ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 19:06
תל אביב 19:23
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19:11
חברון
19:12
שכם
19:20
ב"ש
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20:24
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20:21
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20:22

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 206אב תש"ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש"עמדה

רבי יהודה הלוי מרגוּזה

חיבת הארץ

מוזיאון גוש קטיף
סיפורו של מקום

נוער גוש קטיף צועד לעבר מחסום כיסופים באירוע "י-ה אכסוף"  -במלאת חמש שנים לגירוש

לא עוד

2
4
6

יש " עמדה

חמש שנים חלפו מאז עקירת היישובים
בחבל קטיף ובצפון שומרון .ככל שאנו
מתרחקים מאותו קיץ הולכות ומתבררות
התוצאות האמיתיות של המהלך ההרסני:
התגברות מאסיבית של ירי טילי הקסאמים
לעבר יישובי הדרום ,עליית חמאס לשלטון
ברצועת עזה בבחירות דמוקרטיות ,חטיפת
גלעד שליט ומבצע גשמי קיץ ,מבצע עופרת
יצוקה שבמהלכו נורו טילי חמאס מהרצועה
שהגיעו עד אשדוד ,באר-שבע ,גדרה וקריית
מלאכי ,אירועי המשט הטורקי וכן התדרדרות
קריטית במעמדה הבינלאומי של ישראל.
כמעט  40שנה שלטה ישראל בחבל עזה,
ושום ועדת חקירה לא קמה .ישראל שולטת
ביהודה ושומרון ,ואין שום תסבוכת בינלאומית
ואף אחד לא מאשים את חיילי צה"ל ב"פשעי
מלחמה" .הגיע הזמן לומר :לא עוד .לא עוד
נסיגות .לא עוד עקירות .לא עוד גירוש יהודים.

על הפרשה ואתחנן  -נחמו
הרב יצחק נרי'ה  -רב קהילת נצר חזני וראש ישיבה בישיבת "תורה בציון"

מ

"חטאו בכפלים ,לקו בכפלים
ונחמה גם היא בכפלים"

טבע לשון זה של עונש בכפלים
ונחמה בכפלים מקורו הוא
במדרש באיכה רבה סוף פרשה
א' וזה לשון המדרש" :חטאו בכפלים
רּוׁש ִַלם',
דכתיב (איכה א ,ח) ֵ'ח ְטא ָח ְט ָאה יְ ָ
ולקו בכפלים דכתיב (ישעיה מ') ִ'ּכי ָל ְק ָחה
יה' ,ומתנחמים
ֹאת ָ
ל-חּט ֶ
ִמּיַ ד ה' ִּכ ְפ ַליִ ם ְּב ָכ ַ
ֹאמר
בכפלים דכתיב (שם) 'נַ ֲחמּו נַ ֲחמּו ַע ִּמי י ַ
ֹלק ֶיכם'".
ֱא ֵ
מטבע לשון זה ,בגלל שהוא שגור על
פינו ,אין אנו מבררים אותו לעמקו אין
אנו טורחים להבין כדבעי מה הפרוש
ללקות בכפלים? וכי חשוד הקב"ה לעשות
דין שאינו צודק? וכי מלך רחום וחנון
יעניש שלא בערך לחטא? לתת לחוטא

עונש בטעות של פי שניים ,יכול לקרות
אצל בשר ודם ,אשר אינו מעריך נכונה
את המציאות ,אבל אצל דיין האמת אין
מקום לטעויות .אם כן מה פשר "לקינו
בכפלים"?
ניתן אולי להבין זאת על פי פסוק
"ּכי ְׁש ַּתיִ ם ָרעֹות
בירמיה פרק ב' פסוק יג'ִ :
ָע ָׂשה ַע ִּמי א ִֹתי ָעזְ בּו ְמקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים ַל ְחצֹב
ָל ֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִרים ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ִכלּו
ַה ָּמיִ ם" (בפרט לאור ביאורם של חז"ל
בתענית דף ה).
מתברר כי בכל חטא יש שני פנים ,הפן
הראשון  -עצם החטא .לפני החטא ,החטא
נראה כמו התקווה הגדולה ,אך מיד אחרי
החטא מתברר עד מהרה כבור נשבר,
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יש"עמדה

של עקירת היישובים :התגברות
מאסיבית של ירי טילי הקסאמים לעבר
יישובי הדרום ,עליית חמאס לשלטון
ברצועת עזה בבחירות דמוקרטיות,
חטיפת גלעד שליט ומבצע גשמי קיץ,
מבצע עופרת יצוקה שבמהלכו נורו טילי
חמאס מהרצועה שהגיעו עד אשדוד,
באר-שבע ,גדרה וקריית מלאכי.

לא עוד

"אני משוכנע בעמקי לבי ובמיטב
הכרתי כי ההתנתקות הזאת תחזק
את ישראל ,תפחית איבה ,תפרוץ חרם
ומצור ותקדם אותנו בדרך השלום עם
הפלשתינים ושאר שכנינו .אומרים לי כי
ההתנתקות תתפרש כנסיגה מחפירה
תחת לחץ ,ותגביר את מתקפת הטרור,
תציג את ישראל ברפיונה ואת עמנו
כעם שאינו נכון להילחם ולעמוד על
שלו .אני דוחה על הסף את האמירה
הזאת .כוחנו עמנו להגן על הארץ
הזאת ולפגוע אנושות באויב המבקש
את נפשנו"( .ראש הממשלה דאז
אריאל שרון במליאת הכנסת שעמדה
לפני ההצבעה על חוק ההתנתקות,
.)25.10.04
חמש שנים מלאו לתוכנית ההתנתקות,
במסגרתה נסוגה ישראל מחבל עזה,
עקרה את היישובים היהודיים שם ,ועוד
ארבעה יישובים בצפון השומרון.
ככל שאנו מתרחקים מאותו קיץ
הולכות ומתבררות התוצאות האמיתיות

בנוסף לכל אלה ,מעמדה הבינלאומי
של מדינת ישראל התדרדר לשפל
המדרגה :הסתבכנו עם דו"ח גולדסטון
בעקבות מבצע "עופרת יצוקה" בעזה,
שהיה הכרחי עקב יציאת צה"ל מעזה
והשתלטות החמאס עליה והפיכתה
למחסן אמל"ח ענק ולבסיס הרקטות
הגדול בעולם .ואם לא די בזה ,הרי
שפרשת המשט ,שאף היא תולדה של
הסגר המוצדק שהטילה ישראל עקב
הנסיגה מעזה ,גרמה לפגיעה קשה ביותר
במעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל.
המצב הביטחוני המעורער בעוטף
עזה והבידוד הבינלאומי הקשה ,שאין
לזלזל בו ,הם כל כולם תולדה של
ההתנתקות מעזה.
כבר חמש שנים ההתנתקות מתפוצצת
לנו בפנים .עקב ההתנתקות נמנעים
קציני צה"ל בכירים במילואים לבקר
במדינות שונות בעולם ,מחשש שייעצרו
על "פשעי מלחמה".
כמעט  40שנה שלטה ישראל בחבל

עזה ,ושום ועדת חקירה לא קמה .לאחר
הנסיגה אנחנו נאלצים להתמודד עם
התדרדרותקריטיתבמעמדההבינלאומי
של ישראל ,כתוצאה מעופרת יצוקה
ולאחר מכן מאירועי המשט אשר לא היו
מתרחשים לו ישראל שלטה ברצועת
עזה .דווקא אחרי הנסיגה אנו נאלצים
לעמוד מול ועדות חקירה כאלה ואחרות,
להתמודד עם התקפות מכל העולם,
עם גינויים במועצת הביטחון של האו"ם,
תביעות נגד בכירים ישראלים באירופה
וניתוק קשרים דיפלומטיים עם מדינות
אשר כוננו קשרים עם מדינת ישראל.
ההפגנות הקשות ביותר נגד מדינת
ישראל בשנתיים האחרונות התייחסו
למעשי צה"ל ברצועת עזה  -דווקא בגלל
שנסוגונו משם.
עובדה :בעקבות השליטה הישראלית
ביהודה ושומרון ,אין שום תסבוכת
בינלאומית ואף אחד לא מאשים את
חיילי צה"ל ב"פשעי מלחמה" .מיהודה
ושומרון גם לא יורים רקטות על
אזרחים ישראלים .הכלכלה הפלשתינית
פורחת .המתיישבים היהודיים והתושבים
הפלשתינים חיים בביטחון ומתפרנסים
בכבוד .אף ערבי חף מפשע לא נהרג.
מחבלים נעצרים ואין פיגועים .דווקא
בעקבות נסיגה שהייתה אמורה להיטיב
את המצב ,אנחנו הולכים ומסתבכים עד
לעומק הצוואר הן ברמת הביטחון והן
ברמת יחסי החוץ.
הגיע הזמן להתבונן במציאות ולהודות
בכישלונה המוחלט של ההתנתקות,
ושל קונספציית הנסיגות .הגיע הזמן
להודיע :לא עוד .בכל מהלך מדיני כזה
או אחר  -לא עוד נסיגות מחבלי ארץ .לא
עוד עקירת יישובים פורחים והפקרתם
לארגוני הטרור .לא עוד גירוש יהודים
מביתם בכוח.
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"חטאו בכפלים ,לקו בכפלים ונחמה גם היא בכפלים"– המשך מעמוד השער

חסר תוחלת ותקווה .הפן השני -עזיבת ה'.
אשר מבחינת האמת הוא הראשון עזיבת
ה' מסבבת את ההסתבכות בחטא .כל
חטא מסבב איתו כפלים ,המעשה השלילי
והתנתקות מבורא עולם .הענישה בכפלים
גם היא תוצאה ישירה ,עונש אחד על
החטא בעצמו ,ועונש אחר על ההתרחקות
מה' יתברך .הנחמה ,גם היא בכפלים מחד
אומר הנביא "כי מלאה צבאה",שפירושו
תם העונש הקצוב על החטא אבל גם "נרצה
עוונה" ,יש התרצות של רבש"ע ,בבחינת
"כי רוצה ה' בעמו"( .דומני שזכיתי לכוון
מעט לדברי הרב זצ"ל ב'מדבר שור' דרוש
שלושים).
תושבי הגוש בכלל ונצר חזני (נצ"ח)

בפרט ,חוו בעוצמה את "הכפלים" ,גירוש
התושבים מהגוש ,הוא חטא בעל שתי פנים,
הפן הראשון  -עצם המעשה הנורא ,שכיום
כל בר דעת מבין את הטעות עליה התרענו.
הפן השני  -ההתרחקות מה' ,מיישוב חבלי
מולדת ,מעשיה ברוכה וחקלאות על פי
הלכה .ויש לחטא הזה שתי תוצאות עמם
התושבים מתמודדים עד עצם היום הזה.
עצם אבדן הבית ,אבל לא פחות מכך תהיה
אמונית ,אבדן מסגרות רוחניות ,ומשברים
רוחניים.
בחסדי שמים ,ובטרטור בירוקראטי,
אנחנו נמצאים בשלב בו מתחילים לראות
את הבניין ,את יישובי הקבע ,אך אין
אנו מסתפקים רק בבניית הבית ,אין אנו

מסתפקים רק בהקמת היישוב או בחממות
פורחות ,אנחנו מייחלים לנחמה "בכפלים"
להבנה מעמיקה ,לחידוש העיסוק הרוחני,
להתקשר לבורא עולם באהבה ,והעיקר
לבניית "הבית הגדול והקדוש" ולהרגשה
שהיא המנחמת "כי רוצה ה' בעמו".

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :ועד מתישבי
גוש קטיף
פרסום מודעות:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
מרגּוזָ ה – חלק ב'
רבי יהודה הלוי ַ
משה מאירסדורף

"עת לעשות
לשם ישוב
ארץ ישראל,
בטחו בה' כי
הוא יצליח
חפץ יישוב
ארץ ישראל
בידינו
והארץ
והנשמה
תעבד מבניה
ובוניה"

ח

יבתו של רבי יהודה הלוי מרגוזה לארץ
ישראל התבטאו הן בעבודת הכפיים
והחקלאות והן בשליחות שראה לעצמו
להזים אנשים שהוציאו את דיבת הארץ באותה
תקופה .בב' בתמוז תרכ"ז ( )1867פרסם בעתון
'הלבנון' מכתב שבו הוא כותב לבקשתו של הרב
קאלישר כנגד 'איש נוצרי מאמסטרדם' שהוציא
לעז על ארץ ישראל שהרגה רבים מתושבי
אמריקה .וכך הוא כותב:
"כאשר שמחתי יחד עם כל הדורשים לשלום
ישע שלנו 4

ירושלים ,בעת באו לארץ הקדושה ,המתנדבים
מאנשי אמריקא לכונן קאליניען ולעבוד את
האדמה בארץ הנשמה .בתקוותינו כי מהם יראו
גם אחינו נדיבי עם ה' ,וכן יעשו גם המה ויתנו
ידם לחברת ישוב ארץ ישראל כאחינו בני ישראל
המתנדבים לעבוד את אדמתם ולהוציא לחמם
מן הארץ .וקיווינו עוד כי הקאליניען אשר תכונן
החברה יישוב ארץ ישראל ,תהיינה מוסד אחרי
כי האמריקאנים התנדבו ללמד עבודת אדמה לכל
איש החפץ למלאות ידו בעבודת אדמה ...כאשר
שמחנו על הדבר הזה ,ככה דאבה נפשנו עתה
ממשמע אוזנינו כי איש נוצרי מאמסטרדם אשר
הוציא דיבה על הארץ לאמור :כי אוכלת יושביה
היא ,ולא תחונן פני גריה ,והבאים מאמריקה לשם
המה יתנו עידיהם על הדבר הזה :כי רבים מהם
מתו ורבים מהם חזרו בעוד נפשם בכפם אל ארץ
מולדתם וכו' וכו'...
ויבקש ממני (הרב קאלישר מ.מ) כי אודיע
נאמנה את אשר נודע לי מרעי וממיודעי
בירושלים על אודות הדבר הזה .ולעשות רצון
ירא ה' וביישוב ארץ ישראל חפץ מאוד ,ולמען לא
יבולע ח"ו לחברת ישוב א"י אודיע כהיום כי מפי
כל הידיעות מירושלם ,לא שמעתי אף אפס קצתה
של הדבה שהוציא הנוצרי מאמסטרדם ,ונהפוך
הוא כי פעמים רבות הודיעוני מירושלם ,אשר בני
האמריקאנים שבאו ליפו הנם מצליחים."....
במשך המכתב מתאר הרב יהודה הלוי
מראגוזה את עדותו של אחד מבני העיר יפו כי
מתו בודדים מתוך  135שהגיעו וגם זאת משום
"שישבו כחודש ימים על חוף הים לחורב ביום
וקרח בלילה" וגם משום ש "הרופא שהביאו
עימהם מסיבת היותו חדש ואינו בקיא באנפייה
ואוירא דארעא ,ולכן כל הרפואות שנתן להם בעת
חוליים לא להועיל היו אך להזיק."...

"ועתה תחזקנה ידי
העוסקים במצוות ישוב
ארץ ישראל ולא ישימו לב
למוציא דיבה ,עת לעשות
לשם ישוב ארץ ישראל,
בטחו בה' כי הוא יצליח
חפץ יישוב ארץ ישראל
בידינו והארץ והנשמה
תעבד מבניה ובוניה ....כל
זאת מצאתי חובה להודיע
כמו שידעתי האמת וכמו
שאני מיושבי הארץ
מלפנים וידעתי את כל"...

רחוב רבי יהודה הלוי מרגוזה ,מרחובותיה הראשיים של יפו
הנקרא על שמו

ולאחר שהביא את עדותו של אדם מיפו
מוסיף רבי יהודה הלוי מראגוזה" :ועתה תחזקנה
ידי העוסקים במצוות ישוב ארץ ישראל ולא
ישימו לב למוציא דיבה ,עת לעשות לשם ישוב
ארץ ישראל ,בטחו בה' כי הוא יצליח חפץ יישוב
ארץ ישראל בידינו והארץ והנשמה תעבד מבניה
ובוניה ....כל זאת מצאתי חובה להודיע כמו
שידעתי האמת וכמו שאני מיושבי הארץ מלפנים
וידעתי את כל"...
בשנת תרל"א ( ,)1871בהיותו בגיל  ,90נסע
הרב יהודה הלוי מצרימה על מנת להשפיע על
הבארון דה-מנשה שיסייע בהקמת בית תלמוד
תורה ביפו ,שהיה נחוץ עקב גידול היישוב
היהודי בעיר.
בערוב ימיו ,קיבל רבי יהודה הלוי מכתב בו
הוזמן להשתתף בטקס העלייה לפתח תקווה.
רבי יהודה שהיה חולה ,כתב מכתב ברכה אותו
שלח לטקס היסוד בו בירך את ראשי היישוב
החקלאי החדש והראשון בארץ ישראל.
רבי יהודה הלוי מרגוזה נפטר בי"ז אב התרל"ט,
ונקבר בבית הקברות ביפו אותו הקים .על שמו
קרוי אחד הרחובות הראשיים ביפו ,רחוב רבי
יהודה מרגוזה ,העובר בקרבת בית העלמין
שהקים.
בעתון 'הלבנון' נכתב לאחר בהודעה לאחר
מותו" :יום אתמול כי עבר – ולא ישוב  -אבל
גדול ליהודים כי הורם נזר תפארת יהודה ונוטל
כבוד מבית ישראל ,כי נפטר לב"ע הרב המובהק
החכם הכולל מוהר"ר יהודה הלוי רב ומו"צ ופקיד
פעיה"ק יפו ת"ו .בבוקר בעלות השמש חשך שמש
יהודה ואוסף נגוהו פנה זיוו פנה הודו ,בן  96שנים
היה במותו ועד יומו האחרון היה שפוי בדעתו
השלמה ושלם בכל חושיו והוא שפט את ישראל
פה נווה היפה עיה"ק ת"ו ארבעה וחמישים שנה.
הוא היה האחד והמיוחד מזקני תושבי ארץ
הקודש מלפנים אשר זכה להאריך שנים רבות
כאלה על אדמת הקודש....בשיבה טובה זקן ושבע
ימים בתורה וגדולה בכבוד ובשם טוב עמד בפרץ
לישראל ,כי היה חכם וסופר בלשן ומליץ טוב
יועץ נשוא פנים ונכבד אצל הממשלה ושרי העיר
ולכל יושביה .אבידה גדולה שאין לה תמורתה
נאבדה מבני יפו וספדו עליו מספד מר הוי ארון
והוי הודו."...

•

"...לא נמלט מלעסוק בתורת החוקים התלויים במקדש ע"י
החלק הניתן לנו לחובה מדברי חז"ל .גם נתנו בזה הערה
לחכמי לב ,כי ישמע חכם ויוסיף לקח ,כי בין יבין כונתם ז"ל
להשאיר איתנו מקצת מקצת זכרון חוקי המקדש ,למען לא
נסיר לבבנו מהגיונם מאפס קיומם בפועל".
(שו"ת משפט כהן ,הקדמה ,עמ' טז)
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חמש שנים לגירוש

סיפורו של מקום
בליל זה יבכיון בני  -במוזיאון גוש קטיף

כ

מדי שנה נפתח צום תשעה באב
במוזיאון גוש קטיף בירושלים בתפילת
ערבית ואמירת איכה וקינות.
השנה קריאת מגילת איכה נאמרה על ידי
בעל הקורא של הישוב גני טל ,ציון טובי ובנו.
הסופר החרדי הרב ישראל גליס ,הקריא
בקול בוכים את קינת גוש קטיף לזכר עשרות
הישובים בתי הכנסת והישיבות שעלו בלהבות
ורבים קוננו בדמעות .לאחר אמירת הקינות,
הרצה גיסו של ראש הממשלה ד"ר חגי בן
ארצי על המרד הרומאי והנצח של עם ישראל
מתוך ציפייה לגאולה ולבניין בית המקדש.
בהמשך הלילה נהרו המונים למוזיאון ,ורבים
רכשו את מזכרת גוש קטיף החדשה שהנפיק
השירות הבולאי כהצדעה למוזיאון גוש קטיף.
במלאות חמש שנים לגירוש ,מוזיאון גוש
קטיף פותח את שעריו במהלך הקיץ מידי
יום מהשעה  9בבוקר ועד  9בערב .במוזיאון
מוצגים תערוכות שונות של אמני גוש קטיף,
בנוסף למוצגים הקבועים .בהנהלת המוזיאון
מצפים לאלפי מבקרים שיבואו להביע הזדהות
עם תושבי גוש קטיף ,וללמוד על הפרק
המפואר של ההתיישבות .במקום ניתן לצפות
בסרטי תיעוד מדהימים ,הציר ההיסטורי של
ההתיישבות היהודית ,בחבל עזה ,החקלאות,
בתי הכנסת מנורת נצרים שהפכה לסמל,

הזמנה לפאנל

מוצגים היסטוריים מגוש קטיף ועוד.
במוזיאון גוש קטיף ביקרו עד היום כ90-
אלף איש ,מכל גווני קשת ,כולל מאות קבוצות,
של מוסדות חינוך ,תיירים .בשנה האחרונה
ביקרו עשרות אישי ציבור ביניהם :יו"ר הכנסת
ראובן ריבלין ,המשנה לראש הממשלה השר
בוגי יעלון ,שר המדע השר דניאל הרשקוביץ,
שר השיכון השר אריאל אטיאס ,שר ההסברה
והתפוצות השר יולי אדלשטיין ,האלוף במיל.
עוזי דיין ,ח"כ עתניאל שנלר ,ח"כ אילן גילאון
ממר"צ ,המועמד לנשיאות ארה"ב מייק
האקבי ,חברי הנהלת מועצת יש"ע ,יהודה משי
זהב ,ועוד.
השירות הבולאי הנפיק דף מזכרת מיוחדת
לגוש קטיף וחותמת מיוחדת לבול גוש קטיף,
ליום ההנפקה י' באב תש"ע ,במלאות שנתיים
להקמת מוזיאון גוש קטיף בירושלים .הטכס
הרשמי נערך בלשכת יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בכנסת בירושלים ,בהשתתפות אישי ציבור
בכירים ,מנכ"ל דואר ישראל אבי הוכמן ויו"ר
השירות הבולאי אבי רצון .דף המזכרת עם בול
גוש קטיף וחותמת ההנפקה שהונפק בכמות
מצומצמת במעטפת קטיפה יוקרתית יימכרו
לציבור הרחב במוזיאון גוש קטיף .מדובר
במזכרת נדירה ויוקרתית במיוחד .ניתן לעשות
הזמנה טלפונית במשרדי המוזיאון.

מוזיאון גוש קטיף פותח בסדרת פאנלים
בהנחיית הסופרת והעיתונאית סופיה
רון-מוריה ובחסות העתון "מקור ראשון".
הפאנלים יתקיימו במוזיאון ,ויעסקו
בקשת רחבה של נושאים ציבוריים,
פוליטים ,משפטים ומוסריים הנוגעים
לחיינו במדינת ישראל של שנות ה .2000 -
הפאנל השני בסדרה יתקיים ביום ב' ט"ו
באב תש"ע 26.7.10 ,בשעה ,18.30

בנושא" :ההתנתקות והתקשורת"

בהשתתפות העיתונאים :מוקי הדר
(ערוץ  ,)1אראל סגל (מעריב) ,ניר חסון
(הארץ) ,חגי הוברמן (מצב הרוח וערוץ ,)7
גדעון לוי (הארץ) וח"כ לשעבר צבי הנדל,
תושב גני טל .תינתן האפשרות לשאלות
הציבור.
מספר המקומות מוגבל ,הכניסה
בהרשמה מראש ,בתשלום סימלי של
 20ש"ח (להשתתפות בהוצאות) במייל:
 mgushkatif@gmail.comאו בטל':
נועה .02-6255456
הפאנל יועבר בשידור חי בתחנת הרדיו
"גלי ישראל".

איך מגיעים?

•

צילום :מאיר אליפור

המוזיאון ממוקם ברחוב שערי צדק 5
בירושלים ,ליד תחילת רחוב אגריפס.
למגיעים ברגל  -ניתן להגיע מתחנה
מרכזית ירושלים (כ 7-דקות הליכה) או
משוק מחנה יהודה (כ 3-דקות הליכה).
למגיעים ברכב  -מומלץ לחנות במדחנים
ברחוב אגריפס או ב"שוקניון" ,ברחוב
אגריפס.

מידע למבקרים:
שעות פתיחה:
ימים א'-ה' 10:00 :עד  .20:00במהלך הקיץ
שעות פתיחה מורחבות –  9:00עד .21:00
יום ו' 9:00 :עד .13:00
ילדים :הכניסה מומלצת לילדים מעל גיל
 ,10בליווי הורים.
שפות :עברית ואנגלית.

תיאום קבוצות:
מוזיאון גוש קטיף פתוח בכל יום לביקורי
יחידים ומשפחות ,ללא צורך בתיאום
מראש.
ביקורי קבוצות בנות  50 – 10איש יש לתאם
לפחות שבוע מראש בטלפון02-6255456 :
או במייל.mgushkatif@gmail.com :
משך הביקור כשעה ,והוא כולל סיור
במוזיאון וסרט קצר.

יצירת קשר:
מוזיאון גוש קטיף ,רחוב שערי צדק ,5
ירושלים .טלפון02-6255456 :
מיילmgushkatif@gmail.com :
אתרwww.gushkatif.022.co.il :
פייסבוק :מוזיאון גוש קטיף.
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צילום :מיכאלי

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!

זהה את
ה
מקום
מבט להתיישבות גרעין שלומית בנגב המערבי

פתרון החידה הקודמת :בית הכנסת העתיק בציפורי.
שמות הילדים הזוכים :מור רפאלי ,רמת מגשימים
אליאב נר ,נגוהות  אריאל אייל ,שדמות מחולה

ב

ישראל שנת התש"ע ,עם כל
מדיניות ההקפאות ,יש קבוצת
צעירים שהולכת להקים ישוב
חדש בנגב המערבי .גבריאל כלפון הוא
אחד מחברי גרעין שלומית.
גבריאל ,מה הניע אותך להצטרף
לגרעין?
החלום שלי תמיד היה להקים ישוב
בארץ ישראל והנה יש סוף-סוף הזדמנות
לבוא ולהקים ישוב בעצמנו ,וכל משפחה
שנמצאת בגרעין היא חלק מתהליך
הצמיחה של הישוב ומקיימת בפועל מצוות
ישוב ארץ ישראל.
איפה נמצא הישוב?
הישוב נמצא בתחום המועצה האזורית
אשכול מדרום לרצועת עזה ,איזור מיוחד
במינו ,יפהפה ורחב ידיים הנקרא חולות
חלוצה.
ספר לנו מי אתם?
אנחנו קבוצה של זוגות צעירים בטווח
הגילאים של  ,20-35חבר'ה צעירים
ואידיאליסטים .היום בגרעין יש כ13-
משפחות וברוך ה' בתהליך התרחבות .חלק
מהמשפחות הם מגורשים מגוש קטיף
שרוח העשייה שלהם לא עייפה בגירוש,
אשתי היא מנווה-דקלים בת למשפחה
שכולה ,אחיה היה חייל בגוש קטיף ונרצח
ע"י מחבלים ,ולמרות כל הקשיים אנחנו
רוצים להמשיך את ההתיישבות בא"י.

עם איזה גורמים אתם מעורבים כחלק
מתהליך בניית הישוב?
אחד הגורמים זו התנועה המיישבת,
תנועת אמנה ,שהיא מלווה אותנו לכל אורך
הדרך ,בכל הצעדים הקשורים להקמת
הישוב ,בין בצדדים הטכניים ,שזה אומר
שיש אדם יקר בשם גרשון יונה שמדריך
אותנו בכל מה שקשור בבירוקרטיה
ההכרחית ,ואישה בשם נורית שמלווה
אותנו בצד החברתי-גיבושי של הגרעין
כחלק מההכנה להפוך לישוב בעל קהילה
מפותחת.
כמו כן יש גם את החטיבה להתיישבות
שהיא נציגת המדינה ובעצם בעלת
הקרקע ,וחלק מתפקידה הוא לדאוג לכל
שלבי הבנייה והפיתוח של הישוב.
וכמובן ,אין לשכוח את המועצה האזורית
שהישוב נמצא בתחומיה.
מה קורה בשטח בפועל? מה יש שם עכשיו,
ומתי בכלל התכנון לעלות לקרקע?
מצב הישוב הוא מיוחד ,שכן בדרך-כלל
כל גרעין שמתאגד ע"מ להקים ישוב,
צריך למצוא מקום ולחכות לפעמים שנים
לאישורים מהמדינה ,ואנחנו נמצאים במצב
הפוך שמבחינת המדינה כל התוכניות
כבר מאושרות ומה שנשאר לנו לעשות זה
להקים גרעין חזק שיבוא ויקים את הישוב
לתפארת .והיום בשטח המצב הוא של
הכנת כל התשתיות (ביוב  ,מים ,חשמל וכו')
ובו זמנית מתחילים לייצר מספיק קראוונים
למגורים ההתחלתיים של המשפחות,
וההערכה היא שכל העסק הזה ייקח בעז"ה
כחצי שנה.
איך אתם משווקים את עצמכם לציבור
הרחב?
התשובה לכך היא בשני מישורים,
במישור האזורי – יש תכנון של המדינה
להקים באיזור החולות איזור תעשייה גדול
שיתאים לכל מיני יזמויות עסקיות .וזה

מהווה גורם מושך שעונה חלקית לשאלת
הפרנסה באיזור.
במישור הישובי -אנו מציעים משפחתיות
וחיי חברה וקהילה מלאים .כבר עכשיו
בפגישות בנינו אנו עובדים על הגיבוש
החברתי ,עושים שבתות ביחד וכדו'.
מתוך האמונה שחוסן של קבוצה מושפע
מהאחדות שלה.
בעצם איזה סוג של אנשים אתם
מחפשים?
האנשים שיתאימו לאופי הישוב הם
אנשים בעלי אידיאל לבוא וליישב את ארץ
ישראל ולתת מכוחם וזמנם למען בניית
הישוב והקהילה .הישוב הוא דתי-תורני
והמשתמע מכך שכל אדם החפץ בעבודת
ה' וברצון להתקדם מבחינה רוחנית מתאים
לאווירה שאנו מייצרים.
לסיום ,יש משהו שאתה רוצה להוסיף?
בישראל יש הרבה משימות חשובות,
אנחנו בחרנו לקחת על עצמנו את המשימה
החשובה של הקמת ישוב בנגב שמושתת
על ערכי התורה והמצוות ,ובעז"ה כאשר
כל המשימות יאוישו נקרב בכך את משיח
צדקנו ונזכה לראות בבניין ירושלים.

•

צילוםwww.mototracks.co.il :

איזה סוג ישוב אתם מתכננים להקים?
הישוב הוא דתי-תורני כאשר האווירה
היישובית שאנו שואפים אליה היא אווירה
של עשייה והתקדמות רוחנית ובעל אופי
קהילתי-משפחתי ,כלומר שיסוד החבורה
הוא הדיבוק חברים וחיי קהילה עשירים
והרצון הוא למעורבות של כל המשפחות
בחיי הקהילה.
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צילום" :חומש תחילה"

חדשותיש"ע

חמש שנים
לגירוש :אירוע
"י-ה אכסוף"
במחסום כיסופים

מאות מתושבי ואוהבי
גוש קטיף התכנסו
לטקס יום השנה
בכיסופים במלאת חמש
שנים לגירוש.
נפתח
הטקס
בהדלקת משואות של
נציגי הישובים ,ילדי
השנתון האחרון עלו
לבמה וקיבלו תעודה
"ילד מגוש קטיף"

קריאת מגילת איכה בחומש

מגילת איכה בחומש ,לאחר שרק בשנה
הראשונה לא נקראה במקום המגילה.
בין הבאים היו גם בני משפחתו של עידו
זולדן הי"ד ,ממגורשי חומש ומהפעילים
המרכזיים והבולטים בארגון "חומש תחילה",
שנרצח בנסיעתו מקרני שומרון למקום
מגוריו בשכונת המגורשים בשבי שומרון לפני
כשנה וחצי.
לאחר מגילת איכה ,קראו עשרות האנשים
את קינות ליל תשעה באב ,ביניהן קינה
מיוחדת שנכתבה לאחר הגירוש החורבן של
ישובי גוש קטיף וארבעת ישובי צפון השומרון
 חומש ,שא-נור ,גנים וכדים ,ובקריאת קינהזו לא נשארה כמעט עין יבשה מדמעות.

•

והפריחו בלוני געגוע לעבר הבית שנותר
שם .הנוער הבוגר הגיע למקום לאחר צעדה
מצומת גמא וזכה לתשואות של הקהל .נציגי
הנוער עלו לבמה והקריאו את ההצהרה
שכתבו בדבר חזרתם לגוש קטיף .כמו כן
נשאו דברים הרב יגאל קמינצקי ,השר יולי
אדלשטיין ,ח''כ אורי אריאל ,ח''כ זבולון
אורלב ,יו"ר מועצת יש''ע דני דיין ושחקן
העבר של מכבי ת''א דורון ג'מצי.

•

מגילת איכה בחומש

משפחות מגורשי חומש ושאנור יחד עם
פעילי 'חומש תחילה' הצטרפו לתלמידי
ישיבת חומש ולאזרחים השוהים במקום
בקביעות וקראו בליל תשעה באב את
מגילת איכה ואת הקינות בישוב חומש
שבצפון השומרון.
הפעילים וכן משפחות המגורשים קראו
את מגילת איכה על רצפת מגרש הכדורסל
של הישוב ,שעומד במקומו  -כמו גם
הכבישים ,אבני השפה ,הגדות ,המדרגות,
העצים וחלק מהגינות של חומש  -ומראות
החורבן המתוארים במגילת איכה קיבלו
משמעות מצמררת.
זו השנה הרביעית מאז הגירוש בה נקראת

חדש בתנועת
"ישראל שלי"

ערב תשעה באב:
מיצג שנאה במכללת שנקר

ערב תשעה באב העלה בית הספר
לעיצוב שנקר תערוכת בוגרים ובו מיצג
שנאה עם כרזות עתידניות שבהן אנשי ימין
מסיתים כביכול נגד אנשי שמאל ,טובחים
במפגינים .על פי התרחיש במיצג בשנת
 2020יפתחו הציבור הימני והדתי במסע
אלים להשתלטות על המדינה כאשר בשיא
האירועים יתבצע בת"א טבח המוני של
מפגיני שמאל על ידי פעיל ימין קיצוני.
בעקבות תערוכת השנאה במכללת
שנקר ,מכללה בנשיאותה של יולי תמיר,
אמר יו"ר מועצת יש"ע דני דיין כי "מצמררת
המחשבה שהדמות שנותנת במה לתערוכה
קיצונית ורווית שנאה שכזו,
היתה שרת החינוך של ישראל ומופקדת על
חינוך ילדינו .הגברת תמיר אף מוסיפה חטא על
פשע ומסרבת אפילו לגנותה ולהסירה לאלתר".
באחד המוצגים נכתבו תחילה שמות של
רבנים אמיתיים ובהם רבני יישובים בבנימין
כאילו חתומים על מודעת ההסתה .הדבר עורר
זעם רב בקרבם ,ונבדקת האפשרות לפעול
בכלים משפטים כנגד מציגי תערוכת השנאה.
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין הוסיף כי" :חמור

במיוחד שמיצג השנאה הזה מוצג דווקא
בערב תשעה באב מה שמוכיח שיוצריו לא
למדו שום דבר מן ההיסטוריה הרחוקה של
עם ישראל ומצאו לנכון להפיץ שנאת אחים
ופילוג דווקא במועד זה".

•

אושר בקריאה ראשונה:
שנת לימודים אקדמית חינם
ביהודה ושומרון

מליאת הכנסת אישרה בקריאה
ראשונה את הצעת החוק הממשלתית,
לפיה יוצאי צבא ,שירות לאומי ושירות
אזרחי יזכו לשנת לימודים ראשונה
בחינם במוסדות להשכלה גבוהה ביהודה
ושומרון בגולן בנגב ובגליל .יוזמת ההצעה
היא סגנית השר במשרד ראש הממשלה
לקידום צעירים ,סטודנטים ונשים ,ח"כ
גילה גמליאל.
במסגרת החוק שיזמה סגנית השר
גמליאל ,תעניק המדינה מלגת שכר
לימוד מלאה לשנת הלימודים הראשונה
לחיילות וחיילים משוחררים ולבוגרי שירות
לאומי-אזרחי ,אשר יבחרו ללמוד בכ 15 -
מוסדות אקדמיים המוכרים על ידי המועצה
להשכלה גבוהה באזורי העדיפות הלאומית.
בין המוסדות האקדמאיים האמורים בהצעת
החוק ניתן למצוא את המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון ,מכללת "אורות ישראל"
באלקנה ,ו"מכללת הרצוג" באלון שבות.
מתן מלגת שכר הלימוד יתבצע באמצעות
קרן ייעודית שתוקם למטרה זו במסגרת
הקרן לקליטת חיילים משוחררים במשרד
הביטחון .הקרן המיוחדת תתוקצב מדי שנה
בכ 80 -מיליון .₪
במקביל ,יוקצו משאבים ומלגות לסיוע
לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי-
אזרחי המגיעים מיהודה ושומרון ומשאר
אזורי העדיפות הלאומית הלומדים במוסדות
להשכלה גבוהה במוסדות אקדמיים בכל
רחבי הארץ.

•

קורס עריכה ציונית בויקיפדיה

רוצים להשפיע על הציבור בישראל ובעולם? להוסיף ערכים בנושאים שקרובים לליבכם ? נמאס לקרוא על
ערכים כמו "כיבוש" ו"הגדה המערבית"? הכשירו את עצמכם להיות עורכי ויקיפדיה בקורס של שלוש שעות!
עריכה בויקיפדיה תורמת להשפעה על הלכי הרוח בישראל ובעולם וקובעת את הידע אותו יקרא הדור הבא.
קבוצה משמעותית של ויקיפדים חברי המחנה הלאומי ,שיתרמו בכל תחומי האנציקלופדיה ויבנו לעצמם מהימנות ,תוכל
להשפיע על מדיניותה של ויקיפדיה בקשר לנקודת המבט הנייטרלית ובסופו של דבר גם על הכתוב באנציקלופדיה.
מי מתאים להיות ויקיפד?
בעל כושר התבטאות בכתב ,בעל מזג רגוע ,מוכן לקבל דעות שונות משלו.
"ישראל שלי" תעניק הכשרה ותמיכה (בחינם) למי שייבחר לקורס .ההכשרה תחל בסדנה בת  3שעות שתתקיים בז' אלול תש"ע 17 ,לאוגוסט .2010
לפרטים והצטרפות :באתר  ,www.myisrael.org.ilבמייל  contact@myisrael.org.ilאו בפייסבוק .www.facebook.com/myisrael
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