קטיפדיה
ההיסטוריה
היהודית של
חבל עזה

• אבות האומה אברהם ויצחק התיישבו בארץ גרר ,שיש המזהים אותה באזור שבין עזה לרפיח .כבר
בתקופת החשמונאים שכנו בחבל עזה יישובים יהודיים .הפייטן רבי ישראל נאג'רה ונתן העזתי הם
מהמפורסמים שבתושבי החבל .פסיפס יפיפה שרד מבית הכנסת המפואר שהיה בעבר בעיר עזה,
ובמרכזו דמותו של דוד המלך.
• במסגרת המבצע להקמת אחת-עשרה הנקודות בנגב ,במוצאי יום כיפור תש"ז  1946הוקם כפר
דרום.
• ביום י"ב באלול תשכ"ט 13 ,בספטמבר  ,1970קיבלה ממשלת ישראל את ההחלטה על יישוב
היאחזות נח"ל ברצועת עזה.

התיישבות

• ביום כ"ב בשבט תשל"ז ,1977 ,הוקם היישוב הראשון בגוש קטיף – נצר חזני .במהלך השנים שלאחר
מכן הוקמו בגוש קטיף עשרים ואחד יישובים.

ארץ האמונה

• חיי תורה היו הבסיס לחיי הקהילה בגוש קטיף .הגוש הצטיין בריבוי מוסדות התורה שפעלו בו:
ארבע ישיבות גבוהות ,מכינה ,ישיבה תיכונית ,אולפנה וכן עשרות שיעורי תורה שהועברו לכלל
הציבור.

חקלאות

• התנאים המיוחדים ,המציאות המאתגרת והחיבור בין החקלאים לאנשי התורה ,הביאו לחידושים
הלכתיים שאפשרו פיתוח שיטות חקלאיות ייחודיות.
• אחד מהפיתוחים המיוחדים ,שצמחו בגוש קטיף ,הוא ירק עלים ללא תולעים.
• החקלאות בגוש קטיף זכתה להישגים בינלאומיים והייתה חלק משמעותי בייצוא הכולל של מדינת
ישראל.

קהילה

• מתיישבי גוש קטיף יצרו פסיפס ישראלי של דתיים ,מסורתיים וחילוניים ,אנשי עיירות פיתוח ואנשי
גוש דן ,בני מושבים ובני ישיבות .כך נוצר מרקם קהילתי מיוחד .בגוש קטיף כולם הכירו את כולם.
תחושת חיבור חזקה שררה בין בני כל היישובים ורשת ענפה של גמח"ים וסיוע הדדי פעלה בגוש.

התמודדות
עם טרור

• עם פרוץ האינתיפאדה הראשונה ,בשנת תשמ"ז ,1987 ,נאלצו תושבי גוש קטיף להתמודד עם
הטרור הפלסטינאי .במשך שמונה עשרה שנה עמדו תושבי הגוש מול מתקפות טרור חוזרות
ונשנות ,שכללו ירי ופיגועים בכבישים ,חדירות מחבלים ויותר מחמשת אלפים פצצות מרגמה.
• למרות מתקפות הטרור הבלתי פוסקות המשיך גוש קטיף לצמוח ולהתפתח .רק משפחות מעטות
עזבו את הגוש בגלל הקושי הביטחוני.
•
•

המאבק
הכתום

•
•
•

כשהודיע ראש הממשלה אריאל שרון על תוכנית ההתנתקות ,יצאו תושבי גוש קטיף ותומכיהם
מכל הארץ למאבק על ביתם ועל ביתו של העם כולו.
למרות אי הוודאות הגדולה בחרו אנשי גוש קטיף להמשיך ולדבוק באדמה ולהיאבק על אמונתם עד
הרגע האחרון.
היה זה מאבק מלא אהבה ואמונה ,שהתנהל מתוך החלטה להימנע ממלחמת אחים.
ציבור גדול מכל רחבי הארץ התגייס לטובת הגוש והפך שותף למאבק הייחודי ,שהתאפיין בפעילות
עממית רחבה ,שבסיסה אמירה ערכית חיובית.
"השרשרת הישראלית" ,מבצעי "פנים אל פנים" והסרט הכתום היו המאפיינים הבולטים של
המאבק.

עקירה

• בחודש אב תשס"ה ,אוגוסט  ,2005עקרה ממשלת ישראל את ההתיישבות בגוש קטיף ובצפון
השומרון.

צמיחה
מחדש

• למרות המכה הקשה והכואבת ,לא נשברה רוחם של תושבי גוש קטיף .מול קשיים עצומים בחרו
התושבים לזקוף קומתם ,לבנות יותר מעשרים יישובים חדשים ברחבי הארץ ולשמר את המבנה
הקהילתי המיוחד שנוצר בגוש קטיף.

