
ד"החמבכלל וערכי ולהעמיק בערכים שלנויום גוש קטיף הוא יום המאפשר לנו לעסוק

במרכז קטיף הכינו מגוון של מערכים  .מתוך ההקשר של מורשת גוש קטיף, בפרט

.ופעילויות העוסקות בנושאים שונים והן זמינות באתר האינטרנט של המרכז

השנה בחרו במרכז קטיף להקדיש את הפעילויות מערכי השיעורים ומערך הכרזות  

ל לגוש קטיף ולראיה העמוקה  "זצוישליצקילקשר המיוחד של הרב אלישע החדשות

.שלו את הערכים שבאו לידי ביטוי בחייו של גוש קטיף ובאנשיו

החינוכיהרציונאל

כיום שאיננו עוסק רק  -אנו שואפים לראות את יום גוש קטיף במערכות החינוך

השראה ומעוף למי שרוצה לחיות חיים ערכיים  אלא כיום שנותן.בעבר

מאתגרים לאור חיים. בגוש קטיף באו לידי ביטוי סוגיות הייסוד של חיינו!ומשמעותיים

למדינת , היחס לארץ ישראל. התמודדות עם משבר והצמיחה ממנו.ערכים ואמונה

.ביניהםוהאיזוניםולעם ישראלישראל

דתי באופן שאיננו רק סיסמאות  -סיפורו של גוש קטיף מבטא את עולם הערכים הציוני

.ואמירות אידאולוגיית אלא סיפור חיים אנושי

על בחירות שונות שנעשו  . לא מדובר על תיאוריות אלא על דילמות מתוך החיים עצמם

.האמוניבתוך המציאות המאוד מאתגרת לאור עולם הערכים

.דתי שלנו-לכן יום גוש קטיף הוא הזדמנות מיוחדת לחזק את עמוד השדרה הציוני 

:במרכז קטיף אנו מדגישים שלושה ערכים מרכזיים

.אחריות לאומית וצמיחה מחדש, התיישבות

שחי על  שנות ההתיישבות בגוש קטיף יצרו חבל ארץ פורח35-התיישבות ושורשיות

קומת חול  לכן המילים חיבור לאדמה היו בעלות משמעות כפולה הכורכת את. חקלאות

לחוויה של הפיכת אדמת חולות לגן עדן  . לים, חיים של חיבור לדיונות. וקומת קודש

.  חיים בהם אפשר היה להרגיש איך ארץ ישראל מחבקת את בניה ששבו הביתה. פורח 

בנו תודעה הבנויה על  , ובד בבד אתגר הטרור והצורך להצדיק את ההתיישבות במקום

בכדי  כי–" גוש קטיף זה ארץ ישראל נטו"שנהגנו לומר. אמוניתתפיסה ציונית דתית 

.להיות מוכנים לחיות ברצועת עזה יש להבין היטב את מעלתה של ארץ ישראל

מהווים זכות  , החיים בגוש קטיף נבנו לאור התודעה שהחיים שלנו כאן ועכשיו

חלק מעם הנצח השב אל נחלת אבותיו ושהמקום בו אנו חיים איננו סתם פיסת  להיות

חוויה זו נוסכת משמעות עמוקה לדרך בה  .אדמה תחת רגלנו אלא הרבה מעבר לכך

היא  . אנו תופסים את מכלול חיינו והיא משפיעה על סוגיות רבות העומדות לפתחנו

.  בונה תפיסה של חיים יהודיים שורשיים ויוצרת עמוד שדרה של זהות יהודית ברורה

שהרי החיבור למקום ולאדמה הוא ערך כל כך משמעותי בבניה של זהות בעידן  

.המודרני והגלובאלי 

שיעורים מיוחדת המתייחסת  תוכנית"לב לדעת"בשנתיים האחרונות פיתחנו יחד עם 

.לקשר העמוק בין אדם לאדמה

בדרכם המיוחדת והעדינה המבוססת על יסודות הלמידה  " לב לדעת"

יצרו סדרת שיעורים המביאה את גוש קטיף לעולם האישי והרלוונטי של  המשמעותית

.התלמידים ומאפשרת להם לקחת משהו מהסיפור הזה אל עולמם

אחריות לאומית

אבל דווקא דרך גוש קטיף אפשר להעמיק במשמעות הזכות  , אולי זה נשמע אבסורדי
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אבל דווקא דרך גוש קטיף אפשר להעמיק במשמעות הזכות  , זה נשמע אבסורדיאולי 

.של הדור שלנו לחיות במדינה עצמאית

דרך גוש קטיף אפשר להבין את המורכבות הגדולה של החיים במדינת ישראל כפי  

הזכות והמחויבות לנהל בתוכנו את המחלוקות השונות בכדי לגבש את  . שהיא היום

התובנה שאנו בדור מיוחד שמחולל שינויים גדולים ולכן יש  . דמותה של המדינה שלנו

דרושים אנשים המוכנים  לשם כך, אמנם. לכל אחד ואחת אפשרות להשפיע ולפעול

להיאבק על עמדתם בעוז ובנחישות ועם כל זאת לעשות זאת מתוך אחריות לאומית  

.מלאה באהבת ישראל

בתי ספר מהזרם , בו אנו מחברים יחד" ממחלוקת לשיח"בהקשר זה צמח המיזם של 

מרכז  איתנובמיזם זה שותפים . הדתי והזרם הממלכתי לשלושה ימי פעילות בנושא זה

.רבין ודרך שירה בנקי 

צמיחה מחדש

בדרך של התמודדות וצמיחה ובנינו  אנו תושבי גוש קטיף עברנו שבר גדול אבל בחרנו

לנו לעיתים משברים  החיים הרי מזמנים. מחדש את הקהילות והיישובים שלנו

ועל  האמוניעל החוסן , על פיתוח כוחות הנפשוגוש קטיף מאפשר לדבר. מפתיעים

.המשאבים והכלים שמאפשרים לנו להפוך משבר למנוף של צמיחה

?ב בשבט "המיוחד בכמה 

21נצר חזני ובכך היה ליישוב הראשון מבין עלה לקרקע היישובז"תשלבשבטב "בכ

.  זו הסיבה שיום זה נקבע כיום גוש קטיף במערכות החינוך. ישובים שקמו בגוש קטיף 

סדרת  ,כרזות למרחב הבית ספרי. הפקנו גם השנה חומרים מיוחדים, כמו בכל שנה

כל החומרים הפדגוגיים  .ספרייםשיעורים חדשה וכן לראשונה הצעה לטקסים בית 

.נגישים באתר האינטרנט שלנו

כל שנה אנו שמחים לקבל משובים תמונות וסרטונים מבתי ספר הרבים אשר קיימו  

פעילות אבל בעיקר אנו מתרגשים לשמוע יוזמות מרתקות ומעניינות ורואים עד כמה  

.אכן יש מחנכים ומחנכות שלוקחים את היום הזה לגבהים חדשים

זו ההזדמנות גם להגיד תודה לכל מאות המחנכים והמחנכות שבתוך שטף המטלות  

מוצאים את היכולת להקדיש יום אחד למורשת גוש  , העצום המונח היום על כתפיהם

פותחים את הלב ומרימים את המבט לגיבוש זהות  קטיף וביחד עם התלמידים הם

.דתית עמוקה-ציונית

בברכה גדולה ובהצלחה בעבודה החינוכית החשובה

צוות מרכז מורשת גוש קטיף

:חומר נוסף לקראת היום

136' על סדר היום גיליון מס-זוכרים את גוש קטיף 

'א96' על סדר היום גיליון מס-להביט מעבר לאופק 

:דמסקימוזמנים גם לבחון את החומר שמגיש הבמאי נועם 

הזדמנות לגעת בגעגוע ובכאב דרך צפייה  ,(ב שבט"כ)לקראת יום גוש קטיף 

סרט על ילדים שנאלצו .ילדים בהתנתקות-'משחק ילדים'הסרט סביבושיח

.להתבגר בטרם עת

052-2870669: נייד,דמסקינעם 
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