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התנהלות ציבורית -
חוברת עבודה 
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אילנה
בת 35, נשואה+4, מירוחם, מורה, דתייה.
חלום: לגדל את הילדים באווירה דתית 

תורנית. להתחזק בדת.
בני

בן 25 נשוי 1+ מרמת גן.
סיים לימודי הנדסת חשמל, דתי.

חלום: לעסוק בחקלאות, ולחזק את 
אחיזת עם ישראל בארצו.

אלי
בן 25, רווק, מקיבוץ עין הנציב,

לשעבר עובד בלול.
חלום: להיות אדם פרטי, לחיות בישוב 

קהילתי ולא שיתופי.

יעקב
בן 28, נשוי+4, מירושלים,

רב בישיבת מרכז הרב.
חלום: להיות רב ישוב.

יהודה
בן 30, נשוי+2, מירושלים,

רופא, חילוני.
חלום: לגור בישוב כפרי.

מושב חקלאי

הטרוגני

מבודדישוב קהילתי תורני 

ישוב קהילתי קטן 

(דתי-חילוני)
ישוב קהילתי גדול

משימה: מתחו קו בין הדמות למקום ההתיישבות המתאים לה, לדעתכם,
וכתבו לאורך הקו את הנימוק לבחירה שבחרתם עבורה.
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משימה:
צפו בכרזות או במצגת והכירו את סיפור גוש קטיף.

לו
ב

ק
י 

גד
ם: 

לו
צי



אילו דילמות עמדו, לדעתכם, בפני המתיישבים  •

בגוש, בניסיונותיהם לשמור על שגרת החיים?   

כתבו שלושה ערכים שונים שהנחו אותם, לדעתכם.  •

.1

.2

.3

התמודדות עם הטרור

(1997) החלה האינתיפאדה הראשונה ברצועת עזה. היא  בשנת תשמ”ז 

התאפיינה בחסימת כבישים ובזריקת אבנים.

בערב ראש השנה תשע”א (2000) פרצה האינתיפאדה השנייה בפיגוע על 

ציר נצרים. אינתיפאדה זו התאפיינה בירי מנשק חם, בחדירות מחבלים, 

בפיגועי ירי על הכבישים ובירי פצמ”רים בלתי פוסק. 

תושבי גוש קטיף התמודדו עם המציאות הקשה מתוך 

תחושת שליחות ואחריות והחליטו לא ”להתקפל” מול 

הטרור. 

התושבים הקפידו לשמור על שגרת החיים ויזמו הקמת 

מערך חירום, שכלל כיתות כוננות וכן מערך הצלת חיים 

וקהילתי,  חברתי  תמיכה  ומערך  אש.  וכיבוי  מד”א  של 

שהופעל על ידי צוותי צח”י (צוות חירום ישובי).
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באיזה צד בדיון היית מצדד? נמק.  •

בחר אחת מדמויות המתיישבים מתחילת  •

הפעילות. באיזה צד היא הייתה מצדדת לדעתך?  

מדוע?  

דילמת יום העצמאות

ערב יום העצמאות שנת תשע”ב.  

יישובי הגוש סופגים ירי של פצצות מרגמה כבר חודשים רבים. במהלך 

חודש אדר של שנה זו נרצחו שבעה תושבים בפיגועי טרור כתוצאה 

מחדירת מחבלים וירי על הכבישים.

בישיבת המועצה עולה לדיון נושא החגיגות של יום העצמאות.  •

מידי שנה נהגו תושבי הגוש לחגוג את יום העצמאות מעל במה  

מרכזית ברחבה הפתוחה, שליד בניין המועצה בנווה דקלים.   

קצין הביטחון של המועצה מעלה את החשש, שמכיוון שמדובר  •

באירוע ידוע מראש, המתקיים במקום ידוע מראש, יש חשש גדול, 

שהמחבלים ינסו במכוון לירות פצצות מרגמה לעבר הקהל. מאחר 

שמדובר בציבור גדול ובשטח פתוח קיים כאן סיכון ביטחוני גדול 

בקיום האירוע במתכונת הרגילה.

מצד שני, אחרים טוענים, שיש ערך גדול לשמירה על השגרה וכי  •

דווקא לאור המאורעות הקשים של החודשים האחרונים חשוב 

לזקוף את הגו של ציבור התושבים ולהמשיך כרגיל. לדעתם, 

השגרה נותנת לתושבים את החוסן הגדול ביותר לשרוד ולהחזיק 

מעמד במאבק מול הטרור.



מפרוטוקול המועצה

החלטות: 

לאחר  ששמעה את דעות הרבנים, אנשי הצבא וקצין הביטחון של  •

המועצה, החליטה הנהלת המועצה, שלפי הנתונים שבידה גובר 

הערך של שמירה על חיי השגרה במאבק מול הטרור על פני הסיכון 

שבקיום חגיגות יום העצמאות ברחבה הפתוחה.

המועצה הורתה לקצין הביטחון לעשות את כל ההכנות הנדרשות,  •

�כולל היערכות מיוחדת של מד"א וכיבוי אש כדי להיערך לכל התפ

תחות אפשרית.

"חזק ונתחזק למען עמנו ולמען ערי אלוקנו וה' יעשה הטוב בעיניו".  •
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עקירה

בחודש אב שנת תשס”ה (אוגוסט 2005)

עקרה ממשלת ישראל

את ההתיישבות היהודית

בגוש קטיף ובצפון השומרון.



לאן ממשיכים?

לאחר העקירה היה צריך לקבל החלטה:

לאן ממשיכים?  •
• היכן מקימים את הבית החדש, את היישוב שלנו?

כתבו בטבלה שלוש אפשרויות, אשר יכולות להתאים, לדעתכם, למתיישבי גוש קטיף. 
בצד כל אפשרות כתבו מה הערך העומד מאחוריה, כפי שהתבטא בכרזות ובמצגת על החיים בגוש.

הערך העומד מאחוריהאפשרות להמשך...

4141
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והנה מה שחשבו המתיישבים באמת...

אם חשוב לנו לשקם את הקהילה שלנו ולא לתת לתהליך המטלטל  •

של העקירה להרוס גם אותה, אזי צריך לבדוק היכן הקהילה שלנו 

תוכל לבנות שוב את ביתה במינימום זעזועים?

גוש קטיף סימל את האחיזה בארץ ישראל. איך אפשר להמשיך את  •

האידיאל של ההתיישבות בארץ ישראל ?

איך ממשיכים את התהליך של התחברות לעם ישראל, שחשיבותו  •

התגלתה דווקא מתוך המשבר של גוש קטיף?



עיינו במפת הצמיחה מחדש וכתבו מכתב קצר, המיועד 
לאחד המתיישבים (המתואר בתחילת הפעילות), שעזב 
את גוש קטיף ונמצא כעת באחת מנקודות ההתיישבות 

החדשות שתבחרו.

לכבוד
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