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פרטים בעמוד אחורי

"אלפי חיילים ושוטרים נמצאים ב'נכות נפשית'
בגלל טראומת הגירוש"
חבר הכנסת זבולון כלפה ,מי שגורש לפני שמונה שנים מביתו בעצמונה ,פועל להקים מרכז מיוחד שיטפל בחיילים ושוטרים שנפגעו מהגירוש" .אנשים סוחבים
צלקות קשות מהגירוש ,וחייבים לטפל בזה כדי שנוכל לנצח במלחמה הבאה" .ראיון מיוחד במלאות שמונה שנים לגירוש ,עם האיש של גוש קטיף בכנסת.
זבולון כלפה הגיע לכנסת בגלל היותו
ראיון מגורש גוש קטיף ,מה שמסמל יותר מכל
מיוחד את המאבק של עם ישראל כולו למען
ההתיישבות .כלפה שגורש מימית ולאחר מכן
מגוש קטיף ,היה אחד מהפעילים הבולטים
בהתיישבות ובמחאות נגד העקירה .כיום הוא
מנהל ביד רמה את המאבק בכנסת .למרות שהוא ח"כ
טרי ,הצליח להיות אחד מהפעילים ביותר בכל המישורים,
כולל בנושאים החברתיים ,והקים לאחרונה את השדולה
החקלאית בכנסת.
איך התחושות שמונה שנים אחרי?
העוול נשאר עוול ,חוסר צדק משווע .ככל שחולפים
השנים מתגבר חוסר ההיגיון הן הביטחוני והן המדיני.
כולם רואים את התוצאות .באחד מנאומי שאלתי את
חברי הכנסת ,שבהחלטת ההתנתקות שהתקבלה בכנסת
נאמר" :מטרת התוכנית להוביל למציאות ביטחונית
מדינית כלכלית ודמוגרפית טובה יותר" .האם אכן כך
הם פני הדברים?? כמו"כ נכתב" :יציאה מרצועת עזה
ומאזור בצפון השומרון עשויה להקטין את החיכוך עם
האוכלוסיה" .וגם" :השלמת התוכנית תשלול את תוקפן
של הטענות כנגד ישראל ,בדבר אחריותה לפלסטינים
ברצועת עזה" .האם כל זה התרחש מאז הגירוש? או
שקבלנו טילים עד תל אביב והלחצים על ישראל רק
התגברו והלכו?
מאידך האנשים מתוך גוש קטיף נמצאים בהתמודדות
בלתי פוסקת בשיקום חייהם ובנית בתיהם מחדש.
הדברים קשים מאד אבל מאידך צריך להמשיך את החיים.
כמה מרגש לראות את הילדים שעולים לכיתה א' שנולדו
לאחר הגירוש ,ולא זכו להכיר את החיים שהיו אצלנו
בגוש ,שגם הם רואים את עצמם חלק מגוש קטיף .היה
שם נוף אנושי מיוחד שלא היה כדוגמתו.
היית מאוד נרגש בנאומך לציון שמונה שנים לגירוש.
הזמן לא מרגיע מעט את הכאב?
"לא .כשהייתי תלמיד בישיבת הסדר בימית ,העיר
פונתה ועברתי חוויה מכוננת .למדתי להסתכל על החיים
בפרספקטיבה יותר רחבה ,לא רק דרך הרגע הזה .אחר
כך ,כשגרתי בגוש קטיף ,אנשים היו אומרים לי' :איך אתם
חיים כאן .לא היינו נשארים פה דקה אחת במציאות
הזאת' .עניתי להם שיש גם משפחות שלמות של חלוצים
שקבורים בבית העלמין בראשון לציון ,וכשאדם מבין
שהוא חלק מחזון גדול ,הוא מקבל כוחות .גוש קטיף
היה מקום מצוין לחיות בו .הוא שיגשג מבחינה חברתית,
כלכלית ותורנית".

חורבן הבית הראשון והשני וגם גירוש יהודי ספרד .זה
צריך להוביל לחיזוק הזהות שלנו לארץ ישראל .להפסיק
להתנצל .שבנו לנחלת אבות שנתנה לנו על ידי בורא
עולם .מדינת תל אביב יונקת את מציאותה משכם חברון
וירושלים ולא להיפך .יש לנו את הקושאן הטוב ביותר.
אתה חושש שזה יקרה שוב?
אני מעדיף לא לעלות על דל שפתי מציאות כזאת .כבר
עשרים שנה מוכרים לנו שלום החל מאשליות מאוסלו.
המציאות מדברת בעד עצמה .צריך להפסיק למכור לציבור
אשליות שווא .אין פתרונות קסם ולא יהיו .כשנדבר על
החיבור שלנו לארץ ישראל בזכות התורה גם האוייבים
ידברו אחרת .כשהייתי ילד אמרו לי שכאשר אגיע לגיל
 18לא אצטרך לשרת כי יהיה שלום .בינתיים הילדים שלי
שירתו וכנראה זה יימשך ,כל מי שמוכר אשליות של שלום
עכשיו שיפסיק לרמות את הציבור.

צריך להפסיק למכור לציבור אשליות
שווא .אין פתרונות קסם ולא יהיו.
כשנדבר על החיבור שלנו לארץ ישראל
בזכות התורה גם האוייבים ידברו אחרת

שבנו לנחלת אבות

כולם יודעים שהגירוש היה פשע אבל חלקם עדיין
חוששים לדבר?
אני משוחח עם הרבה אנשים ,ואני יכול לומר שהרבה
מאד ,גם כאלו שהיו תומכים נלהבים בגירוש יוצאים
מהארון ומדברים היום בקול .היבט נוסף שלא שמים
לב אליו והתחלתי לטפל בכך בשבועות האחרונים הם
חיילים ושוטרים שטראומת הגירוש מלווה אותם ,והם
ב'נכות נפשית' .אם אנחנו רוצים להכריע את המלחמה
הבאה חייבים לטפל בזה בדחיפות .בגירוש מגוש
קטיף הטשטשו הרבה דברים ,נמחק כמעט ההבדל בין
אויב לאוהב ,מושגים התערפלו ,ואנחנו חייבים לייצר
כלים ומערכות שיטפלו באותם אנשי ביטחון מהצבא
והמשטרה .אני מדבר עם הרבה מהם ואמרו לי שהנושא
הזה טורד את שלוותם ,הם קמים עם זה ויושנים עם זה.
מעבר למה שקרה לכל עם ישראל החיילים והשוטרים
שגירשו נפגעו לא פחות.
מה הלקח שאתה לוקח איתך?
לא לחינם הגירוש קרה בסביבות תשעה באב ,אז התחיל
בחטא הראשון של המרגלים שמאסו בארץ חמדה ,אח"כ

עזרה וסיוע

התקשורת הובילה את הגירוש
האשמת בנאומיך בכנסת את התקשורת שלקחה חלק
בגירוש?
התקשורת כולה לקחה צד אחד בגירוש ,והיא הייתה
מוסתת לכיוון אחד .כאשר רואים את התוצאות ברור
שהתקשורת כשלה כאשר נתנה לזה לגיטימציה .היום
כשהתקשורת שוב מצדדת בתכניות כאלו ,אני יודע שאני
הולך אוטומטית עם הצד השני.
אתה מאמין שנחזור לגוש קטיף?
חד וחלק אין לי בכך ספק .אם היית שואל יהודי מצפון
אפריקה או מאירופה לפני  200שנה אם ישוב לארץ
ישראל ,הוא היה עונה שהוא מאמין בכך בכל לבו ,כי לכך
אנו מתפללים יום יום .כמו שחזרנו לגוש עציון ולחברון
אנחנו נחזור לחבל עזה וגוש קטיף .נפלאות דרכי הבורא
בתהליכים שאנו עוברים אך בעצבים של ברזל ובאמונה
גדולה אנחנו נשוב לישובי גוש קטיף ונקים אותם מחדש.
איך אתה רואה את פעולות הזיכרון של מוזיאון גוש
קטיף בירושלים ומרכז ההנצחה בניצן?
אנחנו חייבים לבנות פעילות חינוכית ,הסברתית
ותודעתית .הפעילות שנעשית מבורכת מאד .לי עצמי
קשה לבקר במקומות כאלו כי הדברים מפרקים אותי
ושוברים את לבי ,לראות את מה שקרה ולהיזכר בדברים,
אבל אין ספק שהפעילות חשובה ביותר לעתיד עם ישראל
כדי שגם הדור הבא יזכור את מה שהיה וכדי למנוע דברים
כאלו בעתיד.
לתרומות בבנק:
חשבון בנק לאומי
סניף 985
מס' חשבון 09990053
בנק הדואר
חשבון מס' 8420872
ע"ש מוזיאון גוש קטיף
ת.ד 1025 .קרית מלאכי
לפקודת
"מרכז החסד גוש קטיף"



נמאס לנו להגיד לכם :אמרנו לכם
שר הבינוי והשיכון אורי אריאל בנאום נוקב במליאת הכנסת במלאות שמונה שנים לגירוש מגוש קטיף

"הבעל שם טוב אומר" :בזכירה סוד הגאולה" .בגדר מה
שאומרים היום :מי שזוכר – חוזר .סיים בזה ידידי ,רעי ,חברי,
זבולון כלפה ,ממגורשי גוש-קטיף ,תושב שומרייה היום.
ואני חוזר ואומר :אלפיים שנים זכרנו את ארץ-ישראל
וחזרנו 19 .שנים זכרנו את ירושלים ,את כפר-עציון ,את
רמת-הגולן וחזרנו ,ובעזרת השם נזכור ונחזור לגוש קטיף.
"בימים הסוערים שלפני ההצבעה פה בכנסת עמדתי
פה ,ליד הדוכן הזה ,והזהרתי ואמרתי וביקשתי בשם
ארצנו ,בשם הביטחון ,שכולם ידעו .והיו שהרימו את ידם
בעד התוכנית הארורה הזו .נמאס לי ,נמאס לנו להגיד לכם:
אמרנו לכם .והזהרנו והזהרנו חזור והזהר.

אשליית שתי מדינות

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל בביקורו במוזיאון גוש קטיף

מי לא הבין את זה?

"אז היו שהסבירו :כעומק החקירה ,עומק הנסיגה .אני
לא מקבל את זה כי היו פה רבים וטובים בעיני שהצביעו
בעד .מה לא הבנתם? שאם עוזבים את "ציר פילדלפי" על
גבול מצרים יהיו רקטות על תל-אביב? זה לא היה ברור
למישהו באולם הזה ,אלה שהיו אז? מה לא היה ברור?
שיירו "קסאמים" על כיסופים? מישהו יכול לטעון לחפות?
"אני זוכר ישיבות חוץ וביטחון .באים אנשים מטעם
ומסבירים :פרץ השלום ,יפרוץ השלום .לא נהיה אחראים
יותר לעזה – חזון גדול .נו ,באמת .זה מה שהיה לנו? זה מה
שקיבלנו? ,קבלנו "גראדים" על באר-שבע" ,גראדים" על
אשקלון! והיה מישהו שלא הבין את זה? שיקום!
"היו מומחים בצבא של שרון שלמדו איך לעשות דה-
לגיטימציה ליהודים .הם מחזיקים נשק ,הם יירו .מה לא
סיפרו על הצדיקים האלה מגוש-קטיף? ואני אומר לכם
בידיעה ,זה לא הערכה .הכול היה מתוכנן על-ידי ראש
הממשלה שרון ,בשיתוף פעולה ,לצערי הרב ,עד כדי זעזוע,
עם הצבא והשב"כ.
"ואתם שותקים ,ואין כמעט אחד שקם ואומר :סליחה,
טעיתי .לא ,אין את הכוח להודות בזה .זה גדול עליכם,
זה קשה לכם .רק תקומו ,תבקשו סליחה מזבולון כלפה,
מהילדים ,מהטף ,מהזקנים .תאמרו :טעינו .תסיקו אולי
להבא .לא ,עוד מסבירים שנמשיך.

מגרשים וצוחקים
"הייתי בכפר-דרום ,הייתי כשהיא קמה ,ביום הראשון.
ליוויתי אותם כאיש "אמנה" ,תנועת ההתיישבות של
גוש-אמונים .הם שכלו את אפרים איובי ,השם ייקום דמו,
ואת שורשן ,השם ייקום דמו ,ואת משפחת אופיר כהן,
שלילדיהם נגדעו הרגלים .והם המשיכו ,כי הייתה להם
משימה ,הייתה להם תקווה ,הייתה להם אמונה ,וזה לא
בגדר עבר .יש להם את זה גם היום.
"הייתי שם ביום הגירוש .ראיתי את אלוף הפיקוד עומד
עם הרמטכ"ל ,והם מדברים ביניהם והם מחייכים .אינני יודע
מה היה שם .אני זוכר את זה כמו היום .עומדים ,מגרשים
יהודים ,קורעים יהודים ,והם חייכו.
"הייתי אתם ביום הגירוש ,ואותה עלילה זדונית ומרושעת
שתוכננה ,שהיו כאלה ששפכו חומצה על חיילים – לא היה
ולא נברא ,אפילו לא משל היה .עלילת דמים .איך אני יודע?
במקרה הייתי בבית ,ואותם אלה שכאילו שפכו עליהם
חומצה באו אחרי הבית להחליף בגדים ,והם צוחקים והם
צוהלים .ואנה אנו באים ,עם כותרות בעיתונים ובתקשורת
וגינויים מחברי הכנסת ,איך יהודים מעזים לשפוך על
חיילים חומצה? מאיפה נולדה הרשעות? כמה רוע היה
בזה ,ובשביל מה? אלוקים אדירים .ואף אחד מהם לא קם
לבקש סליחה.

"ההתיישבות היהודית בחברון היא הנקמה
באלו שרצחו את משפחתי"
בשבת האחרונה ו' באב מלאו לשלמה סלונים תושב
רעננה ,שמונים וחמש שנה להולדתו ,בפרעות
תרפ"ט הוא היה בגיל שנה ,וחווה על בשרו את טבח
הערבים ביהודי חברון .כל הקשרים הטובים של
אביו עם הערבים לא הועילו ,כל ההבטחות קרסו,
ומשפחתו נטבחה לנגד עיניו ,עם כל שאר היהודים.
שלמה סלונים  -דור חמישי בחברון .הוא שריד,
כמעט אחרון ,לניצולים מטבח תרפ"ט ,וגם
ממשפחתו שנטבחה כולה .אביו ,אמו ,אחיו ואחיותיו
נטבחו לנגד עיניו של התינוק בן השנה שלֹמה.
מספר שלמה סלונים:
"זה קרה בדיוק לפני שמונים וארבע שנה .בבוקר
שבת קודש פרשת עקב ,י"ח במנחם-אב תרפ"ט,
ביצע המון מוסלמי צמא דם טבח אכזרי ביהודי עיר
האבות .כשמבטי רצח בעיניהם ,הקיפו אלפי ערביי
חברון וסביבותיה את בתי היהודים ,פרצו פנימה,
ובלא טיפת רחמים דקרו ורצחו אנשים ונשים,
זקנים ונערים ,ילדים ועוללים.
"אחד ממוקדי הזוועה הגדולים במעשה הטבח היה
ביתו של אבי ,אליעזר-דן סלונים ,שהיה מנהל סניף
הבנק המקומי ומנכבדי העיר ,והיה גם מכובד מאוד
בקרב ערביי האזור .בביתנו התארחו אז גם הורי
אמי ,הרב אברהם-יעקב אורלנסקי ,רבה של זיכרון-
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שלמה סלונים אז והיום

יעקב ,ורעייתו ינטה ,שבאו לחברון לרגל שמחה
משפחתית יום אחד קודם המאורעות' .בכל מקרה,
לך ולאנשיך לא יאונה כל רע' ,הבטיחו לאבי ידידיו
הערבים .ואכן ,רבים מיהודי העיר נאספו בבית הוריי,
שהיה נחשב למקום בטוח.
"בשמונה בבוקר בשבת ניתן האות ,וגל טבח נורא
שטף את חברון היהודית .נחלי דם זרמו מבעד
הדלתות המנותצות של בתי היהודים .מאות
פצועים ,מקצתם פצועים אנושות ,התבוססו בדמם
בין גוויות יקיריהם 24 .מבין  67טבוחי חברון נרצחו
בביתנו הבטוח בחברון.
"אני הייתי בן שנה .הערבים נעצו בי סכין במצח,
ועשו גם דקירה באצבע – סמל למאבקם במוח
היהודי וביד היהודית .עד היום נותרה הצלקת על

"כ 8,000-איש גורשו מצפון השומרון ומעזה .למה מצפון
השומרון ,מה היה שם בדיוק? על מה דיברו שם? שם אפילו
לא הסבירו .זה היה מנה נוספת ,כי ראש הממשלה שרון
החליט .למה? ככה .והם הצביעו בעד.
"יש שעדיין לא למדו ,והם מנסים למכור לנו את האשליה
של שתי מדינות לשני עמים .יש כאלה שמסבירים לנו
שמדינה אחת מהירדן עד הים אלה סיפורי סבתא ,בובע
מייסעס .כך אומר האזרח מספר אחת ,כמו שהוא הסביר
שיש 'מזרח תיכון חדש' ,כמו שהוא קיבל פרס נובל לשלום.
"הסיפור של שתי מדינות לשני עמים ממערב לירדן הוא
ה"סיפור סבתא" הכי גדול עלי אדמות ,ואני מציע לכולנו לא
לחזור על טעויות שהיינו שם ,בגדר "כלב השב אל קיאו",
כמו שאומר המשורר בתהילים.

הצמיד הכתום

"אני הולך עם הצמיד הכתום שמונה שנים .אני אוריד אותו
כשאדע שרוב ,רוב מוחלט של התושבים ,הגיע לבית הקבע,
שזה בגדר המנוחה .זה לא הנחלה .כשכתוב אצלנו "אל
המנוחה ואל הנחלה" ,המנוחה זה המשכן בשילה .והנחלה
בירושלים ,בבית הקבע ,בבית-המקדש ,ולא הגענו עד לשם.
הממשלות לדורותיהן מאז הגירוש ,במשך שמונה שנים .היו
יותר טובים ,היו פחות טובים .אבל זה שהבטיח שתוך שנה
יש פתרון לכל מתיישב – עוד דבר שקר ארור שהוציא מפיו,
ידע שזה לא יהיה ,ולקח קמפיינרים כדי להסית את העם
נגד אותה אוכלוסייה ,נגד אותן משפחות וילדים.
"בעת האחרונה הועברה לאחריותי ,כשר הבינוי והשיכון,
האחריות להמשך הטיפול במגורשים .באופן ברור נשארו
הבעיות הקשות .באלו היותר פשוטות ,ברוך השם
התקדמנו .לאט ,אבל התקדמנו .אני מעל הבמה הזאת
נשבע לעשות כל מאמץ כדי לפתור את הבעיות האלה.
לא אוכל לעשות זאת לבדי .אני מקווה שהממשלה כולה
תעשה מאמץ נוסף ,מעבר למה שנעשה ,ונפתור את
הבעיות בחודשים הקרובים.
אני מאמין ומתפלל כי "לא יטֹש ה' עמו ונחלתו לא יעזֹב".
בעזרת השם נעשה ונצליח.

בשובך לציון
 84שנים למאורעות תרפ"ט בחברון

מצחי ,ואצבעי משותקת  -עדות אילמת למעשי
הזוועה באותו טבח נורא".
איך אתה מציין את יום השנה לפרעות תרפ"ט?
" גם השנה אגיע יחד עם ילדיי לחברון ביום השנה
לטבח .חברון היא עיר יהודית ,עיר שלנו שנקנתה
בדמים מלאים .תמיד ,במהלך כל ההיסטוריה ,היה
רצף של יישוב יהודי בחברון ,וגם לאחר הטבח
בתרפ"ט היו ניסיונות לחדש את היישוב היהודי
בחברון.
"באמת עצוב מאוד לראות את כל הבעיות .עצוב
שממשלות ישראל ובג"ץ שמים רגל למתנחלי חברון,
ולא מאפשרים להם לשקם שם בתים ולהגדיל את
היישוב .בכל הדורות לא קרה שרגל יהודי כלתה
מחברון .כל המבקרים במהלך הדורות מציינים
שהגיעו לחברון ותמיד מצאו בה היאחזות יהודית.
איך הקשר שלך עם חברון כיום?
"אנחנו ,כמובן ,מעודדים ומחזקים את היישוב
היהודי .מעורבים בכל מה שקורה .ואני קורא מכאן
לכל בית ישראל ,להגיע ולחזק את חברון בכל עת
ובכל זמן .ההתיישבות היהודית בחברון היא הנקמה
הגדולה ביותר בטובחי תרפ"ט .כל בית שנגאל ,כל
יהודי שמגיע לחברון היא התשובה הניצחת שלנו
למה שחוויתי אז".

שמונה שנים לאחר החורבן:

המונים מבקרים במוזיאון גוש קטיף בירושלים
שלמה וסרטייל ,מנהל מוזיאון גוש קטיף בירושלים ,מדבר לקראת ציון שמונה שנים לגירוש על התחושות הקשות ועל הרבבות שזורמים למוזיאון גוש קטיף,
שנהפך אבן שואבת לרבים  וסרטייל קורא לציבור לבוא להזדהות ,לחזק ובעיקר להשפיע  גוש קטיף  -סיפור שאסור לשכוח!
קוראי ארץ ישראל שלנו ,בחופשת הקיץ לבוא ולבקר אותנו
סופרים ויוצרים ,סטודנטים ,כותבי מחקרים ,בתי ספר
שמונה שנים לגירוש מגוש קטיף ,מה התחושות?
במוזיאון גוש קטיף בירושלים .ללמוד ולחוות מקרוב את גוש
לקולנוע ועוד.
הלימוד על גוש קטיף והפקת הלקחים חשובים כדי שמה
קטיף ,ובעז"ה נזכה לראות בבניינה במהרה בימינו.
מה תגובות המבקרים?
שקרה לי ולמשפחתי באופן אישי ולשמונת אלפים נוספים,
והמטרה שדבר כזה לא יקרה ,חלילה ,ליהודים אחרים .לכן,
אחד המבקרים אמר לי ברגע של התרגשות שאילו מוזיאון
חשובה מאוד ההזדהות של הציבור ,וחשוב שכולם יגיעו
כזה היה קם לאחר פינוי ימית ,היינו חוסכים את גירוש גוש
למוזיאון גוש קטיף בירושלים .הילדים שלנו ,דור ההמשך,
קטיף .אני יכול לספר על אדם שהיה בכיר במערכת הביטחון
צריכים להבין ולדעת מה קרה .אין ספק בפרספקטיבה
של ישראל בדרגת אלוף ,שלאחר הביקור החל לארגן סיורים
שהמוזיאון השפיע רבות על הלך הרוח בציבור הרחב ודעת
ביהודה ושומרון כ'תיקון' על כך שלא עשה לדעתו מספיק כדי
הקהל הישראלית .המבקרים במוזיאון מכל גווני הקשת
לעצור את 'תכנית ההתנתקות'.
מוכיחים את ההשפעה הגדולה שיש למוזיאון.
הרשל"צ הרב עמאר במוזיאון
במוזיאון משהו ממגנט ,אנשים חשים במציאות את גוש
למוזיאון גוש קטיף מלאו חמש שנים .מהי בעצם
קטיף .תחושה שאתה למעשה נכנס לתוך גוש קטיף:
התרומה שלו להנצחת גוש קטיף.
החל מהציר ההיסטורי של חבל עזה מלפני  3000שנה,
דרך ההתיישבות בגוש קטיף ,בתי הכנסת ,סקירת המאבק
למוזיאון גוש קטיף יש תהודה אדירה ,שלא ניתן לשער.
וכלה בחדר הדמעות ובהנצחת חללי גוש קטיף .מוזיאון גוש
ביקרו בו למעלה ממאה ושישים אלף אנשים ,מכל גווני
קטיף זה דבר חי .למעשה ,זה מוזיאון שמספר את הסיפור
הקשת הציבורית ,כולל אלופים בכירים ,שרים ,ח"כים ותיירים
שאסור לנו לשכוח .העובדה שכל עובדי המוזיאון הם אנשים
מכל העולם .לקראת יום השנה השמיני הגיע לביקור גם סגן
הקשורים ישירות עם גוש קטיף רק מחזקת זאת.
מפקד כוחות הגירוש מאיר בן ישי ,יחד עם ידידו עו"ד גלעד
קורינאלדי .המוזיאון הביא למהפך תודעתי בכל הקשור לגוש
לסיום?
קטיף ותכניו מסייעים להפקת הלקחים.
כל מבקר במוזיאון מחזק ומזדהה באופן אישי עם גוש
מעבר לכך שציבור רחב נחשף לראשונה לגוש קטיף,
עו"ד קורינאלדי ,מאיר בן ישי ומנהל המוזיאון שלמה וסרטייל
קטיף ועם הצלת ארץ ישראל .אני קורא באופן אישי לכל
המוזיאון משמש בית לאנשי גוש קטיף .בית לאומנים,

ראש ממשלת “שלום עכשיו”  -עם הראש
בקירשל יום הולדת ליהונתן ועדיין
“מי שנותן יד להקפאת בניה ,ולשחרור מחבלים ,הוא האחראי אישית לתוצאות .מי שמדבר על גירוש נוסף
בכלא  -עד מתי?
יהודים מנחלתם בארץ הקודש ,יזכר לדראון עולם ,לעולמי עולמים .כבר ראינו את הגיבור שרון ,שחשב את עצמו
למלך מלכי המלכים .איפה הוא עכשיו?!” הרב שלום דב וולפא במאמר נוקב לציון שמונה שנים לגירוש
הרב שלום דב וולפא
יהודי עובר ברחוב ורואה שני פועלים עובדים עם כלי
עבודה .האחד חופר בורות לאורך הכביש ומניח את העפר
מסביבם ,והשני ניגש מיד ומחזיר את העפר לתוך הבור
וסותמו .ניגש היהודי ושואל“ :תגיד לי בבקשה ,אין לך מה
לעשות? בשביל מה אתה חופר בורות אם חברך סותם
אותם מיד”?
“אתה אינך מבין” ,משיב הפועל“ .בעצם אנחנו צוות של
שלשה .אני חופר ,השני ,שהיום לא בא לעבודה ,מכניס
שתיל של עץ ,והשלישי שראית ,מחזיר את העפר מעל
השתיל .אבל היום השני שמכניס את השתילים חולה,
ונשארנו רק שנים”.
יש הרבה אנשים משונים ,שהעובדות מסביב לא מזיזות להם
שום דבר בנפש .הם ממשיכים בשלהם כאילו שכלום לא השתנה.
ראש הממשלה מר נתניהו ,שם מסכה שחורה על עיניו,
ותוקע פקקים באזניו .הוא לא רואה מה קורה מסביב
במדינות ערב ,הוא לא שמע מה קרה ברצועת עזה אחרי
הגירוש האומלל ,הוא לא מודע לשנאה התהומית של
ה”פלסטינים” והעומדים בראשם ,שיעשו הכל על מנת
להשמידנו ,היו לא תהיה .וכך הוא ממשיך בהמצאתו
הגאונית כמו ראש בקיר“ .הפתרון היחיד :שתי מדינות
לשני עמים” .וברוב חוצפתו חוזר הוא שוב להקפאת הבניה
בירושלים ובישובי יו”ש (מה שרק מעודד את אויבינו
להמשיך במלחמתם נגדנו) ,ומתכנן פעם נוספת “מחווה” של
שחרור מחבלים רוצחים (שרק לאחרונה הוכח כמה פעמים,
שהמשחררם גורם בידים לפיגועים ולשפיכת דם יהודי).
איזה “פתרון” רוצה מר נתניהו להביא עלינו? עם מי הוא
שואף לעשות “שלום” ,עם רוצחים ששוחטים את אחיהם בלי
נדנוד עפעף?! עם ברברים שמעולם לא היה להם שלום גם
בתוך ביתם?! עם מכחישי השואה שקוראים שמות לככרות
ברמאלה על שם ה”שהידים” שופכי דם נשים ותינוקות?!

תחזיר את המפתחות

באיזו חוצפה ועזות מצח ,מעיז מי שנבחר על ידי מאות
אלפי יהודים שפויים המאמינים בשלימות הארץ ,לאמץ
את תורת שונאי ישראל ההזויים מ”שלום עכשיו” ,ולדרדר
מליוני אנשים לתהום?! אם אינך יכול לעמוד בלחץ של

אובמה וקרי ,תרים ידים ותחזיר את המפתחות .אבל אל
תבגוד בעמך ובמולדתך!
יש שאומרים ,שבעצם הכל טריק .נתניהו רק מדבר
ואינו חושב לבצע זאת .הוא חייב כביכול לומר שהוא בעד
מדינה פלסטינית ,כדי להסיר את הלחצים של ארה”ב ,אבל
למעשה הוא יודע שהפלסטינים מעולם לא יסכימו לתנאים
שהוא יציב .ובמילא אין לחשוש כי ,לא יצא מזה שום דבר.
אלא שבענינים כגון אלו ,יודעים רק איך שהמו”מ מתחיל,
וכשהחילות לפול לפני אבו מאזן ,נפול תפול לפניו .כניעה
קטנה מזמינה כניעה גדולה יותר .אחרי שפתחת את הפתח
ילכו הלחצים מאמריקה ויתגברו .אם הכרזת שאתה מסכים
ל”שתי מדינות” לא יתנו לך לשחרר את הטרף מידיהם.

מה קרה לשרון?

ועוד והוא העיקר! עצם הדיבורים על הסכמה למסירת
שטחים נוספים ,זה עצמו מביא להרמת קרנם של אויבינו,
ובמילא מגביר את חוצפתם להתקוממות ולשפיכות דמים
של יהודים .נערים פלסטינים זורקים אבנים על ג’יפים
צבאיים ,והחיילים בורחים עם הזנב בין הרגלים .תושבים
נהרגים ונפצעים אנושות מאבנים ובקבוקי תבערה
והמשטרה והצבא לא עושים דבר .וכי למה להלחם על
שטחים שבין כה ינתנו לערבים במוקדם או במאוחר.
מי שנותן יד להקפאת בניה ,ולשחרור מחבלים ,הוא
האחראי אישית לתוצאות .מי שמדבר על גירוש נוסף של
יהודים מנחלתם בארץ הקודש ,יזכר לדראון עולם ,לעולמי
עולמים .כבר ראינו את הגיבור שרון ,שחשב את עצמו למלך
מלכי המלכים .איפה הוא עכשיו?!

אשר מבצרי  -הוועד לשחרור פולארד
בח' באב היה יום ההולדת ה 59-של יהונתן פולארד28 ,
שנה  -ומעל  10,000ימים בכלא ,ומצבו הבריאותי קשה
מאד .נזכיר שיהונתן עבד כמנתח מודיעין בצי האמריקאי
בשנים תשל"ט -תשמ"ה ( .)79-85במהלך עבודתו נחשף
למידע מודיעני בעל חשיבות ביטחונית קריטית לישראל -
שעסק בפיתוח נשק להשמדה המונית במדינות ערב כנגד
ישראל .בניגוד להסכם עם ישראל ,ארה"ב לא העבירה אליה
את המידע ,ולכן נאלץ יהונתן לעשות זאת בעצמו ,על פי צו
מצפונו ,ולפי בקשתה של ישראל ,ועל כך הוא קיבל מאסר
עולם .פולארד הביע חרטה על מעשהו פעמים אחדות ,וכן
מדינת ישראל התנצלה והביעה חרטה על הפעלתו .מאסרו
הממושך של פולארד הינו חסר תקדים ,כאשר על סוג
העברה אותה עבר ,העונש המקובל בארה"ב הוא עד  5שנים,
למעט מקרה אחד של  14שנים ,אולם אין תקדים ל28 -
שנה על העברת מידע למדינה ידידותית.
מדינת ישראל הכירה בעבר בפולארד באופן רשמי כמי
שפעל למענה .במקביל לקריאות הרבות לשחרורו מצד
גורמים אמריקנים ,יצאו ראש הממשלה ונשיא המדינה
בקריאה לנשיא האמריקני לשחרר אותו ,ובכך לשים קץ
לטרגדיה המתמשכת כ 28 -שנה .הנשיא אובמה השאיר את
העניין פתוח .על רקע מצבו הבריאותי הקשה של יהונתן,
הצורך בשחרורו דחוף ביותר ,שלא יהיה מאוחר מידי ח"ו.

פעולות להצלת אחינו יהונתן:

 )1להרבות בתפילה להצלתו ושחרורו של יהונתן בן מלכה
פולארד.
 )2לכתוב אליו לכלא(באנגלית) אנשים שביקרו אצלו בכלא
העידו שהמכתבים ממש כמו חמצן בשבילו ומראים לו שלא
שוכחים אותו! כתובתו של יהונתן:
Jonathan Pollard 09185-016
P.O.Box 1000
Butner, NC
U.S.A. 27509 – 1000
 )3קבלת עידכונים ומשימות בדף הפייסבוק“ פולארד גם לי
אכפת“
למתנדבים לעזרה נוספת לפנות ל0528977310 :
 )4תרומות להצלת יהונתן פולארד072-2156215 :
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מבזקי
עוד יותר .אנחנו ,שמתקשים לשכוח את הפצע הפעור
בתוכנו ,אספנו כאן את מיטב התבטאויות של מצעד
המתפכחים והמכים על חטא.
בכנס בכיסופים :היום יודעים להעריך את גוש קטיף
בעצרת השנתית לציון הגירוש מגוש קטיף
שנערך על ידי וועד מתיישבי גוש קטיף בכיסופים
אמר סגן שר החינוך אבי וורצמן "מרבית אזרחי
מדינת ישראל ,כאלו שהאמינו במהלך הפינוי
מגוש קטיף ,וגם כאלו שלא ,לא העלו על דעתם
עד כמה הרסניות יהיו התוצאות שיביא עמו
המהלך .מעטים העלו על דעתם שטילים יפלו על
אזור הדרום והמרכז וישביתו את חייהם של אלפי
אזרחים למשך תקופה כל כך ארוכה .כתושב באר
שבע חוויתי את ההשלכות הרות האסון מהרס גוש
קטיף ,ובכל עת שנאלצתי לשבת במקלט למדתי
להעריך יותר ויותר את אשר עברתם אתם תושבי
הגוש בכל אותו הזמן ששימשתם לנו חומת מגן
מפני אויבינו" ,אמר סגן שר החינוך אבי וורצמן.

חוברת חדשה  -ההתפכחות

פעילות מרכז החסד גוש קטיף

חוברת חדשה של מצעד המתפכחים יצא לקראת
שמונה שנים לגירוש .בחוברת שיצאה לאור על ידי
מועצת יש"ע נאמר "תהליך ההתפכחות כואב ,אולם
המחיר ששילמו עשרת אלפים מטובי האזרחים כואב

מרכז החסד גוש קטיף ממשיך עם הפעילות
הקבועה מטעם מוזיאון גוש קטיף לעזור ולסייע
למשפחות ,ועריכת ימי כייף ופעילויות למשפחות.
אלפי ילדים ובני משפחותיהם השתתפו ביום כיף

הרב בן דהן לנשיא פרס :לגנות את חילול מערת המכפלה

בעקבות חילול המזוזות במערת המכפלה על ידי
מתפללים ערבים ביום שישי האחרון ,הגיע סגן
השר הרב אלי בן דהן ,הממונה על המקומות
הקדושים ,לסיור במקום עם מפקד המשטרה של
מערת המכפלה ,ח"כ אורית סטרוק וראשי הישוב
היהודי בחברון.
בן דהן אמר בביקור" :בתור יהודי ,אני מזועזע
וכואב לי לראות את חילול הקודש שנעשה במערת
המכפלה .קשה להבין כיצד פלסטינים ,שמגיעים
להתפלל בחודש הרמאדאן ,מסוגלים לעשות
מעשה מכוער שכזה .אני קורא לראשי המדינה,
ביניהם נשיא המדינה וראש הממשלה לגנות
בחריפות את המעשים .מדובר במקום שבו קבורים
אבות האומה היהודית וכיהודי,אני לא רואה כיצד
אפשר לשתוק".

עיצוב גרפי :

נפתחו אירועי הקיץ במוזיאון גוש קטיף בירושלים
מוזיאון גוש קטיף פותח את שעריו במהלך
הקיץ ,במלאות  8שנים לגירוש מידי יום מהשעה
 9בבוקר ועד  7בערב .אלפים מכל גווני הקשת
מגיעים לבקר במוזיאון ביניהם אישי ציבור נכבדים
מהארץ והעולם המגיעים למוזיאון .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 בגוש
קטיף ,בתי הכנסת מנורת נצרים שהפכה לסמל,
שחזור פסיפס בית הכנסת העתיק בעזה ,מוצגים
היסטוריים מגוש קטיף ועוד .במקום עובדים רק
מפוני גוש קטיף .בתקופת החופש הגדול יוגרלו
עשרות מוצרי גוש קטיף ובמקום ניתן לרכוש
עשרות ממוצרי המוזיאון.
רחוב שערי צדק  5ירושלים פתוח מהשעה 9
בבוקר עד  7בערב ,טלפון 02-6255456

ב′אקשן פארק ′שבמושב לכיש שאורגן על ידי
מוזיאון גוש קטיף בירושלים ומרכז החסד גוש
קטיף .יום הכיף כולל אטרקציות ומופעים לכל
המשפחה .ביום הכיף השתתפו ילדי משפחות
נפגעי הטרור .ניתן לסייע לפעילות המבורכת
1800-450-440
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