
היום 15 באוגוסט. מחר היום האחרון שלנו בגוש. 
כל צעד שאתה עושה אתה רוצה לחרוט בזיכרון, לצרוב, שלא לשכוח. כל זווית ביתית, כל 

צל שהעצים הגדולים עושים...
כאילו אתה הולך כדי להיפרד. להיפרד מהריח של הגוש, להיפרד מהנוף המרהיב, 

מהקירות של הבית, מהמראות המוכרים שכל כך אהבת. עכשיו אונסים אותך לעזוב את 
הכול. 

הדברים שגורמים לך לבכות הם לא המסכנות בה אתה נמצא, אלא חוסר הצדק המדהים 
ששולט פה.

הרצון בנקמה מקנן בך, אבל אתה לא יודע במי אתה רוצה לנקום.
כשאני קובר את התנ"ך הזה אני בעצם מבטיח את נקמתי, ואם לא את נקמתי האישית, אז 

את נקמת עמי שיחזור לפה בעתיד.
כי זאת ארץ ישראל שלנו, ולמרות שאני חושב שאנחנו האויבים הכי גדולים של עצמנו, 

נצליח ונחזיר את שטחי גוש קטיף לריבונות יהודית בעתיד טוב יותר.
כשאני הולך מפה, אני משאיר משהו ממני במקום הזה.

חלק מהאישיות שלי, חלק מהאני שלי נשאר פה. (מתוך חלום קטוף) 

גוש קטיף
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אוריה

אוריה הוסיף 10 תמונות חדשות לאלבום

אוריה לוי

מתן – באמציה

נחום – בשומריה

חנן – באריאל

שלומי – בבני נצרים 

גבריאל – בניצן 

עוזי – עין צורים / בני דקלים 

אופיר – ניצן / באר גנים

ירון – אבני איתן

עמיחי – נווה 

גד – יד בנימין 

אהלן, ביקשו ממני לדבר לפני כל השכבה בכ“ב בשבט – מה להגיד?    -
תספר על החיים שהיו לנו שם.  -

תספר על הים, איך גלשנו.  -
תסביר איך הכול התחיל. תכנית ”חמש האצבעות“ של ממשלת רבין.   -

לא, מה פתאום! תספר להם על הגירוש. שיבכו קצת, שיבינו מה עברנו.  -
אתה חייב לספר על האמונה הגדולה שהייתה שם. על האנשים הפשוטים שחיו חיי אמונה גדולה.  -

על זה שלא עזבו בכל תקופת הפצמ“רים,   
אי אפשר להבין מה עברנו. רק מי שהיה שם מבין באמת.   -

אני חושב שצריך לספר מה קורה היום. איך מקימים את היישובים החדשים. שמע אחי, בחלוציות  -
כבר גמרו לבנות את המכינה.   

אסור לוותר על סיפור הגירוש. זה הדבר הכי משמעותי, שהיה לנו בחיים. המאבק והגירוש.   -
בשביל מה בכלל אתה צריך לספר? מה אתה צריך את זה? אתה סתם תתחיל לבכות וכולם יגידו  -

לך שקבלת מלא כסף אז שתפסיק להתבכיין.   
אחי, לך למרכז קטיף בניצן - הם יעזרו לך.  -

לדעתי, אתה צריך לספר לפי הסדר. איך התחיל הגוש, איך התחילה החקלאות בחולות, אחר כך  -
תספר על הכיף שהיה לגדול שם. ואז תעבור למאבק, לשרשרת. ת‘ה זוכר שהלכנו במשאל    

מתפקדי הליכוד לגן יבנה? תספר על החיילים, על הגירוש, על עיר האמונה“ ומה קורה איתך עכשיו.   
אחי, אתה גדול שהסכמת לדבר. זה חשוב לאללה.   -
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