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במה להגות תורה,
מדע והתיישבות
בשיתוף יש«ע שלנו
בתמונה:
היישוב חומש בימים
שלפני הגירוש
קרדיט :מירי צחי

"עוד אבנך ונבנית"
 15שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון
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חורבן ׳לדוגמא׳
מסביב לשולחן שבת

על סדר היום  -מדור חדש
בין קודש לחול

יש״עמדה

שרה קורלק  -מרכז מורשת קטיף וצפון השומרון בניצן

זמן לזכור
 15שנה חלפו מאז הימים שבהם הכל התכנס
לזמן קצר כל כך .אחרי חודשים של מאבק ,משאל
עם ,רצח משפחת חטואל ,הפגנות ,שרשרת כתומה,
מסתננים ,שערים נעולים ,תפילות ודמעות אינסוף.
בתוך מספר ימים הגוש נותר יתום מישובים יהודיים,
כך גם צפון השומרון .השנים שחלפו הביאו איתם
את אדוות הקיץ ההוא ,שאלות ,דילמות ,שינויים
חברתיים .העובדה שעל חלקן אין
עדיין תשובות הן בדיוק הסיבה
לזכור ולהזכיר את הקיץ הנורא
ההוא של .2005

שנעקרו מביתם והקימו יישובים חדשים במסגרת
הבחירה בצמיחה מחדש ,העניקו אמירה ברורה ,כי
עולם הערכים של אהבת הארץ והמוכנות להקריב
למענה לא נשברו ונשארו איתנים ,זאת על אף סימני
השאלה שהציבו בזמנו פרשנים ,אנשי תקשורת
ואנשי רוח 15 .שנה אחרי הענקנו במעשה וברוח
תשובה לאותן סימני השאלה .המחרשות שחרשו

יש פתגם שאומר כי ״כל
אדם צריך לשאת בליבו זיכרונות
ישנים ותקוות צעירות" .נדמה לי
שערב ציון  15שנה לעקירה מגוש
קטיף וצפון השומרון ,הפתגם
נותן מענה לשאלה ,לשם מה
לנבור בפצעים? אלה שפתוחים
עדיין ואלה שהחלו להגליד עד
כמה שניתן.

לאורך הזמן אנחנו נחשפים לעוד ועוד ביטויים
בתחומי האומנות שעולים ומספרים גם הם על
ימי ההתנתקות .הצגות ,סרטים ,תערוכת צילומים,
תערוכת ציורים ,מופע סופקן וורד ,שירים וכו' .אלה
רק חלק מהביטויים שללא מרחק השנים לא היינו
נחשפים אליהם ,עובדתית לקח זמן לאומנים לעכל
ולהוציא את התחושות והחוויות לידי ביטוי .בנוסף ,לא
בטוח שהציבור ,זה שפונה בכוח
הזרוע מביתו ואחרים שליוו את
האירועים מרחוק היה מספיק
חזק נפשית או קשוב דיו להיפתח
לכאב ולעוצמות שחוו אחרים.
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 15שנה אחרי ,זהו בדיוק הזמן
שבו מוטלת עלינו חובה לעצור
לרגע ולשאול ,מה קרה לנו בקיץ
ההוא ,לאן צעדנו משם? זה הזמן
הנכון לבדוק מה הם הדברים
שאנחנו עדיין נושאים בלבנו,
מה הן התקוות שיצרנו ברגעים
שאחרי והאם הגענו אליהם.
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קיץ  ,2005ימי העקירה היו
רגעים שאיימו לפלג את העם ,היו
ימים שבהם עולם הערכים שלנו
עמד למבחן .הצורך לגעת שוב
בימים ההם חיוני לנו כחברה כיוון
שפרספקטיבה של  15שנה כבר
מעניקה יכולת להבין יותר לעומק
את התהליכים ,גם אם לא לכולם נמצא תשובות
וגם אם חלקם עדיין בתהליכי התהוות .קחו למשל
את השיח סביב ההחלטות שהתרחשו בכפר מימון,
מבלי לקחת עמדה ,ברור היום שלאותן החלטות היו
השלכות על חילופי הדורות בהנהגת ההתיישבות .כך
גם כלפי תחומים רבים אחרים ,מעמדם של רבנים,
שאלות אמוניות ,שאלת ההתיישבות.
ווינסטון צ'רצ'יל נהג לומר כי "ההיסטוריה תהיה
אדיבה כלפיי ,מפני שאני מתכוון לכתוב אותה ".מי

באדמת קטיף מבצרות עתה את גבולות ישראל
בחלקה הדרומי ,כך גם התושבים בשלומית ,יתד ,יובל,
נווה ועוד .פריחת היישובים בלכיש ובנחל שורק ,אינה
באה לידי ביטוי רק בגגות אדומים הערבות ההדדית,
הנתינה והענקה לאחר שאפיינה את הגוש הן עדיין
המצפן באותן הקהילות ,רוחם נשארה איתנה.
המרחק מאפשר לנו זמן להביט מתוך צהר
קטן אל עצמנו וגם אל הציבור הישראלי כולו.

הכל בס״ד

זמני כניסת ויציאת

שבת דברים

גולן

19:14
20:21

 15שנה חלפו ,הרבה יותר מידי
ימים שבהם גוש קטיף וצפון
השומרון יתומים מהתיישבות
יהודית וזה בדיוק הזמן לברר עם
עצמנו מה קרה לנו אז ומאז .כיצד
עלינו לנהוג גם עתה מול יישובים
מעליהם מרחף סימן שאלה ,בין אם מצד הדרג
המדיני ובין אם מהחשש ממציאות ביטחונית ואי
הצטרפות תושבים חדשים .האם רק כאשר מונחת
חרב העקירה נכון לבוא ולחזק יישובים .אני מאמינה
שמי שנאבק אז ,כל אחד בעוצמה שבחר ,ומי שנאבק
גם היום על זיכרון הגוש וזיכרון היישובים לא רק
שההיסטוריה תהיה אדיבה כלפיו ,הוא יידע ללמוד
ממנה ,לצמוח מתוכה ולהתגייס טוב יותר למשימות
הלאומיות שיש לפנינו.

ארוע
?מזל טוב! יש לכם
כולם כבר תרמו לנו-למנהג סעודת עניים
תירמו ותזכו וגם תשמחו
בהמלצת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
(כפורסם באתר המאובטח).

חיפה

19:17
20:24

קרן הצדיק ע"ש רבי אריה לוין זצ"ל
שע"י תנועת מחשבת הדור
התרומות לעמותה מוכרות למס
02- 6513111

תל אביב

19:22
20:23

ירושלים

19:05
20:20

הנהלה ראשית :אליעזר הלוי  14קרית משה ירושלים
התורמים יקבלו מצוה וגם מגנטים ברכת האורח לחלק בארוע
.וגם רפרודוקציה  -ציור רבי אריה לוין זצ"ל ממילות הספר

באר שבע

19:22
20:21

אילת

19:07
20:16

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י
 //הוצאת העלון בתמיכת משרד החינוך
 //בניהול
 //מו״ל
 //עורך :שי סימינובסקי  -מכון צומת ,טל //0523121097 :עורך משנה :אלנתן זכריה  -מועצת יש״ע
 //עיצוב :סטודיו ׳גל אורן לרנר׳
 //לפרסום מודעות // 054-9000871 :הפצה :׳מקור ראשון׳ ,יוסי052-8908518 :

העלון לעילוי נשמת הרב ישראל רוזן זצ"ל ,מייסד מכון צומת

מה קורה?
חדשות יהודה ,שומרון ובקעת הירדן
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על רקע משבר הקורונה והפגיעה הקשה בקהילות
היהודיות ברחבי העולם שהנגיף גבה מהם מחיר כבד,
פורסם על ידי הסוכנות היהודית בוועדת העלייה,
הקליטה והתפוצות כי הם נערכים להגעת כרבע מיליון
עולים בשנים הקרובות לישראל .ביישוב בית אל
מובילים רב היישוב הרב אריאל בראלי וראש המועצה
המקומית שי אלון את הכנת הקרקע לקליטתה של
קהילה יהודית אורגנית שתעלה כולה ממקום מושבה
אל בתי היישוב המתפתח ברגע שהדבר יתאפשר .הרב
בראלי סיפר כי "עוד בטרם פרוץ הקורונה פעלנו יחד עם
ארגון  OUוברקאי בנושא של קליטת קהילה חדשה
מחו"ל ולהכין את התשתית הארגונית והאנושית
על מנת להצליח במשימה החשובה הזו .ברוך ה'
יש בנייה של מאות יחידות דיור חדשות בבית אל,
ולכן זו הזדמנות חד פעמית לקלוט בזרועות פתוחות
קהילה אורגנית שתבוא לישראל ותוכל להמשיך את
חיי הקהילה שלה ביחד איתנו" .ראש מועצת בית
אל שי אלון אמר כי "רבע מיליון יהודים בדרך לארץ,
ללא היערכות תתרחש קטסטרופה .צריך לספק
להם סיוע במציאת מגורים ,עבודה ,בתי ספר וגנים
ומעטפת רחבה של תמיכה כיוון שבמציאות של משבר
הקורונה והשלכותיו החריפות האתגר גדול שבעתיים.
אנו מתגייסים לאתגר בשמחה כדי לסייע לאחינו
שמצטרפים אלינו בנחלת אבותינו".

 2צומת חדש בבנימין
המועצה האזורית בנימין ,משרד התחבורה וחברת
נתיבי ישראל השלימו את העבודות להסדרת צומת
רימונים בבנימין .הצומת הוסדר באמצעות כיכר לרווחת
תושבי האזור .העבודות להסדרת הצומת התבצעו
כחלק מתוכנית רחבה שמוביל המינהל האזרחי לשדרוג

תשתיות הכבישים ברחבי יהודה ושומרון  -פרויקט
אשר צפוי להביא להפחתה משמעותית בעומסי
התנועה ,לקצר את זמני הנסיעה בצמתים אלה מדי
יום ולצמצם מוקדי סיכון ברחבי יהודה ושומרון .ראש
מועצת בנימין ישראל גנץ" :תושבי רימונים וכוכב
השחר מתחדשים בדרך בטיחותית יותר שמצטרפת
לשדרוגים הרבים שנעשים בחודשים האחרונים
ברחבי בנימין .תודה לשרת התחבורה מירי רגב ,לשר
התחבורה לשעבר בצלאל סמוטריץ׳ ,לחברת נתיבי
ישראל ויחידת קמ"ט תחבורה במינהל האזרחי על
עוד פרויקט מוצלח".

 3כנס קטיף ה6-
כנס קטיף לאחריות לאומית של מרכז קטיף
להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון יתקיים
השנה ,זו הפעם השישית ,במתכונת מעט שונה
מהרגיל .בעקבות האיסור להתקהלות בשל נגיף
הקורונה ,הכנס ישודר בשידור חי באתר מרכז קטיף
ויציין  15שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון .הכנס
יתפרס על פני ארבעה ימים (ראשון – רביעי ,ה' – ח'
באב) כאשר בשעה  10:00יוקרן סרט המשקף את
תקופת הגירוש ,ובשעה  20:30שיחות מאנשי תקשורת
בכירים .בין המרצים :עמית סגל וקלמן ליבסקינד ,רועי
שרון ואוהד חמו ,אמילי עמרוסי ונדב אבוקסיס וסיוון
רהב מאיר .כמו כן ,במוצאי שבת חזון (ד' באב) יתקיים
בשעה  22:00מופע ספוקן וורד לייב בהנחיית צביה
מרגליות תחת הכותרת " 15שנה לעקירה – אנשים
שהיו מתבוננים מחדש" והוא ישודר בפייסבוק ,באתר
של מרכז קטיף ובערוץ האינטרנט של מקור ראשון.
הרשמה באתר)mkatif.org)3 :

 4עלילות האיחוד האירופי
האיחוד האירופי השיק אתמול בשבוע שעבר
מיזם נוסף למימון בניה בלתי חוקית במאחזי הרשות
הפלסטינית בשטחי  ,Cהנמצאים תחת שליטה מלאה
של מדינת ישראל .חבילת הסיוע תממן את השלמתם
של  16פרויקטים ב 15-מאחזים לא חוקיים של הרשות
הפלסטינית הפזורים בשטח  ,Cהכוללים הקמת בתי
ספר המסייעים לקיבוע המאחזים ,סלילת כבישים,
בניית בניינים רב-תכליתיים ,הקמת מאגרי מים ופריסת
צנרת ,והקמת תשתיות חשמל .הסכום הכולל של
התוכנית הממומנת על ידי האיחוד האירופי ומדינות
חברות ,מגיע ל 15.2מיליון אירו (כ 65-מיליון שקלים).
"האיחוד האירופי רואה באזור  Cחלק בלתי נפרד
מהשטחים הפלסטינים הכבושים .עמדה זו הושמעה
כל כך הרבה שנים והיא מתורגמת בפרויקטים כמו זה
שאנו משיקים היום" ,אמר נציג האיחוד האירופי סוון
קון פון בורגסדורף בטקס ההשקה" .עמדת האיחוד
האירופי בשטח  Cברורה :לא נכיר בשינויים בגבולות
שלפני  ,1967לרבות ביחס לירושלים ,למעט אלה
שהוסכמו על ידי שני הצדדים ,ואנחנו לא מכירים
בריבונותה של ישראל בשטחים שנכבשו מאז ."1967
מנכ"ל תנועת רגבים מאיר דויטש ,תקף את הזרמת
הכספים ,ואת הצביעות בהצהרת האיחוד האירופי:
"מצד אחד ,האיחוד האירופי טוען כי הוא מגנה צעדים
חד צדדיים – ומוכן להכיר רק בכאלו 'המוסכמים על ידי
שני הצדדים' אך באותה נשימה ,הוא הצהיר בגאווה
על מימון פרויקטים שכל תכליתם היא יצירת עובדות
חד צדדיות בשטח .ההצהרה לפיה 'האיחוד האירופי
תומך בהתערבויות התפתחותיות באזור  Cשיוזם
ומקדם המשרד הפלסטיני לשלטון מקומי' ,אומרת
במילים אחרות 'אנחנו לא נכיר בשינויים אלא אם כן
מדובר בשינויים שרק אנחנו מבצעים'".

