאו לסיור חוויתי עם אלידע בר שאול במזכרת בתיה ,בעקבות סיפורם של ”שומרי השמיטה
הראשונה“ )בתרמ“ט( וייחודם כשלוחי מצווה שאינם ניזוקים.
 במהלך החורף ביצענו במרכז קטיף צילומי אוויר
מעל לכל הישובים החדשים .אלו צילומי המשך
לצילומים שאנו מבצעים במהלך השנים האחרונות.
בעז“ה מקבץ הצילומים השלם יאפשר לנו להראות
את התפתחות הישובים לאורך השנים.
 בעקבות ’צוק איתן‘ נפתח תחום חדש בוועד
שתפקידו להעלות את המודעות לחזרה לגוש קטיף.
את הנושא מרכז ארי אודס ולצידו התכנס צוות היגוי שמתווה את הפעילות.
 השבוע התקיימה ישיבת ראשי הקהילות בנוכחות ישראל מלאכי ,הנהלת ועד המתיישבים
וכ 20-נציגי יישובים .הישיבה עסקה בסוגית סגירת המנהלת והקדמת הבחירות .בישיבה העלו
ראשי הקהילות את הנושאים שנותרו לטיפול ועלו כיווני הפעולה במטרה לדרוש מהממשלה
לקחת אחריות עד לסוף הטיפול במשימות.
 בכ“א שבט יצאו לתל גמה כל חניכי סניף בני עקיבא גני טל ,עם חולצות כתומות ודגלי גוש
קטיף .עלו וצפו על הגוש והצהירו ”אנחנו נחזור הביתה לגוש קטיף!“
 בכ“ב בשבט ציינו במאות בתי ספר של הממ“ד את יום גוש קטיף ,ערכות מושקעות נשלחו לכל בתי הספר ובהן מערך שיעור ייחודי
לכל כתה .עשרות תושבים נפגשו עם תלמידים וסיפרו את סיפורם האישי.

אדר תשע“ה
 גם השנה מרכז קטיף השתתף ביריד התיירות הבינלאומי .מאות סוכני נסיעות ,מדריכי טיולים
ותיירנים ביקרו בדוכן ונחשפו לפעילות המרכז.
 חברנו באבני איתן זכו למנות יפות של שלג )גם בני דקלים( .בתמונה הצימרים של משפחת
חדד בשלג.

16

 תנועת בני עקיבא בחרה לערוך במרכז קטיף את מושב ההכנה לועידה הארצית שתהיה בפסח.
כמאה חברי ההנהלה הפעילה הגיעו ליום של דיונים בנושאים העומדים על הפרק של תנועת
בני עקיבא .במהלך היום כל קבוצה נכנסה למסלול הביקור במרכז המבקרים מתוך הבנה כי
ההשפעה של העקירה מגוש קטיף צרובה עמוק בתוכנו ומעצבת את ההתייחסויות שלנו לסוגיות
ההווה הבוערות של החברה הציונית דתית.
 חברי צוות ההיגוי לחזרה לגוש קטיף נפגשו השבוע עם שלושה מאנשי גוש עציון תש“ח .עם
ילדי כפר עציון-אורה רוטנברג ויוחנן בן יעקב ומשה )מושקו( מושקוביץ שהוביל את החזרה לגוש
עציון וממקימי העיר אפרת .למרות השוני בין סיפור גוש קטיף וסיפור גוש עציון מצאנו גם כמה
קווי דמיון.
 יו“ר תנועת יחד ,ח“כ אלי ישי ,ערך סיור במרכז קטיף שבניצן .במהלך הביקור אמר ישי כי ”כל נער במדינת ישראל צריך להגיע למרכז
ההנצחה של גוש קטיף“..
 המועצה לשימור אתרים בחרה לעשות את מעגל ההדרכה שלה במרכז קטיף .היה מאתגר ומלמד לשמוע את ההתייחסות של
האנשים המבינים בעשייה מוזיאלית .בין המשתתפות הייתה גם סיגל עברי הר ציון ,כך זכינו גם על הדרך לשמוע שוב על הקשר
המיוחד שהיה למאיר הר ציון לגוש קטיף.
 השתלמויות למדריכים החדשים
– קיימנו במרכז קטיף סבב
השתלמויות למדריכים החדשים.
ב“ה במהלך החורף יש עליה ניכרת
במספר המבקרים .המדריכים
החדשים רק עברו את ההשתלמות
וכבר נכנסו לפעולה.
 מנכ“ל משרד הדתות אלחנן גלאט
ערך סיור במזרח לכיש ,התרשם
מתנופת הפיתוח באזור והבטיח
לסייע ככל שיוכל.
 צוות ועד המתיישבים ומרכז קטיף
יצאנו לסיור לאזור לכיש .התרשמנו
מבניית היישובים ומחבל הארץ
הפורח .זכינו להתארח בבית
משפחת אוחנה ,ויחד עם תושבי נטע
ובני דקלים קיימנו  3מעגלי שיח.

 בשעה טובה החלו עבודות הפיתוח
בנווה ים .בתמונה אבי פרחן ועמליה
אבינועם עם הקבלנים.
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הלכות

הרב יגאל קמינצקי
רב ישובי גוש קטיף תובב”א

הלכות לחג הפסח תשע”ה
לצבור עקורי גוש קטיף די בכל אתר ואתר הי”ו
בכל מקרה של ספק בהלכה יש לשאול את רב המקום.
בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כאן לבין הנחיות הרב המקורמי יש לפסוק ע”פ הנחיות הרב המקומי!
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א .הקניות לחג
 .1חובה על כל קונה לוודא שהכיתוב ”כשר לפסח“ מופיע על גבי
כל מוצר ומוצר ,גם כאשר הוא נמצא באגף מיוחד לפסח או
על מדפים כשרים לפסח .לצערנו מצויים מוצרי חמץ ,בעלי
עטיפה הזהה לתואמיהם הכשרים לפסח ,כגון קניידלעך,
עוגות ,ופלים ,ביסלי וכדו‘ ,והסימן היחיד המבדיל ביניהם הוא
הכתובית” :כשר לפסח“.
 .2כל מוצר שאינו ראוי למאכל ושאינו בא במגע עם הגוף אינו
צריך הכשר לפסח ,כגון :אבקת כביסה ,משחת נעליים,
תרסיסים וכדו‘.
 .3נוזל כלים וכן אבקה למדיח אינם צריכים להיות כשרים לפסח.
)ויש מחמירים(.
 .4מעיקר הדין אין צורך בהכשר לפסח למוצרי קוסמטיקה ,או
סבון ושמפו לגוף .ויש המחמירים בכך.
 .5דאודורנט ,בושם ותכשירי איפור אינם צריכים הכשר לפסח.
 .6משחת שיניים או שפתון שטעמם טוב ,צריכים להיות כשרים
לפסח .כאשר טעמם תפל – אין צורך.
 .7מאכלי בעלי חיים :יש לדאוג לתערובת כשרה לפסח] ,כשאין
בנמצא יש לעשות שאלת רב[.
 .8תחליפי מזון לתינוקות :מותרים רק אלו המסומנים ככשרים
לפסח] .כשאין בנמצא ,יש לעשות שאלת רב[.
ב .קמחא דפסחא
ישנה מצווה מיוחדת לפני פסח לדאוג לצרכי עניים .מדין ”עניי
עירך קודמים“ ,עדיף להעביר תרומות למסגרות המסייעות
ישירות למגורשים .כספים ל“שבות סיני“ ניתן להעביר דרך
הוועד ,או ישירות ליוני כהן או לחשבון מס‘  403553בבנק
המזרחי גוש קטיף ע“ש קרן שבות סיני.
ג .ברכת האילנות
הרואה בחודש ניסן ,שני אילנות מאכל )גם מאותו המין(
מלבלבים )פריחה לפני הופעת הפרי( מברך” :ברוך אתה ה‘
אלוקינו מלך העולם שלא חסר בעולמו כלום וברא בו בריות
טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם“ .ברכה זו מברכים
רק פעם אחת בשנה .ניתן לברך ברכה זו עד סוף חודש ניסן.
יש המברכים ברכה זו בימי החול דווקא ,אולם מחשש שישכחו
לברך ברכה זו ,יש העושים זאת בשבת לאחר תפילת מוסף,
ברוב עם.
ד .בדיקת חמץ
 .1חובת הבדיקה  -בכל מקום שישנו חשש שהכניסו לשם חמץ,
גם מחוץ לבית )מחסן ,מכונית וכו‘( .מקום שברור שלא נכנס
אליו חמץ אין צורך לבדקו.
 .2הבדיקה והברכה תעשינה בלילה לאור הנר ,ובברכה ”על ביעור

חמץ“ .הנר חייב להיות עם פתיל אחד בלבד .בקרוואנים ,וכן
במקומות בהם בדיקה ע“י נר יוצרת סכנת דליקה ,עדיף לברך
על נר ולהתחיל לבדוק לאורו מעט ,ואת השאר לבדוק בפנס.
 .3ניתן למנות מראש כמה שליחים שיעזרו בבדיקה וייצאו בברכת
בעל הבית.
אחר הבדיקה יאמר ”כל חמירא“ וכו‘ כנדפס בסידורים ,והעיקר
שיבין את מה שאומר .מי שאינו מבין לשון ארמית יאמר לאחר
הבדיקה בעברית” :כל חמץ ושאור שנמצא ברשותי שלא ראיתי
ושלא ביערתי יהיה בטל ומבוטל ויהיה הפקר כעפר הארץ“.
 .4בערב פסח לאחר ביעור החמץ יבטל שוב את החמץ ,ויוסיף:
שראיתי ושלא ראיתי ,שביערתי ושלא ביערתי וכו‘.
 .5חובת הביטול ]כלומר אמירת כל חמירא וכו‘[ שהיא עיקר מצות
ההשבתה מהתורה ,חייבת להיעשות ע“י כל אחד ואחד כולל
נשים ,וכן ילדים ,הן אלו הגדולים ,מן הדין ,והן הקטנים ,מדין
חינוך.
 .6חובת בדיקת החמץ וביעורו חלים גם על מי שנעדר מביתו כל
חג הפסח .הנוסע לפני ליל הבדיקה יבדוק בליל הנסיעה ללא
ברכה.
 .7הנוסע לכל החג ,לכתחילה ינקה ויבדוק את כל ביתו .מי שאינו
יכול לעשות זאת )זקנים ,חולים וכו‘( ,או בשעת הדחק ,יכול
למכור החמץ שבביתו לגוי ,פרט לחמץ שבחדר אחד אותו
יבדוק כראוי ובברכה בליל י“ד ובזה יקיים מצוות בדיקת חמץ
כהלכתה.
 .8הנכנס להתארח בפסח בבית שלא נבדק מחמץ ,או בחדר
בבית מלון שלא נבדק מחמץ ,יוכל לעשות כן רק לאחר שיבדוק
מחמץ את החדרים ששוהה בהם ואת המקומות שמשתמש
בהם.
ה .מכירת חמץ
 .1לכתחילה עדיף לבער את כל החמץ .מכירת החמץ לגוי נועדה
למקרים בהם ביעור החמץ כרוך בהפסד מרובה )הקביעה מהו
הפסד מרובה תלויה במצבו הכלכלי של כל אחד( ,או במקרים
של ספקות כגון תערובת שקשה לדעת את טיב הכשרות לפסח
של מרכיביה.
 .2על המוכר לדעת שזכותו של הגוי להיכנס ולקחת את החמץ
שנמכר לו ,ואסור למוכר למנוע מהגוי מלעשות כן) .כמובן שעל
הגוי לסיים לשלם במקום את יתרת החוב עבור החמץ שלוקח,
עפ“י המופיע בחוזה(.
 .3בכתב ההרשאה על מכירת חמץ ,כל אחד מהמוכרים חותם על
כך שהוא מרשה לנציג הרבנות למכור חמצו לגוי.
 .4אין למכור לגוי ,לא את כלי החמץ ולא את החמץ הבלוע בהם,
אלא מנקם היטב ומצניעם.

ו .בעור מעשרות:
השנה הינה שנה שביעית לשנות השמיטה ,ויש חובה בערב
פסח לבער מעשרות ,כלומר ,את המטבע שחיללתי עליה
במשך השנה את המעשר השני ,מחללים על פרי ומאבדים
אותו .הנוח ביותר זה לחלל המטבע על סוכר שיש בו שווה
פרוטה ,ולשטפו אח“כ במים .מי שלא בער מעשרותיו בערב
פסח יכול לעשות זאת לא יאוחר מערב שביעי של פסח.
ז .הכנות לליל הסדר:
 .1השנה שפסח חל בשבת וגם דברים שהם צורך אוכל נפש
אסורים בחג ,יש לעשות את כל ההכנות הנדרשות כבר בערב
פסח ,כגון הכנת החרוסת ומי המלח.
 .2לא לשכוח להדליק את הנרות לפני כניסת החג ומברכים
להדליק נר של שבת ויו“ט וכן ברכת שהחיינו.
ח .תרופות
 .1תרופות שאינן נלקחות דרך הפה ,כגון נרות ,טיפות או זריקות
וכדו‘ מותרות בפסח ,ואינן צריכות הכשר.
תרופות בכדורים וטבליות שטעמן מר ונבלעות כמות שהן ,אם
אין למצוא כמותן כשרות לפסח ,מותר לקחתן גם בלא הכשר.
טבליות או סירופים שטעמם טוב ומורגש ,צריכים הכשר לפסח.
 .2תרופות שטעמן טוב ונזקקים להן מאוד ,ואין אפשרות למצוא
כמותן כשרות לפסח– יש לשאול רב.
 .3רשימות מקיפות של תרופות הכשרות לפסח מתפרסמות
באתרי האינטרנט של קופות החולים השונות וכן בחוברות
שמופצות על ידי ועדי הכשרות.
ט .מצה עשירה
קמח שנלוש במי פירות בלבד )שמן ,יין ,או מיץ פירות אחר,
ביצים ,דבש וכדו‘( ,ללא מים ,נקרא מצה עשירה ,ואין יוצאים בו
ידי חובה בליל הסדר .לנוהגים כשו“ע מותר לאכול מצה עשירה
בכל הפסח ,אך לנוהגים כרמ“א אסור לאכול מצה עשירה
בפסח ,פרט לזקן או חולה.
י .קטניות
 .1כידוע יש עדות שונות שאסרו קטניות בפסח .מאחר וישנה
מחלוקת בין האחרונים אלו מינים נכללים בגדר קטניות ,יעשה
כל אחד כמנהג אבותיו .שמן כותנה וכן מוצרים המכילים
ליפתית אינם בגדר קטניות )ויש מחמירים בליפתית( .מי
שמנהג אבותיו להשתמש בשמן סויה יש לו על מה שיסמוך.
 .2גם לנוהגים איסור בקטניות מותר לאכול מכלים שבישלו בהם
קטניות.
 .3ישנם מוצרי מזון מעובדים )כגון בשר מעובד וכדומה( המכילים
קטניות .לכן יש לשים לב שע“ג האריזה ישנו כיתוב ”ללא חשש
קטניות“.
” .4כמון“ .קיימת בעיה קשה ,של עירוב גרעיני הכמון בגרעיני
שיבולת שועל הדומים להם מאד וקשה מאד להבחין ביניהם.
]תערובת זו נוצרת בשל קיום מחזור זרעים באותה שדה

בה נזרעים זרעי שיבולת שועל וכמון שנה אחר שנה[ ,ע“כ
לכתחילה עדיף לוותר על תבלין זה .לאלו שהדבר מאד חשוב,
בעיקר עדות תימן המרבות להשתמש בתבלין זה ,ידאגו לקנות
לפני החג כמון בהכשר הגון לפסח.
יא .הכשרת כלים
לפני הגעלת הכלים יש לבצע את הפעולות הבאות:
 .1ניקוי הכלי היטב.
 .2הסרת כתמי שומן וחלודה שיש בהם ממשות) .יש בשוק
חומרים מיוחדים לכך(.
 .3פירוק ידיות ,ברגים וכל דבר המתחבר.
 .4אין להשתמש בכלי שרוצים להגעילו ,לפחות  24שעות לפני
ההגעלה.
 .5לא מכשירים :כלי קרמיקה וחרסינה מכל סוג שהוא ,תבניות
של תנור ,כלי טפלון ,נפות ,כלי לישה וכן כל כלי שיש בו חריצים
שלא ניתן לנקותם מהלכלוך והחמץ שבהם וגם לא ניתן ללבנם.
יב .אופן הכשרתם של כלים שונים:
 .1תנור אפיה – יש מחלוקת בין האחרונים האם ניתן להכשירו.
למתירים – מחליפים תבניות ,מחכים  24שעות מהשימוש
האחרון ,מנקים את גוף התנור היטב ומפעילים על חומו
המקסימאלי למשך שעה.
 .2פלטה של שבת – מנקים היטב ואח“כ מפעילים אותה למשך
כשעתיים .הנוהגים לכסות אותה אח“כ בנייר אלומיניום ,תבוא
עליהם ברכה.
 .3מיקרוגל – מנקים היטב ,מכניסים  2/3כוס מים שפגם את
טעמה )במעט אקונומיקה,לדוגמא( ,מפעילים ונותנים למים
לרתוח ולבעבע במשך דקה )יש להיזהר שהמים לא יתרוקנו
לגמרי ,כיון שהכוס עלולה להתפוצץ( .במשך הפסח משתמשים
במיקרוגל בכלים סגורים.
את צלחת המיקרוגל יש להוציא ,לנקות ולהגעיל.
מיקרוגל שישנה בו גם השחמה ,דינו כתנור אפיה ודיני הכשרתו
בהתאם.
 .4מדיח כלים – לאלו המקלים להשתמש בו כל השנה לבשרי
וחלבי ,יש לנקות היטב ,לשים מעט אבקה לניקוי כלים ,ולהפעיל
כשהוא ריק ,בתכנית מקסימאלית.
למקפידים להשתמש בו כל השנה לבשרי או חלבי בלבד – אין
להכשירו.
 .5כיריים של גז – מנקים היטב את חלקי הכיריים השונים .את
המבערים והחישוקים שעליהם עומדים הסירים יש ללבן
במידת חום כזו עד שקש יישרף עליהם .על הטס שמתחת
למבערים וכן על המסגרת יש לערות מים רותחים .לחילופין,
ניתן לכסות את הכיריים במכסה פח מיוחד) .במידה ואין פח
ניתן לצפות את החצובה והמסגרת בנייר אלומיניום עבה( .יש
להקפיד שהכיסוי יישאר קבוע במקומו כל החג.
 .6כלי זכוכית – אלה המשתמשים בהם כל השנה רק למאכלים
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קרים – שוטפם היטב ודיו.
אלה המשתמשים בהם גם לאוכל חם :לנוהגים כשו“ע ,אינם
צריכים הכשרה כלל אלא שוטפם היטב ודיו .לנוהגים כרמ“א,
ניתן להכשירם רק בהכרח גדול .כלי שבלע ע“י שריה ,משרים
אותו במים במשך ג‘ ימים ומחליפים את המים בכל יממה .כלי
שבלע בחם יש להגעיל ברותחים.
לנוהגים כבן איש חי – אין להכשיר כלי זכוכית כלל.
 .7מיקסר – יש אוסרים להכשירו .למתירים – מנקים היטב
בכל החורים והסדקים ,ואת כלי האוכל עצמם מנקים היטב
ומגעילים ברותחים .מיקסר שמשתמשים בו ללישת בצק אין
להכשירו
 .8כיורים – מנקים היטב ומערים עליהם ]ועל הרשת[ מים רותחים.
בפסח עצמו אין לאטום את פתח הכיור ולמלאותו מים רותחים
לצורך השריית הכלים ושטיפתם ,אלא שוטפים תחת הברז
הפתוח בלבד.
 .9שיש – שיש חלק ,שאינו מחורץ ,ניתן להכשירו ע“י ערוי מים
רותחים מבעבעים .דבר זה ניתן להשיג א .ע“י שפיכת מים
מבעבעים ממיחם שבת שברזו פתוח ,כשמעבירים אותו לאורך
השיש .ב .שפיכת מים ע“ג השיש ,כשעליהם מעבירים אבן או
מתכת מלובנים .כאשר יש חריצים בשיש לא ניתן להכשירו,
וע“כ הפתרון הוא לכסותו היטב בכיסוי קבוע ויציב )פח,
אסבסט ,לינוליאום וכדומה( ויש הנוהגים לכסות כל שיש.
יב .ליל הסדר
 .1חובה עלינו בלילה זה ,לחוש ,לחוות ,לספר וללמד לילדים,
לבני המשפחה ולעצמנו ,את עניין יציאת מצרים ,ע“כ מן הראוי
להיערך היטב ,כך שכל בני הבית כולל הקטנים ,הגדולים ולא
פחות הנשים ,ישנו מבעוד יום כדי שיהיו ערניים בליל הסדר
ויקיימו את מצוות הלילה כהלכתן .יש לציין שהשנה שעון הקיץ
יכנס לתוקפו עוד לפני ליל הסדר ,כך שהדבר ניתן להיעשות
ביתר קלות .מן הראוי להכין מבעוד יום אמצעי עזר ]שירים,
חידות ,סיפורים ,משחקים וכו‘[ ,העוסקים בענייני יציאת
מצרים ,כך שיסייעו בידנו לעורר עניין אצל הילדים ולהשאירם
ערים זמן רב ככל הניתן ולקיים בם ועל ידם ,את מצוות הלילה
של ו“הגדת לבנך“ כהלכתה.
 .2חובה מן התורה לאכול בליל הסדר ”כזית“ מצה שמורה
)שנשמרה משעת קצירה( .בפועל ,אוכלים ארבעה שיעורים של
כזית מצה )שניים בזמן ברכת ”המוציא“ ו“על אכילת מצה“,
אחד לכורך ,וכן אחד לאפיקומן .ויש מחמירים באכילת שני
”כזית“ לאפיקומן(.
 .3יש המחמירים לאכול כזית אחד לפחות של מצת יד ,הנחשבת
יותר ל“מעשה אדם“ ממצת מכונה ,ויש הנזהרים במצת מכונה
דווקא ,מכיוון שהחשש לחימוץ בה ,רחוק יותר משל מצת יד.
 .4יין –לכתחילה עדיף להשתמש ביין אדום ומשובח .מי שהדבר
גורם לו שיירדם ,עדיף שישתמש ביין אדום יבש עם ריכוז נמוך

של אלכוהול .מי שחושש להירדם גם במצב זה ,ישתמש במיץ
ענבים אדום )אם אין לו אדום ,יוסיף למיץ מעט יין אדום כדי
שיקבל גוון אדום( .באופן זה יוכל להישאר ער ולקיים את שאר
מצוות הלילה כהלכתן.
 .5אכילות החובה ,הן של מצה והן של מרור ,תיעשינה בתוך 4
דקות )אכילת פרס( .מי שקשה לו יכול לעשות זאת גם בתוך
 8דקות .שתיית כל אחת מ 4כוסות צריכה להיעשות לכתחילה
בתוך שעור של שתיית רביעית ,ובדיעבד ,אם שתה בתוך 4
דקות )אכילת פרס( יצא ידי חובה.
 .6אכילת החובה של מצה ושתיית ארבע כוסות צריכים להיעשות
בהסבה על צד שמאל.
 .7יש לאכול את האפיקומן עד חצות )שעה  .(00.43בזמן הסעודה
יחשב את אכילתו באופן שיוכל לאכול מצה זו  -שהיא זכר
לקרבן פסח -בתיאבון.
יג .הלכות יום טוב
 .1מלאכה שנאסרה בשבת נאסרה גם ביו“ט ,פרט למלאכות
לצורך אוכל נפש – אפייה ובישול וכדומה.
 .2מלאכות אחרות ,אף שהן לצורך אוכל נפש ,כגון :טחינה
וכדומה ,אסורות ביו“ט ,כיוון שיכולים היו לעשותם מערב יו“ט.
 .3לצורך הבישול מותר להעביר מאש לאש ,אבל אסור להדליק
אש ,להקטין אש או לכבותה )ויש המתירים הקטנת האש
כשהיא נחוצה לצורך הבישול( .ישנו היום בשוק מיתקן אוטומטי
לכיבוי גז .מי שאין בידו מיתקן זה יכול להרתיח מים שבעת
רתיחתם יגלשו ויכבו את האש .זאת רק בתנאי שישתמש אח“כ
במים הרותחים .בכל מקרה אסור לכבות את האש ע“י ברז הגז
שבבית ,או זה שבחוץ.
טו .הלכות חול המועד
” .1שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג ...חייב אדם להיות בהן
שמח וטוב לב ,הוא ובניו ואשתו ...חולו של מועד הואיל ונקרא
מקרא קדש אסור בעשיית מלאכה ,כדי שלא יהיה כשאר ימי
החול שאין בהם קדושה כלל .ולא כל מלאכת עבודה אסורה
בו .יש מלאכות אסורות בו ,ויש מלאכות מותרות בו“ )רמב“ם
הלכות יום טוב פרק ו‘ – ז‘(.
 .2לפי מספר פוסקים איסור המלאכה בחול המועד הוא מהתורה
כיון שהוא נקרא מקרא קודש .יש הסוברים שאיסורו מדברי
חכמים ,והסיבה לאיסור כדי שלא יהיה חול המועד כשאר ימי
חול.
 .3ישנם כמה סוגי מלאכות שהתירו חכמים בחול המועד .בכלל
זה :צרכי אוכל נפש של המועד עצמו ,מעשה הדיוט ,דבר
האבד שאין בעשייתו טרחה מרובה ,צרכי רבים ומלאכת פועל
הזקוק לפרנסה כדי שיהיה לו אוכל במועד.
כתב הרמב“ם” :אסור לאדם שיתכוון ויאחר מלאכות כדי
לעשותן במועד מפני שהוא פנוי“ .לפי זה העיקרון הוא
שמלאכה שאין הכרח לעשותה במועד וניתן להקדימה או

לאחרה – אסור לעשותה במועד .מותרת רק מלאכה שאם
לא תיעשה במועד – ייגרם נזק .כל מלאכה שאסורה – אסור
לעשותה גם ע“י גוי ,גם אם הוא עובד בקבלנות .לכן:
 .1קנייה או שיווק של סחורה שאין בה צורך למועד מותרים
רק אם הימנעות מכך תגרום לנזק משמעותי.
 .2גינה פרטית :אין לעשות בחוה“מ בגינה כל מלאכה ,כולל
כיסוח דשא ,דישון וכדו‘ .המלאכות שהותרו הינן מלאכות
הכרחיות בלבד כגון השקיה או קטיף פירות לצורך אכילה
בחג.
 .3כיבוס :כל דבר שניתן לכבסו לפני החג אסור לכבסו
בחג .אולם בגדים שכיבוסם לפני החג אינו מספיק מפני
שהשימוש והלכלוך בהם תדירים ,והם נצרכים לחול
המועד ,כגון בגדי תינוקות וילדים ,מגבות ידיים וכדומה,
מותר לכבסם.
 .4גיהוץ :אם לא ניתן היה לגהץ לפני חול המועד וצריכים לכך
בחול המועד  -מותר.
 .5כתיבה :כל כתיבה שהייתה יכולה להיעשות לפני המועד
אין לעשותה במועד .כתיבה של צורך ,כגון :מכתב לחבר,
חידושי תורה וכדומה ,התירו בחול המועד .במקום שמותר
לכתוב ,מותר גם להקליד ולהדפיס.
 .6בנייה :לכתחילה אסור לבנות בחוה“מ ,כאמור לעיל ,גם
לא עם עובדים נכרים .יש להתיר את הדבר רק במקרה
שהפסקת העבודה תגרום להפסד מרובה ]לבעה“ב או
לקבלן[ .בכל מקרה אין להתיר בנייה ,ללא התייעצות עם
הרב.
 .7צריך להשתדל להקדים מלאכות ולהיערך עוד לפני החג,
כדי להימנע מלעשות אף מלאכות המותרות במועד.
”כוונת השם יתברך בנתינת המועד להדבק ביראתו ואהבתו
ולעסוק בתורתו התמימה לכבדו במאכל ובמשתה ובכסות
נקיה ושלא ינהג בהם מנהג של חול“ )משנה ברורה סימן
תק“ל(.

סיכום זמנים ושעורים מיוחדים
מכיוון שתושבי גוש קטיף יושבים כיום במקומות שונים ,לא
ניתן היה לפרסם לוח זמנים אחיד לכל המקומות וע“כ בכל
מקום יש לבדוק את לוחות הזמנים שלו .מטעמי נוחיות
ולצורך ידיעה כללית בלבד רצ“ב הזמנים המופיעים בלוחות.
]כנ“ל כל הזמנים המופיעים בגוף ההלכות[ .כל הזמנים הינם
עפ“י שעון קיץ
מנהג ספרד9:40 :
 .1סוף זמן אכילת חמץ:
לרב עובדיה9:54 :
מנהג אשכנז10:06 :
הגר“א10:36 :
 .2סוף זמן ביעור וביטול החמץ :מנהג ספרד10:53 :
הרב עובדיה11:06 :
מנהג אשכנז11:24 :
הגר“א11:39 :
00:42
 3סוף זמן אכילת אפיקומן:
 .4שעור חיוב כזית מצה שמורה בליל פסח –  27סמ“ק
)כ 2/3-מצת מכונה שהם כ 18 -גרם מצה(] .מאחר ורבו
השיטות כיצד לחשב כמות של כזית מצה נקטנו את
השיעור הממוצע[.
 .5באכילת ”כורך“ ו“אפיקומן“ שהן דרבנן ניתן לאכול רק
 1/3מצה.
 .6כל אחת מ –  4כוסות צריכה להיות לפחות רביעית – 86
סמ“ק )קרוב לחצי כוס( .לכתחילה ישתה בכל אחת
מהכוסות את כל שיעור הרביעית ,ואם קשה לו ישתה
לפחות רוב רביעית –  44סמ“ק.
 .7יש לאכול מצת מצווה ,מרור ואפיקומן כל אחת מהם
תוך  4דקות )שיעור אכילת פרס ,ומי שקשה לו יכול
לאכל בתוך  8דקות(.
 .8שתיית כל אחת מ –  4כוסות תיעשה לכתחילה בתוך
שיעור של שתיית רביעית )כלומר מיידית וללא הפסקה(,
ובדיעבד תוך כדי  4דקות.

בברכת פסח כשר ושמח.
בע“ה בבניין ירושלים וגוש קטיף נתנחם ונשמח כולנו,
ונזכה לאכל מן הזבחים ומן הפסחים בשנה זו בירושלים הבנויה ,אכי“ר.
הרב יגאל קמינצקי
רב ישובי גוש קטיף תובב“א
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איחולים
באר גנים:

נטע:

ללין וגבי בנטולילה להולדת הנכד בן לחיים ואורלי.
לאפרת ושגיא בורשטיין להולדת הבן
וליעל ואבי בורשטיין להולדת הנכד.
ללינדה ומשה שטיין להולדת הנכד בן לאיילת וגדי.
ללורנס וסילבן בזיז להולדת הנכדה בת לדן וכוכב.
לגיתית ושי ימיני להולדת הבת
ולרותי ויוסי ימיני להולדת הנכדה.
לרבקה ונחום טרבלסי לנישואי הבן
לדן חגג בהגיעך למצוות
ליהודית והרצל אלעזרי להולדת הנכדה בת לאיילת ועומר
ליאיר וריקי חזן להולדת הבת
ולקלודין וגיורא חזן להולדת הנכדה
ללי ולירון צעידי להולדת הבן
לשושי ושמואל זורנו לנישואי מאיה ואוהד
לשרה וחיים קליין לנישואי אליה ומתניה
ליעל ויוסי שוורץ לנישואי דקלה ואוראל
לטל ואליקו ברגר להולדת הבן
ולשושי ויואב אלול ומזל וחיים ברגר להולדת הנכד
לציפי יעקב בוסקילה לנישואי ניסים ובר
לדליה ואריאל פורת להולדת הנכדה בת לאלחנן
לוורוניק ברמי וניסים חדד לנישואי חגית וינון

לאלישע ותהילה פלג להולדת הנכדה הלל
בת לשירה ואמציה מאיר
לנדב ודורית לוין להולדת הבת נעם
ליאיר ורנית חיזקיהו להולדת הבן ינון
לאיתמר והודיה חברוני להולדת הבת שקד
לשלמה וצפיה אסרף לנישואי הבן חיים
לניסים ואפרת לוזון לנישואי הבת טליה עם מיכאל
לנעמה אסרף בהגיעך לגיל מצוות
לרות וינברג בהגיעך לגיל מצוות
למרים אלדר בהגיעך למצוות

משכיות:
למשפחת אביעד להולדת שלו
למשפחת רבינוביץ להולדת אוריאל
ליהושוע חי שמחי בהגיעך לגיל מצוות
למשפחת הרצליך להולדת הבת

שבי דרום:
למשפחת בן שבו עוזי ורינה להולדת הבן יוסף חיים.
למשפחת כהן איובי להולדת הנכד נעם אפרים
בן להדר ומרדכי
למשפחת סודרי להולדת הנכד רועה בן לתמר ועונג.
למשפחת האיתן יעקב ואסתר להולדת הבן יצחק מאיר

נצר אריאל:
למשפחת כהן אילן ונעמי להולדת הבת
למשפחת שיוביץ להולדת הבן
למשפחת יפה להולדת הבן
למשפחת אטינגר להולדת הבן
למשפחת שרעבי להולדת הבת

כרמי קטיף:
למשפחת אקרמן לנשואי תפארת ולהולדת הנכדים
למשפחת אריאלי להולדת הנכדה בת לאדר ויאיר
לאפרת ברוך בהכנסך לעול מצוות.
למשפחת ברוקר יונתן ושירה ,להולדת הבן אורי
ולאבנר ורחל להולדת הנכד.
למשפ‘ ויז‘ונסקי לנשואי אחינועם ומאירי.
למשפ‘ כץ לנישואי אביתר ואיילת.
לאמונה כהן בהיכנסך לעול מצוות.
למשפחת ריש להולדת הבן.
למשפחת רבינוביץ להולדת הנכד ,בן למתן וליאל.
למשפחת פינס להולדת הבת אביה חנה.

בני דקלים:
ליהודה עמר לרגל נישואיו
לגדי ואורה אוחנה לנישואי הבן עמיצור
למשפחת נאומברג להולדת הנכד
למשפחת אחיטוב לנישואי הבת
למשפחת אקרמן להולדת הנכד
למשפחת לוק להולדת הנכד
למשפחת מורגנשטרן להולדת הנכד
למשפחת בן משה להולדת הנכד
למשפחת יובל ואורלי נפש להולדת הנכד
למוריה פיאמנטה בהיכנסך לעול מצוות
לאורה קנטרוביץ בהיכנסך לעול מצוות
למשפחת יזדי להולדת הבן
ולמשפחת אוחנה להולדת הנכד
לרוני ואפרת בקשי להולדת הנכד
לפנינה ואהד זלצר להולדת הבת
לאהד והדר קאפח להולדת הבת

נווה ים:
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לאיילה וניסים ברגיג לנישואי ביתם ליאת

ניצן:

אבני איתן:

לתאיר בן אבגי בהגיעך למצוות
לרותי ואוריאל קרה לנישואי דוד עם ליידי יעל
לסימה וישראל יפרח לנישואי אוראל עם לורל
לחני וגבי יזרעאלי להולדת הנכדה ,בת למירב וטל אבדר
לארלט שונם הלוי לנישואי רבבה עם הראל
לאילנה ומשה דימרי להולדת הנכדה ,בת לקרן ויקיר דימרי
לנסיה זרביב בהגיעך למצוות
לימין וצביה אוחיון להולדת הנכד ,בן ליראת ותמיר
ולסבתא עזיזה אוחיון להולדת הנין
ליוני ומזל כהן לנישואי אברהם ודניאלה
לאביגדור ורחל לוינגר להולדת הנכדה ,בת לאמיתי וליאור
לשרה ויצחק קורציה לנישואי יקיר עם מיכל
לעדן ורוניאל כהן להולדת הבת
ולרחל ומוטי סלייטר להולדת הנכדה
למשפחת דדון לנישואי רועי עם לורה
לרב יואל ואורית פרידמן להולדת הנכדים,
ולנפתלי ונעמי לנצ‘ר להולדת הנינים.
לדבורה ואפרים זיגדון לנישואי ענבל עם עידן
לרוזלין ואלי מימון להולדת הנין
למשפחת פיקאר להולדת הנכד ,בן ליהודה ותהילה עמר
למוטי ושלומית ואנונו להולדת הנכדה ,בת לטל ואביתר
לפינחס ואיידי קירשנזפט להולדת הבת
וליגאל וצפורה קירשנזפט להולדת הנכדה
ליוסף ושושי אלטמן להולדת הנכד ,בן ליונתן ומירי
לאבי וריקי חניה לנישואי אור עם אור
ליהודה עמר לרגל נישואיו עם דבורה
לישראל ואסתר לילנטל להולדת הנינים
לרב יניב ונתנאלה חדד להולדת הבת
ולשמעון ופנינה חדד להולדת הנכדה
ליפה ודודו דהן לאירוסי עמית עם אביתר
לאלימלך וליאורה ווקסלר לאירוסי שמואל עם אסתר
למש‘ קירשנזפט להולדת הנכדה,
בת ללוי-יצחק וחני קירשנזפט
לשארה ויבלו יובל לנישואי צורי יחיאל עם שחר
לרותי ומאיר סבג להולדת הנכד בן לטליה ויצחק וטרו
לאגם נגר בהגיעך למצוות
למאיר ואסתר אמסלם להולדת הנין.

לשרה ועמוס אברהם להולדת הבת אמונה לאה
לנעם כלאף בהגיעך למצוות

נווה:
למשפחת פרץ הרב רפי ומיכל להולדת הנכדה בת לרעי ועטרה
למשפחת חפר אמנון ושרה לנישואי אביעד ואושרת ונעמה עם
יחזקאל.
למשפחת וייס אלישבע והרב יקי לאירוסי רעות עם גיא
למשפחת יצחקי יצחק ודליה לנישואי שמואל ויעל ונחמה ואלון

גני טל:
לנעמי ועזרא אלדר לאירוסי אביטל ,עם דוד קנדל
לנעמי ולדב מרמלשטיין להולדת הנכד יאיר-חיים,
בן ליונית ולאביהוא פישפדר.
לארל‘ה ולאתי צור להולדת הנכדים התאומים ילדים למיכל
ולאבנר זולדן
לאריה ולאסתר לובל להולדת הנכד טל ,בן לעמית ולעדי לובל
ולנישואי אליאב וניצן
לנדב ולהדר לפלר להולדת הבת גלי
ולאילן ולמלכה להולדת הנכדה
לערן וליפעת שטרנברג להולדת הבן ,דוד
ולעזרא ולנעמי אלדר להולדת הנכד.
לברכה ולאסף עסיס להולדת הנכדים ,בת לערן ולנעה עסיס
ובן לעינב ולמאיר יהודה
ליהודית וליוסי ברגר להולדת הנכד ,בן לשלומי ולעינב.
לבלומה ולאשר אדלר ולסבתא מלכה לאירוסי רעות וגידי
למזל ואיציק צאיג לאירוסי בניה ועדי
ליעל ויעקב קוקה להולדת הבן יהודה,
ולזהבה ואפי גובי להולדת הנכד.
לאמנון ולאה דיטור לנישואי אליאור ועדי
לברכה קוך וליקי גל-עד לאירוסי דותן וירדן שחר.
לרותי וחזי כהן להולדת הנכד משה ,בן לאריאל ולקרן
לרוחמה וישראל סרוסי להולדת הנכד שחר ישראל ,בן לאחיקם
ולתמר.
לתמר ואריאל אליוסף להולדת הבן ,ינון אליהו
ולרותי ולדידי פינסקי להולדת הנכד.
לרבקה ולאבי טלמן להולדת הנכדה ,בת לנעמה ולדורון בולטין
לאסף ולדניאל ריבלין להולדת הבת שי ליאב
ולשמחה ולאלי בר -אשר להולדת הנכדה.

נצר חזני:
לשמעון ועדנה עבאדי לנישואי תהילה עם אבנר
ולהולדת הנכדות התאומות
לאברהם וקולט ברבי להולדת הנכד בן ליוחנן והדר
ולאירוסי אוריאן
לדורון ומיטל תנעמי להולדת הבן
ולרותי ומנחם תנעמי להולדת הנכד
למרדכי ואניטה טוקר להולדת הנכדה בת לאביסף ותרצה
ליאיר ורחלי מליחי להולדת הבן
ולאבישי ואילנה מליחי להולדת הנכד
ליהודה וזהבה אלמסי להולדת הנכדה
בת לאבידן ובת אל אלמסי
לגבי פחימה להולדת הנכד בן לרותם וטוני
לקרול חזי להולדת הנכדה
לחיים ותמר ממן להולדת הנכדות והנכד
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תנחומים
ניצן:
לחבי דפנה על פטירת אביך
ליהודית אביטבול על פטירת אמך
לד“ר מייקל גולדשטיין על פטירת אמך
לאורלי נפש על פטירת אביך
לדוד ללום ולקלמנטין ללום על פטירת האח ,הבן
לצביה אוחיון על פטירת אמך
לניסים פינס על פטירת אביך
ליצחק קורציה על פטירת אמך
לאורי עמית על פטירת אמך
למשפחת נמטה המורחבת על פטירת הבן האח והאב ראובן
לרותי ויהודה פרג’ על פטירת הבן אליה

שבי דרום:
ליעל כהן על פטירת אביך

נצר אריאל:
לאיציק ואזנה על פטירת אביך
לבני רוטשילד על פטירת אביך
לאסי הילר על פטירת אביך
לעדי בן-ארי עלפטירת אביך
לרב יובל חסיד על פטירת אמך
ליצחק צימרמן על פטירת אחיך

באר גנים:
לאביבה כהן ויהודית אלעזרי על פטירת אחותכן
ליוסי צרפתי על פטירת אמך
למשפחת מימון )מורג( על פטירת האב ,הבעל
לניצה פרי על פטירת אמך
ללין בנטולילה על פטירת אמך
לראובן בכר על פטירת אביך
לנחום טרבלסי על פטירת אביך
ליובל מלאך על פטירת אביך

נצר חזני:
ליהודה בשארי על פטירת אחיו יעקב
לתומר המל על פטירת האב מיכאל
למשה מזוז על פטירת האב

גני טל:
לזהרה בן כנען על פטירת אמך
לאמנון דיטור על פטירת הוריך
ליעקב בלבן ,על פטירת אביך
לחנה סנדר על פטירת אביך
לשושי סלוצקי על פטירת אחיך
למשפחת סנדר המורחבת על פטירת הרעיה ,האמא,
הכלה הדודה והגיסה הדס יהודית.

בני דקלים:
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לשפרה היימנרט על פטירת אביך

לע“נ איש צנוע וישר דרך
פרץ דרך לרבים בתחומים רבים
ידיד אמת לתושבי גוש קטיף
לאורך כל הדרך.
יהי זכרו ברוך
מתוך הדיסק ”שרים באהבה“ שיצא ביוזמת אמוץ אייל בימי העקירה
בארגזים ,בארגזים
אורזים לך
אורזים
את כל החממות
את הקירות
את השדות,
ואת החלומות.
בארגזים ,בארגזים
אורזים לך
אורזים
את גג הרעפים
את השתילים
את הצדפים
ורחש הגלים.
אורזים אורזים
בארגזים
זה מסודר
זה נהדר
ארגז לכפר
ארגז להר
ועוד ארגז
לכל השאר.
יש משאית ומיכלים
וגם דחפור וחיילים
תלך ,תלך ,אתה לא זז
גם בשבילך יש כאן ארגז.

בארגזים ,בארגזים
אורזים לך
אורזים
את בית הספר
וגן הילדים
גם התפילות
בארגזים ,בארגזים
אורזים לך
אורזים
ציור על קיר
סירה בחוף
שורה משיר
ואהבה בלי סוף.
אורזים אורזים...
בארגזים ,בארגזים
אורזים לך
אורזים
את הזיעה שלך
ואת הנעורים
את כל המשפחה
וגם כמה קברים.
בארגזים ,בארגזים
הורסים לך
הורסים
את החיים
את כל הזכרונות
את כל מה ש-
תכננת עוד לבנות.
יש משאית ומיכלים
וגם דחפור וחיילים
תלך ,תלך ,אתה לא זז
גם בשבילך יש כאן ארגז.

חבל על דאבדין
דברי ההספד של אלחנן לאשתו הדס יהודית סנדר ע“ה
הדסי אשת חיל שלי ,זכיתי
במחיצתך רק לשש שנים ,זמן קצר
לחיי נישואין ,אך מלא בדברים
שהיריעה לא תכיל .דברים שהיה
אפשר לפרוס על פני חיים שלמים.
ממש לפני שש שנים ,אחרי טיול
משמעותי בצפון וטלפון לא צפוי,
החלטנו להתחתן .החלטה קלה
ופשוטה מצד האהבה ואין סוף
הדברים הטובים שמצאנו אחד
בשני אך קשה מבחינות אחרות.
בדעה צלולה החלטנו שאנחנו
מתמודדים עם האתגר ,אבל שנינו
לא חשבנו שנכונו לנו אתגרים
גדולים מאלו.
ואף על פי כן ולמרות האתגרים
החדשים שהגיעו לפני שנה
וחודשיים תדעי לך חימדה היקרה
)כך קראתי לך מאז האבט“ש
בקידה( שאיני מתחרט לרגע.
חיים במחיצתך ,אפילו לכמה
חודשים ,כמה ימים או פגישה
אחת בודדה הינם עולם ומלאו.
יעידו על זה כל האנשים שנמצאים
פה .ובטח אני שזכיתי להיות שש
שנים במחיצתך צריך להודות על
השנים האלו .להודות לה‘ שנתן לי
את הזכות ולהודות לך על כל מה
שנתת לי בשנים האלו.
לימדת אותי לשמוח – בחיים
בכלל ובשנה האחרונה .אמרת
שזה המצב ולא יעזור אם גם נהיה
עצובים ממנו.
לימדת אותי להיפתח אליך ואל
הסובבים אותי
לימדת אותי סדרי עדיפויות ואיך
כל בעיה גדולה הופכת לקטנה אם
רק מדברים עליה.
לימדת אותי ציונות ואהבת
הארץ עצומה בשיחות טלפון
פשוטות שעיקרם היה” :מה נשמע

אלחננוש? אתה עוד בעבודה?
טוב ,תישאר כמה שצריך ,אני
מוכנה לוותר אם זה חשוב ועוזר
לעם ישראל“
מעולם לא התלוננת על הזמנים
שאני חוזר מהעבודה.
לפני שלושה חודשים לקחתי
אותך ,את יאיר ואת ההורים שלנו
לניסויי ירי בסיירים ,שכל מטרת
הביקור היתה להספיק להגיד
ולהוקיר תודה לך ולמשפחה
המקסימה שלנו שאיפשרתם לי
את הזמן לעבוד.
היום אני מוסיף לתודה הזו סליחה.
למרות שתמיד דירבנת אותי
להמשיך לעבוד אני מבקש סליחה.
)אני לא יכול להעיד על עבודתי
אבל אני מקווה שעם ישראל יקצור
פירות מהשעות הרבות שתרמת
לו(.
השנה האחרונה ,היתה קשה או
לפחות היתה אמורה להיות קשה
אבל איתך הדסי שום דבר לא היה
קשה .הכל טוב .הכל בסדר.
מאז שיאיר נולד ועד ימייך
האחרונים החינוך של יאיר
והדאגה לו היו בראש מעייניך.
למדת ,קראת ,הפנמת חינוך,
לימדת אותי וביחד יישמנו בחינוך
של יאיר ,וזכינו בזכותך לילד נפלא
כזה שאין אחד שלא מתאהב בו
מיד בדיוק כפי שאין אחד שלא
התאהב בך מיד.
גם כשהיית מבולבלת מעט תמיד
שאלת איפה יאיר ומה קורה איתו,
אפילו אתמול עם הכרה מעורפלת
מלמלת ”מה עם יאירוש“
אהובה שלי ,איזה ילד נבון גידלת.
דיברתי איתו היום עליך .הוא ידע
לפרט ולספר לי שיש לך פטריה
בלשון ,שקשה לך לקום והרופא

עוזר לך והדגים לי איך את לוחשת
לו כשאת עייפה.
מתוקה ,סיפרתי לו במילים
פשוטות .אמרתי לו ”עכשיו קרה
משהו עצוב ואמא נפטרה“ – יאיר
פרץ בבכי עצוב של ילד שמבין,
ילד שעצוב לו .נפעמתי מהתבונה
ומתעצומות הנפש שהצלחת
לפתח בילד שעדיין לא בן .4
יש לי עוד המון לספר אבל...
הדסי ,לפני שנפרד ,אני מבקש את
רשותך להגיד תודה בשם שנינו.
תודה למשפחות המקסימות
שלנו שאנחנו כ“כ אוהבים,
על העזרה ופשוט על הכל.
תודה לכולכם על התפילות,
העזרה ,הארוחות ,נשמת בכל
מוצ“ש ,ההוצאה מהשגרה,
תשומת הלב וההקשבה .באיזה
התמדה כולכם עזרתם ,תמכתם,
התפללתם .בזכותכם ההתמודדות
היתה טובה יותר.
הדס שלי ,אני לא מסוגל לסכם
במילות פרידה.
אלחנן סנדר,
בית העלמין האזורי
מ.א .נחל שורק ביסודות
ה‘ באדר תשע“ה.
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חבל על דאבדין
דברים לזכרו של משה מימון ז“ל  -ציונה אטיה
משה,
ביקשו ממני כבר לפני שבוע
לכתוב עליך משהו קטן ,יוקדש דף
לזכרך.
שבוע שלם לא מצאתי את
הרגע לקחת את העט ולומר את
המילים” ,זכרך“ האומנם? וכה
קצרה היריעה מלהכיל ביחס
לחיים שלמים ,לחוויות משותפות.
לתמיכה האינסופית שלך ברגעים
הקשים והטובים פחות.
קשה לי המשימה ,קשה לקלוט
ולהשלים עם אובדנך -אובדן של
אדם יקר וחבר אמיתי.
בחיי כבר חוויתי אבדות של
אנשים יקרים ,אך מעטים הם
אותם אנשים שמעצבים וחורטים
בנפשנו את עצמם.
הכרנו מזה שנים ,עוד בימינו
כצעירים,
כבר אז בלטת באופייך המיוחד,
איש אוהב צדק ורודף צדק צועק
לצדק.
אדם בעל נתינה אשר אינה מובנת
מאליה ,ללא תמורה ובאהבה
רבה.
ואת דברי הבאים יבינו בעיקר

השכנים והחברים הקרובים.
בכל זמן ושעה היה ניתן לדפוק על
דלתך ,היית פותח במאור פנים
ועם אותה הבעה אשר מגמדת
לחלוטין את הבעיה ,היית מוצא
פתרון מידי גם לדברים הבלתי
אפשריים.
אין ילד בישוב שלא זכה לקבל
ממך חטיף וממתק,
ובימי פורים ושבועות היית מתנהג
כמו אחד מהחברה הצעירים,
ללא גיל ובעיות.
היית חבר עם לב עצום,
מוכשר ומסור.
התברכת בהרבה תכונות חמות
ואנושיות,
נגעת בדרכך שלך בכל מי שאי
פעם נפגשת במהלך חייך -ללא
ספק מימון הותרת את חותמך.
עשית
משפחה,
וכראש
עבודה קסומה,
ביתך היה מלא בשפע” -שלא
יחסר“ אלו הם דבריך.
אהבתך ללא גבולות לשירנוש,
לכל בקשה שלה ,לכל גחמה,
נענתה מיד על ידך.
לפעמים היה נדמה כי שכחת

ראובן נמטה ז“ל
תאריך לידה.26/6/1968 :
ראובן עלה לישראל מהודו בשנת  .2001הוא הגיע יחד עם
אמו מלכה וארבעת אחיו לנווה דקלים .יחד עם כל קהילת
נווה דקלים גורש מביתו ב 2005-והגיע לניצן .ב2008-
התחתן עם מרים שינלונג ,ולאחר זמן מה עבר לגור
בעפולה ,שם נמצאת קהילה נוספת של בני מנשה .הוא
הותיר אחריו שני בנים ,יואב ועשהאל ,אמא אחים ואחיות.
ת.נ.צ.ב.ה.
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שהיא כבר גדלה ,היית מתייחס
אליה כאל התינוקת שלך ,שהרי
זוהי הנסיכה לה ייחלתם כל חייכם,
ואם למטרת חינוך היית כועס,
נוזף,
כמעין תכונת פלא היית כועס
ומחבק באותה נשימה.
ההתמודדות עם האין הרי היא כה
קשה,
ואיני יודעת אם יש בכך נחמה
הרי אשריך משה שזכית למשפחה
כה טובה,
לבת ואישה ראויות להערצה.
אומנם שירת חייך באמצע
נפסקה,
אך לאור העובדה שהשרשת את
עקרונותיך,
אין לי ספק כי יהיו מי שימשיך לנגן
אותה.
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את התשובות לשלוח למייל-
hkatif@4katif.org.il

התשובות והזוכים יפורסמו בעדכון
השבועי שבועיים אחרי פסח

ויסעו מניצן...
מאז שאנחנו כבר לא
גרים בגוש קטיף אני
מסתובב בכל מיני
מקומות כדי לפגוש
את החברים שלי..
ממש כמו בני ישראל
שנסעו וחנו..

ויסעו ממבקיעים
ויחנו ביד בנימין...

ויסעו מיד בנימין
ויחנו בנווה...

ויסעו מבוסתן הגליל
ויחנו במבקיעים...

ויחנו בבוסתן הגליל...

אני כל-כך מבין את
בני ישראל ,זה ממש
מעייף!
איזה קטעים איתך-
אבל אתה יכול לפגוש
את כולם בקיץ
בסיירי קטיף!!
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היום לפני ...עשר שנים

בניצן

מרכז המבקרים החדש
הסיור הי
אנושי ו נו מפגש
או
ת
סיפור ה נטי עם
ה
בגוש קטי תיישבות
ף
ל
תקופותיו
מפעל הה השונות:
השבר והבתיישבות,
ניה
מחדש

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

