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אבי פרחן מקים יישובי צפון רצועת
עזה :להקים את היישובים מחדש
תחקיר :מה אמרו פרשני התקשורת
והפוליטיקאים לפני  9שנים?
הרב וולפא "להמשיך את המלחמה
עד להשמדת האויב"
מה אמר נשיא המדינה רובי ריבלין
במוזיאון גוש קטיף?
גירוש גוש קטיף תשס"ה

צוק איתן תשע"ד

מכתב גלוי לקיבוצי עוטף עזה:
תבקשו סליחה מאנשי גוש קטיף
אליקים העצני על "מלחמת
ההתנתקות השלישית"
עו"ד גלעד קורינאלדי על השופט
היחיד שהתנגד להתנתקות

מנהל מוזיאון גוש קטיף שלמה
וסרטיל "צוק איתן הוכיח את
חשיבות הנצחת גוש קטיף"
הציבור מוזמן לבקר במוזיאון גוש קטיף רח' שערי צדק  5ירושלים 02-6255456
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העלון מוקדש לזכות חיילי צה"ל
המוסרים את גופם ונפשם להגנת העם והארץ

הציבור נקרא להוסיף בתורה ,תפילה ,צדקה ומעשים טובים להצלחת המערכה

צוק איתן או צוק פלשתיני?
עו"ד אליקים העצני בעקבות "מלחמת ההתנתקות השלישית"
רעיון מרכזי ביהדות הוא החזרה בתשובה,
שתחילתה בהכרה בטעות או בחטא וסופו
בעשיית התיקון בפועל .התשובה היא גם מן
המאפיינים את היהודים כעם .כמה קשה
היא התשובה ,אפשר לראות גם בימים
אלה ,ימי "צוק איתן" .זה שבועיים אנחנו
נתונים במלחמה קשה .הלב נשבר על
החללים והפצועים ,עם שלם נאלץ להימלט
אל המקלטים או להשתטח על הארץ,
ועוד נשלם ביוקר את ההוצאות האדירות
שתעלה המלחמה הזאת ,כולה נגד ארגון
טרור ,לא מן הגדולים.
הואיל והקשר הסיבתי מוביל לגירוש
של כעשרת אלפים יהודים בידי הממשלה
והצבא שלהם ,היה מתבקש גם אותו תהליך קמפיין האוטובוסים
רוחני ואינטלקטואלי שאמור לאפיין אותנו
כפיים כשהאוטובוסים עם המגורשים עברו לידם,
כעם :חשבון נפש וחזרה בתשובה .כי הגירוש של
זועקים ומתייפחים.
 2005לא היה רק איוולת מדינית קשה ומשגה
צבאי חמור ,הוא היה גם חטא מוסרי כבד.
מה קרה לנפש היהודית?
נשאלת השאלה ,כיצד זה שלא נמצאו לאף
יורים מחורבות גוש קטיף
אחד מן הטועים ,המטעים ועושי העוולה
לשוא! למרות ששלוש מלחמות עזה הן תוצאה
תעצומות הנפש לעשות את חשבון נפשו ,לכרוע
ישירה מן הגירוש שביצענו על עצמנו מתוך יישובי
ברך ולבקש סליחה ומחילה מאלה שפגע בהם
הרצועה ובסיסיה והריסתם במו ידינו - ,לא היתה
והתנכר להם בשעת צרתם שהיתה גם צרת
בממסד הישראלי ,זה השולט עכשיו וזה שביצע
האומה? מה קרה לנפש היהודית בישראל,
את המעשה הנפשע והנואל ,ובתקשורת שהייתה
ששכחה כיצד חוזרים בתשובה?
שותפה מלאה – שום הודאה בטעות ,וכל שכן
הכאה על חטא .גם בצבא לא היה הרהור של
והואיל ולא היתה חזרה בתשובה ,מה הפלא
חרטה על צבא הגירוש ההוא ,רובוטים מסוממים
שגם בעיצומה של המלחמה המתרחשת
על ידי פסיכולוגים ,שבגלל מעשיו ,הצבא של
עכשיו ,מלחמת ההתנתקות השלישית ,שוב
 2014מקיז עכשיו מדמו.
'מחנה השלום' מנסה להעלות אותנו על מוקש
בתביעתו להמליך על עזה במקום כנופיית
ולא היתה בקשת סליחה של אותם קיבוצים
החמאס את כנופיית רמאללה? שכן ,לזאת
ומושבים ב"עוטף עזה" שחגגו ושמחו לאיד,
מטיפים עכשיו שדריהם ופרשניהם מעל כל גלי
כשמול עיניהם התרחשו מחזות הגירוש קורעי
האתר ,שהמטרה האמיתית של המלחמה הזאת
הלב .מספרים ,שהיו חברי קיבוצים שמחאו

תהיה החזרת הפת"ח לרצועה בדם בנינו ,וכך
תיסלל הדרך להקמת המדינה הפלסטינית.
"צוק איתן"? כן ,אבל לא הצוק שחשבתם.
הצוק שלהם הוא פלסטיני!
פרשנים שונים העלו הצעה שיש בה משום
תחילתה של חזרה בתשובה  -ליישם ברצועה
את נוסחת "חומת מגן" שחיסלה את הטרור
ביהודה ושומרון :ניקוי השטח ,ולאחר מכן
פיקוח ביטחוני רצוף ללא הגבלת זמן ,עם
כניסה חופשית לצה"ל ביום ובלילה "לכיסוח
הדשא" ,שחזקה עליו שלא יחדל לצמוח.

הקמת היישובים עכשיו!

דא עקא ,שלתשובה שלמה חסר עוד
מרכיב :ההתיישבות היהודית .בלעדיה ,היינו
חוזרים מהר מאוד לבלהות ציר פילדלפי של
הימים ההם ,שצה"ל לא היה מסוגל להחזיק בו
לאחר הגירוש ,ללא גוש קטיף .כי מבלי להתבסס
ולהישען על התיישבות אזרחית ידידותית ,כל
צבא הוא צבא-כיבוש שימיו בשטח בהכרח
ספורים.
לענייננו ,יישום דוקטרינת "חומת מגן" ברצועת
עזה מחייב הקמה מחדש של יישובי "התוחמת
הצפונית" שמהם יוכל צה"ל לפקח על כל מה
שצפונית לעיר עזה ,היישוב נצרים עם פרוזדור
עד לים ,לפיקוח על המרכז וכמובן גוש קטיף
לשמירה על הדרום וציר פילדלפי .רק מתוך
"האצבעות" האלה ניתן ליישם "חומת מגן"
עזתית שתמנע התחדשות ירי הרקטות וכריית
רשת מנהרות חדשה ,ולא חשוב את מי ישליטו
הערבים על עצמם בעזה.
כדי שלפחות אחרי 'מלחמת ההתנתקות
הרביעית' נראה את החזון הזה מתגשם ,יש הכרח
להשמיעו בקול גדול – כבר מעכשיו!

מכתב גלוי לקיבוצי עוטף עזה במלאות  9שנים לגירוש

הגיע העת לבקש סליחה מאנשי גוש קטיף
מבצע "צוק איתן" חשף לראשונה לציבור
הישראלי את הסבל הנורא והסכנה הבלתי
פוסקת של יישובי וקיבוצי עוטף עזה.
חשיפת המנהרות ותכנון האויב החמאסי
לטבוח בקיבוצי עוטף עזה דרך המנהרות,
הובילו את כולם להבין את פשע הגירוש מגוש
קטיף והפקרת עוטף עזה ,כאשר האויב למעשה
נמצא בתוך שטח ישראל .רק נס משמיים הציל
את יישובי עוטף עזה ממרחץ דמים נוסח "אסון
התאומים".
אולם זה גם הזמן לחשבון נפש .ערב הגירוש
מגוש קטיף לא התנהגתם כפי שמצופה משכנים.
בצעד התגרותי חסר תקדים ,התאגדתם להפגין
בעד הגירוש .הקמתם למטרה זו מטה מיוחד,
עמדתם מידי יום שישי בצומת עין השלושה
וקראתם לאנשי גוש קטיף להתפנות מהבית
למען ה"שלום" .שמחתם לאיד ,הטפתם במקביל
כל העת על סבל הפלשתינים מעזה והאשמתם,
איך לא ,את מתיישבי גוש קטיף

עזה מתחת לבית
תמיכתכם בגירוש וחורבן יישובי גוש קטיף,
דומה למי שידרוש כעת את פינוי יישובי
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מי שדרש לברוח מעזה ,קיבל את עזה מתחת
לרצפת הבית ולחדרי האוכל של הקיבוצים.
מעבר לאטימות הלב בפגיעה בשכנים
העומדים להיות מנושלים מביתם ופרנסתם,
בבחינת ריקוד על הדם ,הרי בתמיכתכם
בהתנתקות גזרתם את דינכם להיות נתונים
לחסדי החמאס ,ולהיות מטרה לפצמ"רים
ולמנהרות מתחת לבית.

חומת מגן של הדרום
המנהרות מתחת לקיבוצי עוטף עזה

וקיבוצי עוטף עזה בגלל שנחשפו בו מנהרות
והפצ"מרים שאתם חוטפים כל העת מכיוון
עזה ,ו"הימצאותכם בעוטף עזה חושפת אתכם
לסכנות האויב הערבי" .הרי בדיוק כשם שלא
יעלה על הדעת לדרוש מכם להתפנות ,אלא
הדרישה מופנית כלפי הממשלה שתטפל
באויב ,היה עליכם להבין אז שאם חומת המגן
ו"כיפת הברזל" בדמות ישובי גוש קטיף יהרסו,
אתם תהיו הראשונים בקו החזית של הטרור.

כאשר אתם מתחילים בימים קשים אלו לקלוט,
מי היה חומת המגן של הדרום ויישובי עוטף עזה
בפרט ,אנו קוראים לכם מכל הלב כאחים אל
אחים :בקשו סליחה מתושבי גוש קטיף ,תודו
על טעותכם בתמיכה בתוכנית הנפשעת של
הקמת מדינת חמאס אל קאיידה ברצועת עזה.
הגיע העת לאחדות .הגיע העת שקיבוצי עוטף
עזה יפרסמו "קול קורא" ובו בקשת סליחה
ומחילה מאנשי גוש קטיף היקרים ,ששמרו על
עם ישראל במשך  35שנים ,ספגו אלפי פצמ"רים
בדומיה ,ועצרו בגופם את הטילים והמנהרות.
מודה ועוזב ירוחם!

'צוק איתן' הוכיח עד כמה חשובה קיומו
של מוזיאון גוש קטיף בלב ירושלים"
שלמה וסרטייל ,מנהל מוזיאון גוש קטיף בירושלים ,מדבר לקראת ציון  9שנים לעקירת גוש קטיף בצל מבצע "צוק איתן" על הרבבות
שזורמים למוזיאון גוש קטיף ,שנהפך אבן שואבת לרבים  וסרטייל קורא לציבור לבוא לביקור במוזיאון להזדהות ,לחזק ובעיקר
להשפיע  גוש קטיף  -סיפור שאסור לשכוח!
במוזיאון גוש קטיף יש משהו ממגנט ,אנשים
חשים במציאות את גוש קטיף .תחושה שאתה
למעשה נכנס לתוך מנהרת הזמן של גוש קטיף:
החל מהציר ההיסטורי של חבל עזה מלפני 3000
שנה ,השחזור מבית הכנסת בעזה לפני 1500
שנה ,דרך ההתיישבות בגוש קטיף ,בתי הכנסת,
סקירת המאבק וכלה בחדר הדמעות ובהנצחת
חללי גוש קטיף שנפלו על הגנת הארץ .מוזיאון
גוש קטיף זה דבר חי .למעשה ,זה מוזיאון שכל
המשפחה צריכה לחוות אותו .גוש קטיף זה לא
רק חסה ועלים ללא חרקים.
כתושב גוש קטיף ומנהל המוזיאון ,איך 'תפס'
אותך מבצע צוק איתן?
רבים מאנשי גוש קטיף נלחמים בימים אלו
בתוככי עזה ורבים מהם על אדמת היישובים
מהם גורשנו .ביקרנו אצל החיילים עודדנו אותם
וכן אצל הפצועים ,מתנדבים מטעם המוזיאון
ששימחו את החיילים.
אני שונא את הביטוי 'אמרנו לכם' אבל מה
לעשות ..איך מעיזים וממשיכים בכל המפגשים
והפאנלים בתקשורת להביא עוד פעם ועוד פעם
את כל אלו שניבאו ותכננו ומכרו לציבור אשליות
שאם רק יפנו את גוש קטיף השלום בוא יבוא
וחזונם התפוצץ להם בפנים .אי אפשר לדמיין
איך חשבו קברניטי המדינה על משהו אחד
ואיפה אנחנו נמצאים היום .אם עוד מישהו לא
הבין את חשיבות קיום המוזיאון ,הגיע מבצע
'צוק איתן' ,המבצע הרביעי מאז הגירוש ,והוכיח
עד כמה חשובה והכרחית קיומו של המוזיאון כדי
שלא נשכח ונזכור את גוש קטיף את מה שעשינו
והקמנו ,את יהדות חבל עזה וההיסטוריה
היהודית המפארת בעזה מאז ימי החשמונאים,
דרך התנאים ,רבי ישראל נג'ארה רבה של עזה
לפני כ 400-שנה ומחבר הפזמון י-ה ריבון שכל
קהילות ישראל שרים מידי שבת ,ועד הקמת
יישובי גוש קטיף שהיו לתפארת ודוגמא לאהבת
ישראל ואהבת הארץ ,התיישבות שכולה חסד
ונתינה לזולת ,בתי כנסיות ,ישיבות ומוסדות
חינוך ,שאת הכל בנו על דיונות חול שלא יושבו
מעולם עד שבאנו והקמנו אותם בעשר אצבעות.
דבר נוסף ולא פחות חשוב ,היינו התיישבות
שהוכחנו מה זה דו קיום אמיתי ,עד שהגיע
'אוסלו' ו'ההתנתקות' וה'מזרח התיכון החדש'
הפציע עלינו .עד היום הפועלים הערבים תושבי
עזה שעבדו אצלנו מתקשרים ומבכים מרה את
מצבם מאז גורשנו מהמקום.

שר הביטחון בוגי יעלון מבקר במוזיאון גוש קטיף בירושלים

שלמה וסרטייל 9 ,שנים לגירוש מגוש קטיף,
מה התחושות?
הלימוד על גוש קטיף והפקת הלקחים חשובים
כדי שמה שקרה לי ולמשפחתי באופן אישי ולשמונת
אלפים נוספים לא יקרה ,חלילה ,ליהודים אחרים.
לכן ,חשובה מאוד ההזדהות של הציבור כולו .חשוב
שכולם יגיעו למוזיאון גוש קטיף בירושלים.
הילדים שלנו ,דור ההמשך ,צריכים להבין
ולדעת מה קרה .אין ספק בפרספקטיבה
שהמוזיאון השפיע רבות על הלך הרוח בציבור
הרחב ודעת הקהל בארץ ובעולם .המבקרים
במוזיאון מכל גווני הקשת וההתעניינות
העולמית מוכיחים את ההשפעה הגדולה שיש
למוזיאון בכל העולם כולו.
למוזיאון גוש קטיף ימלאו בי"א אב שש שנים
להקמתו .מהי בעצם התרומה שלו להנצחת גוש
קטיף?
למוזיאון גוש קטיף יש תהודה אדירה ,שלא ניתן
לשער .ביקרו בו עד היום קרוב ל 200-אלף אנשים,
מכל גווני הקשת הציבורית מימין ומשמאל ,חיילי
צה"ל ואזרחים ,קבוצות בתי ספר ואולפנות ,אלופים
בכירים ,שרים ח"כים ,חברי פרלמנט מאירופה
וארה"ב ,מעצבי דעת קהל ותיירים מכל העולם.

עזרה וסיוע

המוזיאון הביא למהפך תודעתי בכל הקשור
לגוש קטיף ותכניו מסייעים להפקת הלקחים.
מעבר לכך שציבור רחב נחשף לראשונה לגוש
קטיף ,המוזיאון משמש בית לאנשי גוש קטיף.
בית לאומנים ,סופרים ויוצרים ,סטודנטים ,כותבי
מחקרים ,בתי ספר לקולנוע ועוד .זה לא יאומן
כמה ספרות ותיעוד יצא על גוש קטיף ,שהמוזיאון
מהווה בית חם לכל אותם יוצרים ואמנים.
מה תגובות המבקרים?
האחדות שמשתקפת מהמבקרים שמגיעים מכל
הגוונים זה דבר מדהים .כולם מתחברים לגוש
קטיף ולשורשים היהודיים של חבל עזה 9 .שנים
שחלפו ,גוש קטיף עדיין חיה וקיימת אצל הציבור
שלא שוכח ורוצה לזכור ומבין את החשיבות של
מוזיאון גוש קטיף בלב בירת ישראל.
לסיום?
אני קורא לכולם להגיע עם כל המשפחה
במהלך החופשה למוזיאון ולחיות את גוש
קטיף וחבל עזה וההיסטוריה היהודית .זה חוויה
מרתקת שאסור לפספס אותה .רחוב שערי צדק
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"יש להמשיך את המלחמה עד
להשמדתו הסופית של האויב"
יו"ר רבני המטה להצלת העם והארץ הגאון הרב שלום דב וולפא שליט"א מזהיר בראיון מיוחד ל"ארץ ישראל
שלנו" בעקבות מבצע 'צוק איתן' שהפסקת המלחמה תביא לאסון ,דורש להקים וועדת חקירה לחקור
את אסון המנהרות וקורא להקים מחדש את יישובי גוש קטיף .ראיון מיוחד
מהו המסר של רבני ארץ ישראל בעקבות
המבצע בעזה?
כידוע כבר במלחמת שלום הגליל הזהיר הרבי
מליובאוויטש את קברניטי המדינה ,שכאשר
יוצאים לקרב חייבים לסיים את הפעולה עד
הסוף ,כלומר לגרום להשמדת האויב באופן
שהוא לא יוכל יותר לסכן את עם ישראל,
ושהמפלה שלו תהיה כל כך צורבת ,עד שלא
יוכל להשתקם ,וגם לא יעיז להעלות בדעתו
לצאת נגדנו שוב ,בעתיד הנראה לעין.
והרי זה מה שהממשלה ,בראשות מר נתניהו,
עושה?
לא עושה ועדיין אינה מתכוונת לעשות,
לצערנו .הממשלה כבר החליפה כמה פעמים
את מטרות המבצע .בהתחלה אמרו שהחיילים
יוצאים לשבור טוטאלית את כוחו של החמאס,
אחר כך דובר רק על חיסול האיום של הטילים,
ולבסוף הציבו כמטרה את הריסת המנהרות.
עכשיו אומרים" :להבטיח שקט לזמן סביר".
מלבד זאת ,הדיבורים על הפסקת אש ועל
הסכמים ,באמצעות מצרים או ארצות הברית,
מהווים זלזול בדם השפוך של החיילים ,שכל
אחד מהם יצא לקרב בכדי למגר את האויב,
ולא בכדי לאפשר לו תמונת נצחון .מה שישאר
בתודעת החמס ובתודעתם של שאר אויבינו
באם יפסיקו את המבצע ,שלעולם הישראלים
לא יחסלו אותם ,כי תמיד תתקבל בסוף הפסקת
האש הגואלת .ואם כן מה יש להם להפסיד .וכך
משאירים את כל הארץ חשופה שוב לרבבות
טילים ולפירי מנהרות ,בסיבוב הבא.
אבל בעזרת ה' אנו מנצחים אותם בקרב כבר
עכשיו ,ואפילו אם תהיה הפסקת אש ,הרי כמו
שאומרים בכירי הצבא והפוליטיקאים שוב
ושוב" :כאשר מפקדי החמאס יצאו מהבונקרים
שלהם ויראו את ההרס הנורא ,הם יבינו שלא
יוכלו להלחם יותר נגדנו".
גם זו היא טעות נוראה והטעיית הציבור.
בינתיים אין אנו ,לצערנו הגדל ,מנצחים בקרב.
כוחו של החמאס חזק .חייליו נלחמים בחירוף
נפש מתוך אמונה פנימית .הם מאומנים היטב
ומצוידים בנשק משוכלל .המפקדים הבכירים
מסתתרים מתחת לאדמה .רבות מהמנהרות לא
נחשפו כלל .הטילים והמשגרים אינם חושבים
להיגמר .ואם ח"ו נפסיק עכשיו את המערכה ,אז
חבל על הדם שנשפך ,ושוב נחזור על הטעות
הקבועה שלנו בכל מערכות ישראל .רק בשבת
האחרונה קראנו בתורה" :ו ְִאם־לֹא תו ִֹריׁש ּו ֶאת־
יֹ ְׁש ֵבי ָה ָארֶץ ִמ ְּפנֵי ֶכם ,ו ְָהיָה ֲא ֶׁשר ּתו ִֹתיר ּו ֵמ ֶהם
ׂ ִּכים ְּב ֵעינֵי ֶכם ו ְִל ְצנִ ינִ ם ְּב ִצ ֵּדי ֶכם ,ו ְָצרֲר ּו ֶא ְת ֶכם
ְל ִש
ל־ה ָארֶץ ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם יֹ ְׁש ִבים ָּב ּה".
ַע ָ
אבל גם עד עכשיו יש להם כבר למעלה מאלף
הרוגים ואלפי פצועים .נפגעו אלפי "יעדי טרור"
ומפעלי נשק ותחמושת ,רבבות בתים ובנינים
נחרבו עד היסוד או ניזוקו.
מבלי לזלזל חס ושלום במלחמתם ההרואית
של חיילי צה"ל ,ובמה שפעלו כבר בעזרת ה',
הרי מי שמכיר את המנטליות של המחבלים,
יודע שלא מפריע להם כלל שנהרגו אלף
מחבריהם .להיפך ,ככל שישפך אצלם יותר דם,
הם מקוים לקבל יותר סימפטיה וסיוע מאומות
העולם .גם הבתים ההרוסים לא מפריעים להם.
שכשוֹך הקרבות יקבלו עזרה כספית
הם יודעים ּ
ממדינות שונות ,לבניית עזה וסביבותיה מחדש.
וכאשר הכסף יתחיל לזרום ,יכנס רובו לכיסם
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של בכירי החמאס ,ולכן הם מעונינים שהמערכה
תימשך בשלב זה .עלינו להבין ,שלפי קצב
ההתקדמות של החמאס ,הרי שבמערכה הבאה
יהיו לו פי שנים חיילים והוא ישיג פתרון טכני
שינטרל את "כיפת ברזל" ואת "מעיל הרוח" של
טנקי ה"מרכבה" .ולכן אין שום עצה אחרת מלבד
השמדתו הטוטאלית!

נדרשות להרס המנהרות ,ואיך המשיכה המדינה
לספק לחמאס מלט וברזל ,וכן מאות מליוני
דולרים להמשך בנייתם .אנחנו התרענו מספר
פעמים במשך שנים רבות ,שבכסף ובמלט
ובברזל ובחשמל ,שהמדינה מספקת לחמאס,
בונים מערכת בונקרים ,שתהווה ִאיום נורא על
העם והארץ.

ישראל בנתה את המנהרות לחמאס

יישובים לזכרם של הנערים החטופים

כבוד הרב התריע במשך השנים מאז הגירוש
שישראל מעבירה אלפי משאיות עם מלט וברזל
לחמאס ודבריו היו נשמעים דמיוניים?
מדינת ישראל סיפקה לחמאס אמצעי בניה,
כגון מלט וברזל ,במשך כל תשע השנים מאז
הגירוש מגוש קטיף .זאת מלבד החשמל
שבלעדיו לא היה אפשר כמובן לבנות את
המנהרות .סיפרתי פעם מעל במה זו ,שכאשר
היתה שביתה כללית במשק מטעם ההסתדרות,

אז מה ,הצבא המהולל והמשוכלל ,והממשלה
בראשותו של מר נתניהו ,אינם רואים את מה
שמבינים אזרחים פשוטים?
הצבא והממשלה שבויים עדיין בתוך
הקונספציה של ה"התנתקות" .אם הם היו
מתייחסים לאיום המנהרות ,זה היה מחייב
אותם להודות בטעות של החרבת גוש קטיף
והריסת חייהם של שמונת אלפים יהודים
יקרים .רבים מראשי הצבא עמדו בראש המבצע
האומלל וכך גם ראש הממשלה וחלק משריו.
לכן הם שבויים כאמור בבועה זו ,וה"שוחד"
של הכבוד העצמי אינו מאפשר להם לראות
ולהודות בטעות המרושעת ,וזאת אפילו עכשיו,
כשההתנתקות התנפצה להם בפנים .זוהי
הסיבה שכולם מעמידים פנים ,כאילו לא ידעו
ולא שמעו מחפירת המנהרות ומהתעצמותו של
החמאס ברבבות טילים .דובר צה"ל מזכיר תמיד
את "בנק המטרות" שהמודיעין הכין ,אבל אם
המטרות היו ידועות ,א"כ למה הם חיכו עד היום,
ולמה המשיכו לעזור לחמאס לבנות ולשכלל את
אותן מטרות ,וביניהן מנהרות הרצח ומפעלים
ענקיים ליצור טילים ואמצעי לחימה?!
האם הקריאה לבנות את ישובי גוש קטיף
מחדש ,היא רצינית ,או אינה אלא "פרובוקציה".
שהרי אין לכאורה סיכוי שממשלת נתניהו
תאמץ הצעה זו?
לאחר שנמצאו שלשת החטופים שנרצחו הי"ד,
פניתי אל שר השיכון וביקשתי שיביא הצעה
לממשלה להקים מיד שלושה ישובים באיזור
חברון וגוש עציון על שמם .אני מאמין שלא
יעבור זמן רב עד שההצעה תקרום עור וגידים
ונזכה להנחת אבן הפינה ליישובים לזכרם של
הנערים הקדושים הי"ד .צריך להבין ,שכאן לא
מדובר רק במה שנקראת היום "תגובה ציונית"
לטרור ,אלא במהלך בטחוני אסטרטגי .שהרי כל
רצונם של המחבלים הוא לגרש אותנו מהארץ
הזאת ,ולכן כאשר הם יראו שעל כל פיגוע ח"ו,
קם וצומח ישוב חדש ,הרי שזה מוציא להם את
החשק להמשיך בפיגועים .כך גם בענין ישוב
גוש קטיף מחדש .אם ראש הממשלה רוצה
לנצח באמת את הטרור החמאסי ,אם הוא רוצה
להזכר בתולדות עם ישראל כבעל חזון ומעוף
העושה מעשים חיוביים בשטח ,עליו להחזיר
עטרה ליושנה ולהקים מחדש את הישובים .ויש
קונה עולמו ומולדתו בהחלטה אחת.
ומה עושים עם הלחץ של אומות העולם?
הרבי כבר אמר כמה פעמים ,שבפנימיות גם
אומות העולם רוצים שנחסל את בעיית הטרור.
וגם כאשר הם לוחצים להפסקת האש ,יש
לשאול אותם ,האם הם מפסיקים להלחם בטרור
שפגע במדינותיהם ,ומה הם היו עושים עם אלפי
טילים שעפים על אזרחיהם .ובכל אופן "ה' עוז
לעמו יתן" ורק עי"ז "ה' יברך את עמו בשלום".
ואזרחי ישראל צריכים להפעיל לחץ חזק יותר
על הממשלה שלא יכנעו ללחצי האומות.

מה שישאר בתודעת
החמס ובתודעתם של
שאר אויבינו באם יפסיקו
את המבצע ,שלעולם
הישראלים לא יחסלו
אותם ,כי תמיד תתקבל
בסוף הפסקת האש
הגואלת
לפני כשמונה שנים ,ראיתי שיירה של עשרות
משאיות ענקיות המובילות מלט ממפעל "נשר"
ברמלה ,ובראש השיירה ג'יפים של הצבא.
שאלתי את אחד החיילים בג'יפ לאן פניהם
מועדות ,ואיך זה שהמפעל ברמלה מפר את
השביתה ,והוא ענה לי ,שזהו מלט המיועד לעזה,
ואשר ההסתדרות נתנה אישור מיוחד למפעל,
לייצר ולספק את המלט לעזה ,כי "את המנגינה
הזאת אי אפשר להפסיק" .וכך סייעה מדינת
ישראל לאויב ,בצורה אובססיבית ,לבנות את
הדבר שסיכן את תושבי הארץ יותר מכל איום
אחר .לשמחתי ראש הממשלה נתניהו הודה בזה
בשבוע שעבר שישראל היא זאת שאפשרה את
בניית המנהרות במלא שהעבירה לעזה .אסון
ה"תאומים" היה מתגמד מול מה שהיה קורה
כאן .רק בחסדי הבורא יתברך ,נמנע אסון זה,
ובדרך הטבע ,הצלת עם ישראל היתה בדמם של
שלשת הנערים היקרים החטופים.
איך יתכן שהצבא לא ידע על בניית המנהרות?
זהו מחדל שלא היה כדוגמתו .ממה נפשך ,אם
הם באמת לא ידעו ,אז ראשי המוסד והשב"כ,
וראשי שאר זרועות המודיעין ,חייבים להתפטר
מיד .כי זהו כישלון מודיעיני עצום .ואם הם
ידעו ודיווחו על כך ,אז יש להקים ועדת חקירה
ממלכתית ולבדוק ,מי עיכב את הפעולות שהיו

השופט שהיה בדעת מיעוט נגד הגירוש מגוש קטיף
בעקבות מבצע "צוק איתן" עו"ד גלעד קורינאלדי פרקליט בתי הכנסת של גוש קטיף ומחבר הספר "משפט נעילה" מספר על פגישתו
עם שופט בית המשפט העליון אדמונד לוי ז"ל שהלך השנה לעולמו והיה השופט היחיד (מול עשרה שופטים) שהתנגד לפשע הגירוש
מגוש קטיף .היום יותר מתמיד מבינים מי צדק.

עו"ד גלעד קורינאלדי
באוגוסט  2005סערה ישראל בעקבות ההוצאה
לפועל של תוכנית ההתנתקות .כאקורד סיום
צורם לתוכנית ,קיבלה הממשלה החלטה חסרת
תקדים להרוס גם את בתי הכנסת – מרכזי
הקהילות ונשמתן – ולהופכן לאבק באמצעות
חיילי צה"ל ודחפוריו .גורל בתי הכנסת שהיו
במשך עשרות שנים סמל חברתי ,אנושי ודתי
של גוש קטיף ,נחרץ באחת.
וכך בדקה התשעים הגעתי לבג"ץ ,בניסיון
להגן על  26בתי הכנסת של גוש קטיף ,ולמנוע
תקדים היסטורי שבו יהודים מחריבים בתי כנסת.
זהות הרכב השופטים שישבו בדיון נקבעה על
ידי נשיא בית המשפט העליון ,השופט ברק.
בתחילה היא כללה את השופטים דורית בייניש,
אשר גרוניס ואליקים רובינשטיין .ברגע האחרון,
הוחלף השופט גרוניס בשופט אדמונד לוי.
בג"ץ קיים מספר דיונים בעתירה .כבר בדיון
הראשון היה השופט לוי מאוד קשוב לטענות,
והיה נסער מאוד .הוא תקף את ג'ינגל הקמפיין
שהריצה מנהלת סל"ע באותם ימים לפיו "לכל
מתיישב יש פתרון" ,ותקף בזעם את נציג
המדינה תוך הרמת קולו" :אני שומע כל הזמן
בשידורים שיש פתרון לכל דבר ,לסוגיית בתי
הכנסת אין פתרון?" בקולו ניכר כאבו.

דעת מיעוט כואבת
בגישתו האמיצה תקף השופט לוי בחריפות
את חדלון המעשה של ממשלת שרון באי
מציאת חלופות ,או במתן פתרון שימנע את
הריסת בתי הכנסת" .אם יש ממש במטרה
המוצהרת של אלה אשר יזמו את תהליך הפינוי
החד-צדדי – ליצור אקלים חדש שעשוי להוביל
לתחילתו של תהליך מדיני ,שיאפשר לשני
העמים לחיות בשלום ובשכנות טובה – הרי
השמירה על מקומות קדושים צריכה להיות גם

עו"ד קורינאלדי מעניק לשופט אדמונד לוי את הספר "משפט נעילה"

עניינה המובהק של הרשות הפלסטינית "...כתב.
בשורה התחתונה הסביר כי לא שוכנע כלל כי
הריסת בתי הכנסת היא הפתרון היחיד לסוגיה.
ובפיסקת הסיכום הפנה אתגר מוסרי לפתחה
של הרשות הפלסטינית.

לא חדל לבכות את הרס גוש קטיף
לאחר מתן פסק הדין התקיים דיון מכריע נוסף
בהרכב של שבעה שופטים .אף שהדבר איננו
מקובל בהליכי בג"ץ ,ביקשתי רשות מהנשיא
ברק לתת את זכות הדיבור לרבנים שאר יישוב
הכהן ושמחה הכהן קוק ,שנכחו באולם.

הרב קוק קם ממקומו ,סידר את מגבעת
הרבנים ,ופתח בנאום נוגע ללב – מבין
המרתקים שנישאו באולם בית המשפט העליון
מיום היווסדו .את מילותיו האחרונות בדבר
קדושתו של בית הכנסת בתולדות האומה
הישראלית ,חתם בהתרגשות גדולה ובגרון חנוק
מדמעות.
דברי הטעם שיצאו מלבו חדרו כחץ ללב
שבעת השופטים .אלה הורו בפה-אחד לראש
הממשלה "לבחון פניות לגורמים בינלאומיים
במטרה למנוע את הריסת בתי הכנסת" .גם אלה
שאינם חדי עין יכלו להבחין במחזה הנדיר שבו
דמעות ציעפו את עיניהם של השופטים אדמונד
לוי ואליקים רובינשטיין .דמעות ממש.
בא ויוצא אני בבתי דין ובבתי משפט .ראיתי
בעלי דין מקוננים ,עדים מתרגשים ,עורכי דין
מזדהים  -אך מעולם לא ראיתי שופט דומע
בפומבי .תמונת דמעותיו של השופט לוי בפרשת
בתי הכנסת של גוש קטיף הותירה בי ,כאדם
וכפרקליט ,חותם בל יימחה ועדות נאמנה
לרגישותו כיהודי גאה ,נאמן לעצמו ,עמו ודתו.
שונה היה בהילוכו .בעל לב ,יחיד בענוותנו
ואמיץ במחשבתו.
בפרספקטיבה משפטית-ציבורית דומה כי
דבריו אלו  -כמו גם דעת היחיד החולקת שלו
מול עשרה שופטים ,בפסק הדין בעניין חוקתיות
מהלך ההתנתקות ,ופינוי חבל קטיף  -ייוותרו
חקוקים לאורך זמן בזיכרון הציבורי הקולקטיבי,
ובהיסטוריה של משפט הישראלי.
בחלוף מספר שנים וטרם פרישתו ,נכנסתי
לבקרו בלשכתו בבית המשפט העליון .הענקתי
לו את ספרי והפלגנו בשיחה על הפרשה
בפרספקטיבה .בדבריו ניכר היה שצערו
ודמעותיו לא פסקו מלבו ,והמשיכו ללוותו זמן
רב בעקבות תוצאות חורבן גוש קטיף וכאבם
של המתיישבים.
יהי זכרו ברוך.

מה אמרו פרשני התקשורת והפוליטיקאים ערב הגירוש מגוש קטיף?
חיים יואבי רבינוביץ
יוזם ומחולל הגירוש מגוש קטיף אריק שרון:
"אני רוצה שתדעו ,אשקלון וישובים אחרים
לא יהפכו לקו החזית ..אני מבין בביטחון ,ואני
מבטיח לעם ישראל  40שנות שקט" .במשך כל
ימי מבצע "צוק איתן" התמלאו אולפני הרדיו
והטלוויזיה בפרשנים ומומחים .אלה אותם
פרשנים גאונים שהבטיחו לנו גן עדן עלי
אדמות ,אם רק נברח מגוש קטיף.
מעניין שאף כתב לא שואל אותם על התחזיות
שלהם עצמם לפני  9שנים ,שהצדיקו ותמכו
בחורבן של  23ישובים פורחים ,והפכו לפליטים
כ 10,000-חקלאים חרוצים .אותם אנשים
שהגנו בגופם על מדינת ישראל מפני הרקטות
והמנהרות ,לא הגיעו אל השלווה גם בחלוף 9
שנים מיום שגורשו מבתיהם.
להלן כמה תחזיות של אותם פרשנים גאונים
בשנים  2004ו:2005 -
הפרשן אמנון אברמוביץ' הסביר" :אבל חשוב
מכך ,ישראל מוחזקת ככוח כובש בעזה ,למעמד
המפוקפק הזה יש מחיר .ההתנתקות אמורה
לסיים את המעמד ואת מחירו"( .בראיון למקור
ראשון )4.8.05
האלוף (במיל') דני רוטשילד הוא נשיא
המועצה לשלום ולביטחון ,והוא החתים מאות
קציני מילואים ,על גלוי דעת בו נאמר בין
השאר" :ההתנתקות תאפשר את יכולת הפעולה

של כוח הביטחון ותעניק לה
לגיטימיות .היא תגרום לשינוי
אסטרטגי מדיני ותפתח סיכוי
להסדר ,ההתנתקות חשובה
לביטחון הלאומי".
יעל דן ,מגלי צה"ל ,מראיינת
יומיים אחרי עקירת נצרים
את תושבת המקום ,רחל
משולמי ,אם ל 17-ילדים וכך
אומרת לה יעל דן "אני חייבת
לשאול אותך :האם אין לך,
גירוש גוש קטיף 2005
למרות כל הכאב ,איזו הקלה
שחיי ילדיך יהיו בטוחים יותר
עכשיו כשיצאת מנצרים?"
בדיוק שנה אחרי הראיון הזה נפל בלבנון ,בנה
של רחל ,עמי משולמי הי"ד .יש להניח שחלק
מבניה של רחל לוחמים היום ברצועת עזה,
ממנה גורשו לפני  9שנים.

בעיה של חפצים מעופפים
דב וייסגלס מיוזמי ההתנתקות ועורך דינו של
אריאל שרון על הטילים מעזה "יש לנו בעיה של
חפצים מעופפים ,אבל במונחי ביטחון זה לא
פקטור משמעותי ולא איום לאומי".
רן כהן (מר"צ)" :אנשי הימין דיברו על
הקסאמים שיעופו מכאן ומשם ,ואני אומר

לכם מי שרוצה לחוס היום
לא רק על שדרות אלא גם
על אשקלון ,צריך לתמוך
בהתנתקות".
ח"כ שאול מופז (קדימה):
"ההתנתקות תעניק יותר ביטחון
לאזרחי ישראל ,ההתנתקות
מהלך הכרחי ונבון".
ח"כ בנימין בן-אליעזר
(העבודה)" :אם לא נעשה את
הצעד הזה( ,של חורבן גוש
קטיף) מהר מאוד נמצא את
אל-קאעידה וחיזבאללה כאן ".
ח"כ מאיר שטרית (התנועה)" :יש טענה שיהיה
איום על יישובים בנגב ,אני עוד לא שמעתי
טענה מגוחכת כזאת".
שמעון פרס" :ההתנתקות אינה גירוש אלא
הצלה".
ח"כ בוזי הרצוג (יו"ר מפלגת העבודה):
"ההתנתקות היא בעלת משמעות היסטרית
להוצאת המדינה מן הבוץ בעזה".
חיים רמון :מה יש לנו לחפש בגוש קטיף?
כן ,מר רמון יש לנו לחפש הרבה בגוש קטיף:
מנהרות  ,טילים ,רקטות ,רוצחי נשים וילדים
ועוד ועוד .כן ,מר רמון יש לנו לחפש שם גם את
שרידי גופותיהם של לוחמי גולני.
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סא"ל במיל .אבי פרחן בראיון מיוחד ל"ארץ ישראל שלנו" בעקבות מבצע "צוק איתן"

"התשובה לטרור להקים מחדש את יישובי צפון הרצועה"

סא"ל במיל .אבי פרחן האיש שהקים את היישוב אלי סיני בצפון רצועת עזה ומיוזמי הקמת היישובים ניסנית ודוגית קורא להחזיר את
היישובים מחדש לצפון רצועת עזה ,ולהחזיר את הצבא .והוא מזהיר "הסיבוב הבא יהיה הרבה יותר קשה"
אבי פרחן אתה אומר כיום לכולם "אמרנו לכם"?
אמרנו לכם? זעקנו ,הקזנו דם! הוצאנו סרטים
ופליירים עם מפות ותרחישים מדויקים מה יקרה.
אבל התקשורת החרימה אותנו .צחקו עלינו "אתם
ימין הזוי" ,הבטיחו לנו ארבעים שנה של שקט.
רק תומכי הגירוש זכו לדקות שידור .התקשורת
התנהלה כ"פראבדה" וסתמה לכולנו את הפיות
כדי להכשיר את הגירוש מגוש קטיף .איך העיד
הנחתום על עצמו אמנון אברמוביץ "הפכנו את
שרון לאתרוג".

צה"ל והתיישבות הולכים ביחד
מה אתה אומר כיום לקברניטי המדינה?
כמי שהיה מושל חאן יונס ומכיר את השטח
בסיני ובעזה על כף ידו ,הוצאתי השבוע מכתב
לראש הממשלה מר בנימין נתניהו וקראתי לו
לתקן את הטעות ולהחזיר את החטיבה הצפונית,
לתפוס את גוש היישובים הצפוניים דוגית ,אלי
סיני וניסנית.
רכס דוגית שולט על שאטי וג'בליה ,רכס ניסנית
שולט על בית להיא ובית חנון .בשלב הבא יש
להכניס כלים הנדסיים לפנות את הבטון ששמו
מעל הריסות הבתים .ראש הממשלה צריך להורות
לשר השיכון אורי אריאל להחזיר את היישובים.
יסודות הבתים שלנו עדיין קיימים ,התשתיות
קיימים נותר רק לשקמם .בשלב שני יש לאפשר
לנו לחזור הביתה להקים רצף של יישובים לאורך
כל המובלעות הצפונית .אני חייב לציין שגם לפני
ששת הימים ששטח ישובי צפון הרצועה היה
שטח מפורז של האו"ם ומעולם לא היה שטח
ערבי.
וזה יעצור את מדינת הטרור שהוקמה על
חורבות יישובי גוש קטיף?
אין תשובה אחרת לטרור מלבד הקמת יישובים.

כך עצרנו את הטרור בכל רחבי ארץ ישראל .צה"ל
והיישובים זה דבר שתמיד הלכו ביחד .מאידך,
בכל מקום שפינו יישובים וגירשו יהודים קבלנו
טרור והרג .מלבד זאת כתשובה למדינת איראן -
חמאס שהקמנו בחבל עזה ,כדי לפתור באמת את
הבעיה ולא רק לדחות את הבעיה לשנה שנתיים
ולהחמיר אותה ,על צה"ל לתפוס את ציר נצרים
ולהכניס חטיבה מרכזית ,ובדרום את ציר פילדלפי
וגוש קטיף.
זה ריאלי?
המציאות תוביל אותנו לזה .ניסו כבר הכל.
הסכמי שלום ,אוסלו התנתקות בריחה חד צדדית
ומה לא .זה העניק לערבים ניצחונות ,ואנחנו

מובסים פעם אחר פעם .לפני הגירוש לעגו לנו
צחקו עלינו מה אתם מחפשים בעזה .כיום כולם
רואים היישובים שהקמנו בצפון רצועת עזה
ובגוש קטיף היו חומת מגן של כל מדינת ישראל
והיישובים הללו צריכים לחזור להיות חומת מגן.
אין פתרון אחר.
מה דעתך על הפסקות האש וכל הפעילות
המדינית?
טעות נוראית ,חייבים לגמור את העבודה ולתת
לצה"ל לנצח .זה נכון שהמחבלים נהיו מתוחכמים
אבל הצבא שלנו גם חזק מאד ויכול לתת את
התשובה אם יתנו לו .אני חוזר ואומר אם לא יסיימו
את המלאכה ולא יחזרו חזרה לצפון הרצועה ולא
יתפסו את הצירים שיבתרו את עזה ,חבל על כל
ציפורן של החיילים שלנו שמקיזים את דמם לשווא.
אם ימשיכו במשחקים הללו זה יחזור על עצמו
בסיבוב נוסף והרבה יותר גרוע .הגיע העת לחתוך,
להפסיק לפחד מעצמנו .יש להחזיר קודם את
הצבא ולאחר מכן להחזיר את היישובים.
עברת אתה ומשפחתך את פינוי ימית ואת
הגירוש מגוש קטיף?
”קמפ דיוויד היה מודל שבגללו הגיעו עד אוסלו
ובהמשך לגירוש מגוש קטיף .בגין פתח את הפתח
לנסיגות הקשות והכואבות יותר .קמפ דיוויד גרם
להחלשת העם .יש כאן סכנה קיומית לעם ישראל,
וכל זה תוצאה ברורה וישירה ממה שאני מכנה
’אסון קמפ דיוויד‘.
נוצרה הזדמנות בלתי רגילה להחזיר את המצב
לקדמותו .העם מצפה למנהיגות .זו העת לתקן
את החורבן שהמיטו עלינו מאז קעמפ דויד ועד
גוש קטיף ,לחזק את היישובים ביהודה ושומרון
ולהקים חדשים ולבנות מחדש את היישובים
שנחרבו ברצועת עזה.

"חובתנו לא לשכוח את העבר כדי להאחז בעתיד"
נשיא המדינה רובי ריבלין ביקר לפני חמש שנים במוזיאון גוש קטיף וחנך את מנורת נצרים

במלאת ארבע שנים לגירוש מגוש קטיף ערך
נשיא המדינה ראובן ריבלין שהיה אז יו"ר הכנסת,
ביקור ממלכתי במוזיאון גוש קטיף בירושלים.
בעקבות מבצע "צוק איתן" ,דבריו של ריבלין
במוזיאון מקבלים משמעות נוספת.
במהלך ביקורו סייר ריבלין במוזיאון ,וקיבל
סקירה מפי העקורים על פעילות התיעוד והזיכרון
לסיפורו של גוש קטיף .במסגרת פעילות זו
מציג מוזיאון גוש קטיף לציבור מעל  50כותרים
העוסקים בסיפור של גוש קטיף.
ריבלין קרא במהלך ביקורו לממשלת ישראל
ולכנסת לפעול מייד לשיקום המגורשים,
המבקשים לשוב ולהיאחז בארץ ישראל" .ביצוע
החלטה דמוקרטית הפך לגירוש יהודים .אני מדבר
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על גירוש יהודים עכשיו .זו היתה החלטה נוראה
ואיומה ,ועלינו ללמוד את הלקח .אני לא רוצה
לצטט ,אך אני יכול לספר כי אדריכלי ההתנתקות
נשבעו לי שלא יהיה גירוש נוסף! אני רוצה להאמין
שלא יהיה גירוש נוסף ,אך זו אמונה ,ולא תמיד
אמונות מתגשמות .צריך לעמוד על המשמר".
ריבלין ,אמר עוד לכלי התקשורת כי אף
שההינתקות הייתה על פי החלטה דמוקרטית,
"מדובר באחד הפרקים הנוראים של עמנו בדור
הזה .היום אנשים חושבים" :על מה ולמה?" .אנחנו
צריכים להפיק לקחים ואין תרוץ לכך ,שלמגורשים
אין בית" .ריבלין הוסיף כי עלינו להיאחז באמונתנו
שארץ-ישראל כולה שלנו ,וכי הגרוש מגוש קטיף
לא הביא שום יתרון.

בסיום ביקורו חתם ריבלין בספר המבקרים של
מוזיאון גוש קטיף ,והוסיף:
מכובדי! למזיאון המנציח את עלילות גוש קטיף,
שהיה לחלקת אלוקים קטנה בזכות המתיישבים,
ההולכים לפני המחנה ,ואשר גורלה נחרץ
בהחלטת הרוב בישראל .הסיפור ,השבר והלקחים
שיש ללמוד לעתיד עמנו בארצנו מתאפשרים גם
באמצעות "בית קטיף" .חובתינו לא לשכוח את
העבר כדי להאחז בעתיד ,ולאפשר ל"מגורשי
הגוש" לשקם עצמם בהאחזותם מחדש באדמת
ארצנו  -מולדתנו.
רובי ריבלין ,יו"ר הכנסת ה 16-וה.18-
ירושלים ,י"ב מנחם אב 4 ,שנים לגירוש.
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מבזקי
מוזיאון גוש קטיף פתוח בליל תשעה באב
עד  2לפנות בוקר

כמסורת השנים האחרונות ,מוזיאון גוש קטיף
פותח את שעריו ביום שני בלילה ליל תשעה
בעב עד השעה  2לפנות בוקר .אמירת איכה
תתקיים ברחבת המוזיאון בשעה  8בערב עם
החזן ציון טובי מגני טל .לאחר מכן יתקיים רב
שיח בחזות הכנס חברה בשדרות ביוזמתו של
האלוף במיל .עוזי דיין יו"ר מפעל הפיס בנושא:
הבית השלישי .במהלך הליילה יוקרנו סרטים
על גוש קטיף .הציבור נקרא להגיע ולהזדהות.
אירועי הקיץ במוזיאון גוש קטיף בירושלים
בסימן מבצע צוק איתן
מוזיאון גוש קטיף פותח את שעריו במהלך
הקיץ ,במלאות  9שנים לגירוש מידי יום
מהשעה  9בבוקר ועד  7בערב .במוזיאון מוצגים
תערוכות שונות של אמני גוש קטיף ,בנוסף
למוצגים הקבועים.
במקום ניתן לצפות בסרטי תיעוד מדהימים,
הציר ההיסטורי של ההתיישבות היהודית,
בחבל עזה מלפני  3000שנה ,החקלאות ,בתי
הכנסת מנורת נצרים שהפכה לסמל ,שחזור
פסיפס בית הכנסת העתיק בעזה ,מוצגים
היסטוריים מגוש קטיף ועוד .במוזיאון עובדים
רק מגורשי גוש קטיף.
דווקא בימים אלו הציבור נקרא לבוא ולהזדהות
עם גוש קטיף ולחוות את תולדות היישוב
היהודי בחבל עזה מאז ימי החשמונאים.

רחוב שערי צדק  5ירושלים פתוח מהשעה 9
בבוקר עד  7בערב ,טלפון 02-6255456
אלפים ביום כיף חינם באקשן פארק לרגל ל"ג
בעומר שארגן מרכז החסד גוש קטיף
למעלה מ 2500-משתתפים הגיעו ליום כיף
חוויתי מרגש ומיוחד במתחם ה'אקשן פארק'
במושב לכיש שהתקיים בחופשת ל"ג בעומר.

ביום הכיף השתתפו ילדי הדרום ,יישובי קו
העימות וגוש קטיף וכן נפגעי הטרור .במהלך

יום הכיף שנפתח מהשעה  10בבוקר עד  6בערב,
הילדים והמשפחות קבלו שפע של אטרקציות
חינם ,הופעות מגוונות ומרתקות לילדים שכלל
מופעי קסמים .במרכז יום הכיף נערכו הופעות
מיוחדות של כוכב הזמר אבי בניון ותזמורתו,
מקהלת פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל
שהצדיעו לנפגעי הטרור וילדי הדרום.
"יש הרבה מה לזכור
וללמוד מההיסטוריה של גוש קטיף"

יו"ר וועדת החינוך של הכנסת חבר הכנסת
האלוף במיל .עמרם מצנע הגיע לביקור מרגש
במיוחד במוזיאון גוש קטיף בירושלים .מצנע
ביקר בכל אגפי המוזיאון והתרשם עמוקות
מהשימור ההיסטורי של יישובי גוש קטיף
והנצחת מורשת יהדות חבל עזה .מצנע הדגיש
את החשיבות החינוכית של המוזיאון כדי
להנציח את מורשת גוש קטיף.
בספר האורחים כתב עמרם מצנע "מוזיאון גוש
קטיף מרשים מאד .הביקור במוזיאון שהוקם
על מנת לזכור את גוש קטיף ומורשתו .יש
הרבה מה ללמוד מהחלק הזה של ההיסטוריה
שלנו..
רק אהבת הארץ היא שנתנה את הכח לחולל
בחבל ארץ זה של דיונות ושממה מהפכה
מדהימה .בקרתי פעמים רבות בחבל קטיף
ועמדתי נפעם תמיד על גודל המעשים
וההישגים של המתיישבים .יישר כח על
פעולות השימור השחזור ולימוד המורשת".
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