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כי נפלתי קמתי - עשור לגירוש ולחורבן גוש קטיף

מצאנו בספר משלי פרק כד (טז) ִּכי ֶׁשַבע ִיּפֹול ַצִּדיק ָוָקם ּוְרָׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ְבָרָעה:

שיעזרהו,  מי  ואין  לבדו  אחד  צדיק  יפול  פעמים  שבע  אפילו  כי  במקום:  הגר"א  ביאר 
ברעה  יישארו  ביחד,  רשעים  הרבה  אפילו  ורשעים  יעזרהו  יתברך  שה'  יקום  אעפ"כ 

ויכשלו בה בל יקומו לנצח:
כלומר: רשע נופל ברשעו לבלי קום כבר בנפילתו הראשונה, שקר אין לו רגליים, משא"כ 
צדיק, גם אם הוא נופל פעם אחר פעם, יש תקווה לאחריתו, הקב"ה עוזרו לגלות כוחות 

חיים חדשים שיעמידוהו לבסוף על רגליו. 
צדיק,  יפול  שבע  קשות.  היותר  ממכות  גם  לקום  היכולת  הוא  לרשע  צדיק  בין  ההבדל 

"שבע" מרמז על שלמות, על הנפילות היותר גדולות וכואבות. 
שנופלים  עם,  או  קהילה  חברה,  כשאדם,  צדקותו.  על  מעידה  הקימה  וקם,  שנופל  מי 
מעיד  הכתוב  ולפעול,  לבנות  להשתקם  לקום  ומצליחים  ומייסר  כואב  כ"כ  למקום 

שמדובר בצדיקים אמיתיים. גוש של צדיקים, גוש של אמונה, גוש קטיף.
אומרת:  מג/א  דף  גיטין  מסכת  הגמ'  יותר.  פנימית  תובנה,  של   נוספת  מדרגה  ישנה 

"והמכשלה הזאת תחת ידיך" אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל  בהם. 
קודם הבנו שמדובר בנפילה אקראית דיעבדית, שיש לצדיק כוח לקום ממנה. עתה אנו 

עוסקים, בנפילה לכתחילה, הכרחיית, נפילה שבלעדיה אין קימה.
וכך מובא במדרש: וכן לעתיד לבוא, את מוצא ביום שחרב בית המקדש נולד הגואל, הוא 
שכנסת ישראל אומרים "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך ה' אור 
לי"  כשחשבתי שאני יושב באפילה, שנאמר "במחשכים הושיבני כמתי עולם" שם צוה 

לי אורה, שנאמר ה' אור לי
וכן מובא במדרש תהלים ה: אמר דוד להקב"ה כל מה שנתת לנו טובים ונעימים הם, 
תשמחי  "אל  אומר  הוא  וכן  עלי"  שפרה  נחלת  אף  בנעימים  לי  נפלו  "חבלים  שנאמר 
אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך ה' אור לי" אילולי שישבתי בחשך לא היה אור 
לי. אמר לה: הצדקת עליך את הדין, וקורא להם אילי הצדק מטע ה' להתפאר (ישעיה 

סא ג). 
דוד המלך קורא ל"חבלים" אלו הייסורים, "נעימים", מצדיק עליו את הדין מתוך הבנה 
שאילולי נפילה זו, חושך זה, לה היה מקום לאור להאיר והעושה זאת נקרא "מטע ה' 

להתפאר".
ישראל  עם  ואת  אותנו  הקורות  על  להתבונן  יכולים  כשאנו  מהגירוש  עשור  לאחר  כיום 
קמים  הקודש,  וקהילות  קטיף  גוש  תושבי  את  כשרואים  יותר,  רחבה  בפרספקטיבה 
בונים,  יוצרים,  פועלים,  הנוראה,  הנפילה  מתוך  קומי"  מעפר  "התנערי  העפר  מתוך 
ומצליחים  וכו'  ערבות,  תורה,  חסד,  התיישבות,  מפעלי  בבניית  וממשיכים  מאמינים, 

להגיע ל"לבשי בגדי תפארתך עמי" הקב"ה מעיד בנו: אתם, "מטע ה' להתפאר.   

הרב יגאל קמינצקי 
רב אזורי גוש קטיף תובב"א 
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בס"ד



ביום האחרון, לאחר שהוצאנו מהבתים שאלו אותנו 
מפקדי הגרוש לאן להעביר אותנו ואנו ענינו תשובה 

ישירה מהלב:
אל חורבות ירושלים אל הכותל המערבי.

בשיירת אוטובוסים עצובה ודוממת הוסענו לשם 
עייפים, מובסים, חיים שלמים קהילה שלמה בתוך תיק 

על אוטובוס.

השמועה שעברה הביאה לכותל עשרות אלפי יהודים 
מחבקים ובוכים. וכולם יחד עומדים על חורבות בית 

המקדש נושאים עיניים לשמיים ובוכים על עוד חורבן.

והשירה והתפילה עולות לשמיים ”אני מאמין באמונה 
שלמה...ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו”
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ובא 141519
וילך

שבת שובה
צום גדליהראש השנהראש השנה ערב ראש השנה

האזינו יום כיפור ערב יום כיפור

ד‘ חוה”מ סוכותג‘ חוה”מ סוכותב‘ חוה”מ סוכותא‘ חוה”מ סוכות

הושענא רבה

שבת חוה“מ סוכות סוכותערב סוכות

בראשית

19:16 ירושלים: 
19:18 תל אביב: 
19:18 באר שבע: 

19:07 ירושלים: 
19:09 תל אביב: 
19:08 באר שבע: 

18:06 ירושלים: 
18:22 תל אביב: 
18:23 באר שבע: 

17:56 ירושלים: 
18:13 תל אביב: 
18:14 באר שבע: 

צאת החג:
 19:23 ירושלים: 
19:25 תל אביב: 
19:24 באר שבע: 

צאת החג:
 19:21 ירושלים: 
19:23 תל אביב: 
19:23 באר שבע: 

צאת החג:
 18:00 ירושלים: 
18:16 תל אביב: 
18:17 באר שבע: 

צאת החג:
 19:11 ירושלים: 
19:13 תל אביב: 
19:12 באר שבע: 

כניסת הצום:
 04:52 ירושלים: 
04:54 תל אביב: 
04:55 באר שבע: 

צאת הצום:
 19:07
19:05
19:06

כניסת החג:
 18:12 ירושלים: 
 18:29 תל אביב: 
 18:30 באר שבע: 

18:58 ירושלים: 
19:00 תל אביב: 
18:59 באר שבע: 

17:47 ירושלים: 
18:04 תל אביב: 
18:05 באר שבע: 

17:53 ירושלים: 
18:09 תל אביב: 
18:10 באר שבע: 

17:44 ירושלים: 
18:00 תל אביב: 
18:02 באר שבע: 

19:04 ירושלים: 
19:06 תל אביב: 
19:06 באר שבע: 

18:55 ירושלים: 
18:57 תל אביב: 
18:57 באר שבע: 

18:49 ירושלים: 
18:51 תל אביב: 
18:51 באר שבע: 

17:39 ירושלים: 
17:55 תל אביב: 
17:57 באר שבע: 
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יטיזטזטויד כיח 27282930123

כוכגכבכא כזכה 4568910

לכטכח 111213

ראשון              שני               שלישי           רביעי              חמישי              שישי            שבת

7כד
אסרו חגשמחת תורה

תפארת שרה טרטנר הי”ד - נוה דקליםישראל לוטטי הי”ד - מורג

שולמית (שולה) בטיטו הי”ד - ניסנית
אסף יצחקי הי“ד - אילי סיני
לירון הרפז הי”ד - אלי סיני

אמציה בן חיים הי“ד - חממות גני טל

ו ” ע ש ת
ספטמבר-אוקטובר 2015

תשרי

אבני דרך

*9663
avney-derech.co.il

עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
אפיקי  ביצירת  המתמחה  חברתית  חשיבה 
מסלולי  במגוון  ורווחיים  בטוחים  השקעה 
השקעה המתאימים הן לבעלי הון עצמי נמוך 
 וגם לכאלה שברשותם כבר נכס אחד ויותר.

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה 
אתכם  שילווה  דרך  אבני  של  השקעות 
באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה 

מניבה ובטוחה.

 בעצם... אל תאמינו לנו, 
פשוט תבדקו אותנו.
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בית יקר,
הלואי שיכולתי עוד פעם 

לחיות חיי בתוכך.
לחוש ברגלי אדמתך.
לגעת בידי בקירותיך.
לראות בעיני מראך. 

לשמוע באזני שתיקתך. 
לנשום באפי אוירך. 

לחבוק בחוזקה קירותיך.
לנשק בערגה אדמתך.

לתת לסכר דימעותי לפרוץ
עת נפרדתי ממך.  (מתוך חלום קטוף)
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חיי שרה

18:41 ירושלים: 
18:43 תל אביב: 
18:43 באר שבע: 

18:34 ירושלים: 
18:35 תל אביב: 
18:36 באר שבע: 

17:30 ירושלים: 
17:47 תל אביב: 
17:49 באר שבע: 

17:23 ירושלים: 
17:39 תל אביב: 
17:41 באר שבע: 

17:28 ירושלים: 
17:29 תל אביב: 
17:30 באר שבע: 

16:16 ירושלים: 
16:32 תל אביב: 
16:34 באר שבע: 

17:22 ירושלים: 
17:24 תל אביב: 
17:25 באר שבע: 

16:10 ירושלים: 
16:26 תל אביב: 
16:29 באר שבע: 
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חשון

מרים חנה אמיתי הי”ד - 
צומת הגוש/אוטובוס הילדים

גבריאל זגורי הי“ד - ציר כיסופים

גבריאל (גבי) ביטון הי”ד -
צומת הגוש/אוטובוס הילדים

אפרים (אפי) איובי הי”ד - אזור חברון
איתמר יפת הי”ד - צומת הגוש

אבני דרך

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

  

480 72
08-9941561 08-9934294 054-5236720

vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף

שלכן ובשבילכם

בוקר לימוד

לימודי תורת הנפש

’נשים שמחות' – יום עיון קיץ

טיולים, פעילויות ערב

קפה של מנחה, תוכנית בת מצוה   

תוכנית אלול

המרכז לצמיחה רוחנית ישראלית-ניצן

קטיף גוש  ישבי  מתי ועד 
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”כיסופים“
מרכז לצמיחה רוחנית ישראלית

מבית מדרשם של אנשי גוש קטיף  פים
סו
כי

לפרטים והרשמה: משרד 08-9738000, רבקה - 054-6672851  סיגל - 054-5236599
www.kisufim.gushkatif.co.il  vaad@4katif.org.il
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בית חב“ד גוש קטיף, מוסד ידוע ואהוב. 
קולות הטף הבוקעים בפסוקי תהילים, 

חנוכיה נודדת ומבצעים שונים.
תהלוכת ל“ג בעומר וטיסה במרומים,

ספריה עשירה של קלטות וספרים. 
ובהגיע הכורת על ישובי גוש קטיף, 

המשיכו השליחים את טובם להרעיף.
במשלוח מנות, בדבש מתוק לשנה חדשה, 

בהתוועדות ובתהלוכה,
ספרית הילדים  בין הישובים נודדת

ואת תושבי הגוש ממשיכה ומחברת.
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14ב
תולדות

ויצא

וישלח

וישב

שבת חנוכה
מקץ

17:18 ירושלים: 
17:20 תל אביב: 
17:21 באר שבע: 

16:05 ירושלים: 
16:21 תל אביב: 
16:24 באר שבע: 

17:14 ירושלים: 
17:15 תל אביב: 
17:16 באר שבע: 

17:15 ירושלים: 
17:17 תל אביב: 
17:18 באר שבע: 

16:00 ירושלים: 
16:16 תל אביב: 
16:19 באר שבע: 

16:02 ירושלים: 
16:18 תל אביב: 
16:21 באר שבע: 

17:14 ירושלים: 
17:15 תל אביב: 
17:16 באר שבע: 

17:15 ירושלים: 
17:16 תל אביב: 
17:18 באר שבע: 

15:59 ירושלים: 
16:15 תל אביב: 
16:18 באר שבע: 

16:00 ירושלים: 
16:16 תל אביב: 
16:19 באר שבע: 
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2015 נובמבר דצמבר 

כסלו

ה‘ חנוכהד‘ חנוכהג‘ חנוכהב‘ חנוכהא‘ חנוכה

אביגדור דהרי הי”ד - צומת הגוש
אסף משה צפירה הי”ד - חממות

רפיח ים
עמוס סעדה הי”ד - חממות רפיח ים

אסתר פחימה הי”ד  - צומת הגוש
*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

 www.cdplus.co.il :אתר  cdplus2@gmail.com :שרות מהיר ואיכותי לכל הארץ טל: 077-9330606 מייל

מאסטר בשכפולים

שכפול והדפסת
 דיסקים ודיסק און קי

 המרת קלטות
ופורמטים אודיו וידאו

המרכז לצמיחה רוחנית ישראלית-ניצן

קטיף גוש  ישבי  מתי ועד 

לפרטים והרשמה:
משרד 08-9738000, רבקה - 054-6672851  סיגל - 054-5236599

www.kisufim.gushkatif.co.il  vaad@4katif.org.il
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בוקר לימוד

לימודי תורת הנפש

’נשים שמחות' – יום עיון קיץ

טיולים, פעילויות ערב

קפה של מנחה, תוכנית בת מצוה   

תוכנית אלול

”כיסופים“
מרכז לצמיחה רוחנית ישראלית

מבית מדרשם של אנשי גוש קטיף 

פים
סו
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החוסר מבליט את מה שקיים 
החושך מעצים את האור

המוות מעניק משמעות אחרת לחיים
הלוואי שנדע להודות על מה שיש לפני שהוא הופך לאין
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טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

19ז
ויגש

ויחי

שמות

וארא

17:18 ירושלים: 
17:19 תל אביב: 
17:20 באר שבע: 

16:02 ירושלים: 
16:18 תל אביב: 
16:21 באר שבע: 

17:26 ירושלים: 
17:27 תל אביב: 
17:28 באר שבע: 

17:21 ירושלים: 
17:22 תל אביב: 
17:24 באר שבע: 

16:10 ירושלים: 
16:26 תל אביב: 
16:29 באר שבע: 

16:06 ירושלים: 
16:21 תל אביב: 
16:25 באר שבע: 

כניסת הצום:
04:59 ירושלים: 
05:01 תל אביב: 
05:00 באר שבע: 

צאת הצום:
17:02
16:59
17:03

17:31 ירושלים: 
17:32 תל אביב: 
17:34 באר שבע: 

16:16 ירושלים: 
16:31 תל אביב: 
16:34 באר שבע: 
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ראשון              שני               שלישי           רביעי              חמישי              שישי            שבת
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דצמבר 2015 ינואר 2016

טבת

צום עשרה בטבת

הרב יצחק עראמה הי”ד -  ציר כיסופים

אביגיל אריו הי“ד - עזה
מרק אריו הי“ד - עזה

רוני ז‘וז‘ו צאלח הי”ד – חממות רפיח ים

דורון שורשן הי”ד -חממות כפר דרום

מסע כיסופים

ח‘ חנוכה ז‘ חנוכה

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף

גוש קטיף
משפחה אחת גדולה

מסע כיסופים



עצי הזית מגוש קטיף

בימים בהם גורשו תושבי גוש קטיף מבתיהם, נעקרו 
יחד איתם עצי הזית . כמו התושבים, גם עצי הזית 

הועברו למקום זמני, למשתלת קק“ל בגילת. שם הם 
טופלו ביד אוהבת של אנשי קק“ל.

בחלוף השנים, ועם בניית ישובי הקבע הועתקו 
העצים בשנית והושבו אל חיק הישובים המתחדשים. 

וכך כתבו תושבי גוש קטיף:

לקחנו איתנו את רגבי אדמתנו 
ואת העצים שזכו לברכתה של אדמת גוש קטיף, 

כמקור כוח לצמיחה מחדש 
וכעדות למחויבותנו לחזור הביתה.

עוד אבנך ונבנית  
תושבי גוש קטיף ר  
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טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

16ו
בא

בשלח
שבת שירה

יתרו

משפטים

17:36 ירושלים: 
17:38 תל אביב: 
17:39 באר שבע: 

16:22 ירושלים: 
16:37 תל אביב: 
16:40 באר שבע: 

17:48 ירושלים: 
17:50 תל אביב: 
17:51 באר שבע: 

17:42 ירושלים: 
17:44 תל אביב: 
17:45 באר שבע: 

16:34 ירושלים: 
16:50 תל אביב: 
16:53 באר שבע: 

16:28 ירושלים: 
16:44 תל אביב: 
16:47 באר שבע: 

17:54 ירושלים: 
17:56 תל אביב: 
17:57 באר שבע: 

16:41 ירושלים: 
16:57 תל אביב: 
16:59 באר שבע: 
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ראשון              שני               שלישי           רביעי              חמישי              שישי            שבת
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2016 ינואר - פברואר 

שבט
גדעון ריבלין הי”ד  - אזור מורגניסים ניר ארביב הי”ד  - מחסום ארז

ראש השנה לאילנות

*9663
avney-derech.co.il

עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
אפיקי  ביצירת  המתמחה  חברתית  חשיבה 
מסלולי  במגוון  ורווחיים  בטוחים  השקעה 
השקעה המתאימים הן לבעלי הון עצמי נמוך 
 וגם לכאלה שברשותם כבר נכס אחד ויותר.

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה 
אתכם  שילווה  דרך  אבני  של  השקעות 
באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה 

מניבה ובטוחה.

 בעצם... אל תאמינו לנו, 
פשוט תבדקו אותנו.

בניצןמרכז המבקרים החדש
הסיור הינו מפגש אנושי ואותנטי

עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף לתקופותיו השונות:
מפעל ההתיישבות, השבר והבניה מחדש

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



גוש קטיף תמונת נוף, 
חוף, דקלים, זהוב, כחול וירוק. 

וכשנכנסים לתמונה 
מתאהבים

ומרגישים את ברכת אלו-הים. 

גוש קטיף, בעיניים של חייל מילואים 
ניגודים,

מבצעים וסיורים 
למול שקיעות ודקלים.

חלום.
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טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

13ד
תרומה

תצוה

כי תישא

ויקהל
פרשת שקלים

18:00 ירושלים: 
18:02 תל אביב: 
18:02 באר שבע: 

16:47 ירושלים: 
17:03 תל אביב: 
17:05 באר שבע: 

18:11 ירושלים: 
18:12 תל אביב: 
18:13 באר שבע: 

18:05 ירושלים: 
18:07 תל אביב: 
18:08 באר שבע: 

16:58 ירושלים: 
17:14 תל אביב: 
17:16 באר שבע: 

16:53 ירושלים: 
17:09 תל אביב: 
17:11 באר שבע: 

18:16 ירושלים: 
18:18 תל אביב: 
18:18 באר שבע: 

17:03 ירושלים: 
17:20 תל אביב: 
17:21 באר שבע: 
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ראשון              שני               שלישי           רביעי              חמישי              שישי            שבת
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2016 מרץ   - פברואר 

אדר א‘

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

1,804 שקלים
עלות ביטוח

תעודת חובה לנהגים
צעירים וחדשים

ברכב שיבוטח ללא נסיעה בשבת

בן שלומי את דרור בע“מ סוכנות לביטוח
מחוז הצפון

רב קווי 04-9916754
מחוז המרכז-שומרון

09-7496399 ,03-9366565

info@bsd-ins.co.il

vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף

שלכן ובשבילכם



בצבעי שחור לבן ובבית כתום, לצד 
תעתועי ראיה מסווים, המציגים 

את צמד המילים ’גוש קטיף‘ ואת 
מועד הפינוי, מתואר התהליך הארוך 

והמייגע שעברו מפוני גוש קטיף 
לאחר הפינוי. מקבוצת ישובים 
מאוחדת ומשפחתית התפצלו 

דרכיהם לכל קצוות הארץ בחיפוש 
אחר מקום חדש בו יוכלו לשקם את 
חייהם. גם לאחר עשר שנים יש לא 

מעט משפחות הנמצאות עמוק בתוך 
המבוך ומחפשות את הדרך לבנות את 

ביתם מחדש.
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טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

12ב
פקודי

ויקרא
פרשת זכור

צו

שמיני
פרשת פרה

18:21 ירושלים: 
18:23 תל אביב: 
18:22 באר שבע: 

17:08 ירושלים: 
17:25 תל אביב: 
17:26 באר שבע: 

19:31 ירושלים: 
18:33 תל אביב: 
18:32 באר שבע: 

18:26 ירושלים: 
18:28 תל אביב: 
18:27 באר שבע: 

18:18 ירושלים: 
18:35 תל אביב: 
18:36 באר שבע: 

כניסת הצום:
04:08 ירושלים: 
04:10 תל אביב: 
04:11 באר שבע: 

צאת הצום:
18:15
18:13
18:15

17:13 ירושלים: 
17:30 תל אביב: 
17:31 באר שבע: 

19:36 ירושלים: 
19:38 תל אביב: 
19:37 באר שבע: 

18:23 ירושלים: 
18:40 תל אביב: 
18:40 באר שבע: 

18:28 ירושלים: 
18:44 תל אביב: 
18:45 באר שבע: 
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שושן פוריםפוריםתענית אסתר

אהוד ( אודי) פוגל הי”ד  
רות שושנה פוגל הי”ד

יואב פוגל הי”ד 
אלעד גבריאל פוגל הי”ד
הדס ציפורה פוגל הי”ד 

אהובה אמרגי הי”ד - כביש כיסופים

אורי מגידיש הי”ד - חממות גן אור

עופר אליהו כהן הי”ד -שמחה לוי הי”ד  - מחסום סופה
צומת עלי בשומרון

ערן יוחנן פיקאר הי”ד 
אריאל יוסף זאנה הי”ד 

אהרון מרדכי קרוגליאק הי”ד 
ברוך אשר צבי מרקוס הי”ד

טל צבי קורצוויל הי”ד 

אלקנה גובי הי”ד  - צומת הגוש
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*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

שמחה יהודית אמיתית זו... 
”שמחה משמיים“

 ”שמחה משמיים“
דניאל בן עמי התקליטן לציבור הדתי חרדי

050-2617838 



בניך כוספים אליך 
וכיסופיהם חוצים גדרות ומחסומים,

רגליהם פוסעות לעברך
ותפילות נישאות לחון עפרך. 

בזכירה סוד הגאולה,
ובכיסופים הגדולים הרפואה. הן

ד
ד 

הו
א

ם: 
לו

צי



בניצןמרכז המבקרים החדש
הסיור הינו מפגש אנושי ואותנטי

עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף לתקופותיו השונות:
מפעל ההתיישבות, השבר והבניה מחדש

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

טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

9א
תזריע

פרשת החודש

מצורע
שבת הגדול

צו

אחרי מות
אסרו חג שביעי של פסח ה חוה”מ פסחד חוה”מ פסחג חוה”מ פסחב חוה”מ פסחא חוה”מ פסח

קדושים

19:41 ירושלים: 
19:43 תל אביב: 
19:42 באר שבע: 

19:51 ירושלים: 
19:54 תל אביב: 
19:52 באר שבע: 

18:37 ירושלים: 
18:54 תל אביב: 
18:54 באר שבע: 

18:32 ירושלים: 
18:49 תל אביב: 
18:50 באר שבע: 

19:57 ירושלים: 
19:59 תל אביב: 
19:58 באר שבע: 

כניסת החג:
18:42 ירושלים: 
18:58 תל אביב: 
18:58 באר שבע: 

צאת החג:
19:56 ירושלים: 
19:58 תל אביב: 
19:57 באר שבע: 

כניסת שבת
18:42
18:59
18:59

18:47 ירושלים: 
19:04 תל אביב: 
19:04 באר שבע: 

20:03 ירושלים: 
20:05 תל אביב: 
20:03 באר שבע: 
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פסחערב פסח

ישעיהו (שעיה) יוחנן דויטש הי”ד - יהודה גאוי הי”ד  - ניסנית
                                            רפיח ים

 אלירז פרץ הי”ד  - עזה

יום הזיכרון
לשואה ולגבורה

19:46 ירושלים: 
19:48 תל אביב: 
19:47 באר שבע: 

טוביה ויזנר הי“ד - נצרים
מיכאל אורלינסקי הי“ד - נצרים

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

כפר דרום 1 ניצן
טל‘ פקס: 08-8585023, נייד: 050-5660804



כשהשמש נושקת אל קו האופק,
צובעת את מי הים בשלל גוונים,

פורשת מבט אחרון על כלם
סוגרת יום, סוגרת עולם. 

שקיעת החמה כמו פרידה,
נזכרים בצבעים של כל התקופה.

פורשים מבט אחרון על כלם
סוגרים תקופה, סוגרים עולם.

ואתה מסתכל על הים השוטף את החוף
ויודע שתתגעגע בלי סוף.  (מתוך חלום קטוף) הן

ד
ד 

ה
או

ם: 
לו

צי



טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

14ו
אמר

בהר

בחוקותי

במדבר

20:18 ירושלים: 
20:21 תל אביב: 
20:19 באר שבע: 

20:13 ירושלים: 
20:16 תל אביב: 
20:14 באר שבע: 

20:08 ירושלים: 
20:11 תל אביב: 
20:08 באר שבע: 

19:02 ירושלים: 
19:18 תל אביב: 
19:18 באר שבע: 

18:57 ירושלים: 
19:14 תל אביב: 
19:13 באר שבע: 

18:52 ירושלים: 
19:09 תל אביב: 
19:09 באר שבע: 

20:23 ירושלים: 
20:26 תל אביב: 
20:23 באר שבע: 

19:06 ירושלים: 
19:22 תל אביב: 
19:22 באר שבע: 
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פסח שני

יום העצמאותיום הזיכרון

ל”ג בעומר

טלי מלכה חטואל הי”ד
 הדר שמחה חטואל הי”ד 

מירב רחל חטואל הי”ד 
רוני שרה חטואל הי”ד 

הילה אסתר חטואל הי”ד 

הרב שמעון צבי בירן  -  כפר דרום

מרוץ הלפיד
ע"ש יוחנן הילברג הי"ד 

יום ירושלים

ים
ופ

יס
 כ

יר
צ

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

שנה טובה!
vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף

גוש קטיף
משפחה אחת גדולה

ברכת ישוב טוב
לכל המשפחות החדשות שהצטרפו לישובי הקבע!



רוח הים ואוושת הגלים,
ההתנפצות אל החוף.

מזכירים לי את הים שלי.
הגלים הקטנים, 

הקצף , 
המלח והשקט,

מזכירים נשכחות. 
מרחבי מים ושמיים 

מחברים ים לים 
ונושאים את געגועי ליבי

על אדוות הגלים. הן
 כ

ס
ד

ה
ם: 

לו
צי



טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

11ה
נשא

ערב שבועות

בהעלותך אסרו חגחג שבועת

שלח לך

קרח

כניסת החג צאת השבת
20:26 ירושלים: 
20:29 תל אביב: 
20:26 באר שבע: 

 19:09 ירושלים: 
19:26 תל אביב: 
19:25 באר שבע: 

20:30 ירושלים: 
20:33 תל אביב: 
20:30 באר שבע: 

20:29 ירושלים: 
20:32 תל אביב: 
20:29 באר שבע: 

19:13 ירושלים: 
19:30 תל אביב: 
19:29 באר שבע: 

19:11 ירושלים: 
19:28 תל אביב: 
19:28 באר שבע: 

צאת החג:
20:27 ירושלים: 
20:30 תל אביב: 
19:27 באר שבע: 

20:30 ירושלים: 
20:33 תל אביב: 
20:30 באר שבע: 

19:13 ירושלים: 
19:30 תל אביב: 
19:29 באר שבע: 
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ניסן דולינגר הי”ד  - חממות רפיח ים

*9663
avney-derech.co.il

עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
אפיקי  ביצירת  המתמחה  חברתית  חשיבה 
מסלולי  במגוון  ורווחיים  בטוחים  השקעה 
השקעה המתאימים הן לבעלי הון עצמי נמוך 
 וגם לכאלה שברשותם כבר נכס אחד ויותר.

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה 
אתכם  שילווה  דרך  אבני  של  השקעות 
באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה 

מניבה ובטוחה.

 בעצם... אל תאמינו לנו, 
פשוט תבדקו אותנו.

בניצןמרכז המבקרים החדש
הסיור הינו מפגש אנושי ואותנטי

עם סיפור ההתיישבות בגוש קטיף לתקופותיו השונות:
מפעל ההתיישבות, השבר והבניה מחדש

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



על חוף הים בגוש קטיף, 
כמה ימים לפני העקירה,

ילדה קטנה מביטה אל האופק 
אל הלא נודע. 

הגלים גועשים,
יבשה יציבה מאחוריה,

והיא בחולצתה הכתומה 
כולה אומרת אמונה 

”עם הנצח, לא מפחד מדרך ארוכה“. 
אך

הולכים אל הלא נודע. ון
ח

מ
ש

ן 
ב

ה 
ל

אי
ם: 

לו
צי



טל‘ 08-9738000 פקס‘ 08-9738024 דואר אלקטרוני: vaad@4katif.org.il אתר אינטרנט: www.gushkatif.co.il בהוצאת ועד מתיישבי גוש קטיף מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ. לכיש צפון ת.ד. 450 מיקוד 79411

9ג
חקת

בלק

פנחס

מטות

20:29 ירושלים: 
20:31 תל אביב: 
20:29 באר שבע: 

20:22 ירושלים: 
20:24 תל אביב: 
20:22 באר שבע: 

20:26 ירושלים: 
20:28 תל אביב: 
20:26 באר שבע: 

19:07 ירושלים: 
19:24 תל אביב: 
19:23 באר שבע: 

19:10 ירושלים: 
19:27 תל אביב: 
19:26 באר שבע: 

19:12 ירושלים: 
19:29 תל אביב: 
19:29 באר שבע: 

20:16 ירושלים: 
20:19 תל אביב: 
20:17 באר שבע: 

19:02 ירושלים: 
19:19 תל אביב: 
19:19 באר שבע: 
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צום י”ז בתמוז
נדחה

03:48 ירושלים: 
03:48 תל אביב: 
03:52 באר שבע: 

20:14 ירושלים: 
20:12 תל אביב: 
20:12 באר שבע: 

דב קול הי“ד - ציר כיסופים
רחל קול הי“ד - ציר כיסופים

*9663
avney-derech.co.il

עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
אפיקי  ביצירת  המתמחה  חברתית  חשיבה 
מסלולי  במגוון  ורווחיים  בטוחים  השקעה 
השקעה המתאימים הן לבעלי הון עצמי נמוך 
 וגם לכאלה שברשותם כבר נכס אחד ויותר.

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה 
אתכם  שילווה  דרך  אבני  של  השקעות 
באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה 

מניבה ובטוחה.

 בעצם... אל תאמינו לנו, 
פשוט תבדקו אותנו.

vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף

מתגעגעים



לאחר עשר שנים של נדודים, ארעיות ותלישות זכינו 
ברוך ה‘ להיכנס לבית הקבע.

עם כל השמחה וההתרגשות מהעיסוק בבניית הבית 
החדש לא שכחנו אף לרגע את הצער שהיה מנת חלקנו 
ומעט מזעיר מצערה של השכינה הנודדת כבר אלפיים 

שנה.

היה ברור לנו שננציח את הרגשות הללו באופן כלשהו.

בהתאם להלכה להשאיר ”אמה על אמה“ כזכר 
לחורבן, ובעקבות סיפור ששמעתי על הרב משה צבי 

נריה ששמר את מפתחות הבית שלו בימית, נולד 
הרעיון - וזה מה שהתגבש בסופו של דבר.

צערנו הפרטי וצערה של שכינה מחד

ומאידך - הציפיה לחזרה לגוש קטיף ולבנין אריאל - 
כרוכים זה בזה.

לא שכחנו.
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6ב
מסעי

דברים
שבת חזון

ואתחנן
שבת נחמו

עקב

ראה

19:54 ירושלים: 
19:57 תל אביב: 
19:55 באר שבע: 

20:02 ירושלים: 
20:05 תל אביב: 
20:03 באר שבע: 

20:10 ירושלים: 
20:12 תל אביב: 
20:10 באר שבע: 

18:42 ירושלים: 
18:59 תל אביב: 
18:59 באר שבע: 

18:50 ירושלים: 
19:07 תל אביב: 
19:07 באר שבע: 

18:56 ירושלים: 
19:13 תל אביב: 
19:13 באר שבע: 

19:46 ירושלים: 
19:48 תל אביב: 
19:47 באר שבע: 

19:37 ירושלים: 
19:39 תל אביב: 
19:38 באר שבע: 

18:34 ירושלים: 
18:51 תל אביב: 
18:51 באר שבע: 

18:26 ירושלים: 
18:42 תל אביב: 
18:43 באר שבע: 
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אוגוסט - ספטמבר 2016

אב    

תשעה באב
נדחה

20:10 ירושלים: 
20:12 תל אביב: 
20:10 באר שבע: 

יב 15

גמר טורניר יוליס

השרשרת הישראלית

י ע ו ר י הא נ ש ה ם  ו יי ב ח ר ץב ר א ה

יום השנה בכיסופים

עמשא ישראל משולמי הי”ד  - לבנון

*9663avney-derech.co.il

זזזזזהההה לללללללכככתת עלל בבטטטטטוווחחחחח!!!
המתמחה  חברתית  חשיבה  עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
ביצירת אפיקי השקעה בטוחים ורווחיים במגוון מסלולי השקעה המתאימים 
ויותר. אחד  נכס  כבר  שברשותם  לכאלה  וגם  נמוך  עצמי  הון  לבעלי   הן 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה השקעות של אבני דרך שילווה 
אתכם באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה מניבה ובטוחה.

בעצם... אל תאמינו לנו, פשוט תבדקו אותנו.

-    

   

:  
054-5236599 -   054-6672851 -  ,08-9738000 

www.kisufim.gushkatif.co.il  vaad@4katif.org.il
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ל“ג בעומר תשס“ו, שנה הראשונה לאחר הגירוש.

ממשיכים את המסורת של הצעדה לזכר טלי, הילה, 
הדר, רוני ומירב חטואל הי“ד. 

הצעדה, שמתקיימת מדי שנה, נולדה כיוזמה של 
הנוער להנציח, לזכור ולכסוף.  

על הבטונדות המוכרות לנו מהבית , מיהרה אחת 
הבנות לכתוב את המילים המבטאות יותר מכל את 

רחשי ליבנו. 

כך היה כתוב בכניסה לקטיף, וכך נמשיך ונכתוב על 
לוח ליבנו – עד שנשוב לגוש קטיף! ון

מ
ל

ש
ה 

ה
ל
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ם: 

לו
צי
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אלול

שריפת בתי הכנסת

יוחנן אברהם הילברג הי”ד - 
אסון השייטת בלבנון

*9663
avney-derech.co.il

עם  כלכלית  חברה  הינה  דרך  אבני  חברת 
אפיקי  ביצירת  המתמחה  חברתית  חשיבה 
מסלולי  במגוון  ורווחיים  בטוחים  השקעה 
השקעה המתאימים הן לבעלי הון עצמי נמוך 
 וגם לכאלה שברשותם כבר נכס אחד ויותר.

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם מומחה 
אתכם  שילווה  דרך  אבני  של  השקעות 
באופן אישי צעד אחר צעד בדרך להשקעה 

מניבה ובטוחה.

 בעצם... אל תאמינו לנו, 
פשוט תבדקו אותנו.

vaad@4katif.org.il    www.gushkatif.co.il     08-9738000 טלפון

ועד מתיישבי גוש קטיף
מברכים בברכת שנה טובה, בריאות,

שמחה, שלום ובשורות טובות


