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Friends of Gush Katif

גוש קטיף –
סיפור אנושי מצולם
 35שנות התיישבות 22 ,ישובים 9,500 ,מתיישבים,
 822ראיונות מצולמים 3,627 ,שעות מוקלטות.
מבוא:
מערך שיעור זה מבוסס על פרויקט ייחודי בתחום התיעוד,
שיזם מרכז מורשת גוש קטיף.
הפרויקט מהווה מאגר מרגש של אלפי שעות צילום
המתעדות את החוויה האנושית של סיפור גוש קטיף.
מיזם זה מאפשר לראות את האנשים שמאחורי המספרים
ולהיפגש עם העולם הפנימי של אנשי הגוש :עם החלומות
והערכים ,עם הכאבים והמשברים ועם האהבות והתקוות.
הראיונות נותנים שפע של מידע בתחומים רבים :הקמת
היישובים ,פיתוח החקלאות הייחודית ,פעילויות תורניות
ותרבותיות ,חיי הקהילה ,התמודדות עם הטרור ,המאבק
והעקירה ועוד.
המיזם האינטרנטי:
מתוך מאות הסרטונים החלטנו להעלות מבחר סרטונים
לאתר האינטרנט .במיזם זה לא מעלים את הריאיון כולו
אלא קטע של שלוש דקות בלבד .מתוך שלל הסרטונים נוצר
פסיפס אנושי מגוון ומרגש המאפשר לכל גולש לבחור את
הדמות המעניינת אותו ולחוות יחד איתה רגע אחד מתוך
החיים של גוש קטיף.
השנה בחרנו לעסוק בשלושה נושאים :אמונה ,התיישבות
והחיים בגוש.
לכל נושא נמליץ לכם על  3דמויות המדברות בנושא.
מומלץ לראות את הסרטונים לפני השיעור.
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קבוצת יעד:
כיתות ט‘ ומעלה
משך הפעילות:
לבחירה
מטרות:
• היכרות עם גוש קטיף כפי שהוא נתפס בעיני התושבים
• פיתוח ועידוד דיון על גוש קטיף
• יצירת חיבור רגשי עם תושבי הגוש ועם סיפוריהם
• הכרות עם סיפור גוש קטיף דרך הסיפור האנושי
הערה :בדרך זו איננו מעבירים את האינפורמציה אלא
מציעים חיבור רגשי ,לכן מומלץ לעשות הקדמה קצרה
של לא יותר מ –  5דקות.
עזרים:
• מקרן
• מחשב
• דיסק און קי
• מערכת הגברה
• חיבור יציב לאינטרנט
הכנות:
• בחרו בכל נושא בדמות אחת )או יותר(,
שאת הראיון איתה תרצו להקרין לתלמידים.
*מומלץ לצפות בכלל הסרטונים לפני הפעילות.
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מהלך הפעילות:
הקדמה – סיפור גוש קטיף – ניתן לעשות זאת באמצעות הכרזות או מתוך
ה”גושקפדיה”.
בקש מהתלמידים לשים לב מה האתגר איתו מתמודדת הדמות המספרת.
או מה החוויה המשמעותית אותה בוחרת הדמות להביא?

הקרנת הסרט
קיים דיון בסיום הסרט על האתגר או החוויה.

בנוסף לכך אפשר להקרין סרט נוסף לקבלת תחושת העקירה.

בסיום :בקש מהתלמידים לשתף את הכיתה במה שהתחדש להם על החיים
בגוש קטיף והתמודדויות שעמדו בפני אנשי גוש קטיף.
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נספח
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.

•

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

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

•
•

התיישבות
ארץ האמונה

חקלאות

•
•

קהילה

התמודדות עם טרור
•

•
•

המאבק הכתום

•
•
•

עקירה
צמיחה מחדש

1

קטיפדיה

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.

•

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

•

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.
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•

צפון
השומרון

•
•

•

1

קטיפדיה

מראשית ההיסטוריה היהודית בארץ שכן אזור צפון השומרון
על ”דרך האבות“ ,שבה צעד אברהם אבינו בהגיעו מחרן לארץ
כנען ואשר הייתה ציר תנועה חשוב ומרכזי באותם ימים .גם יוסף
ואחיו ,בנות צלופחד ,הנביאים אליהו ואלישע ,בית חשמונאי
והורדוס הטביעו את חותמם במרחב .בעת חלוקת הממלכה
למדינות יהודה וישראל שכנו בצפון השומרון בירות ממלכת
שומרון – שכם ,תרצה והעיר שומרון )סבסטיה(.
במלחמת ששת הימים ניהל צה“ל קרב גבורה קשה בעמק דותן
נגד הצבא הירדני.
בסוף שנות השבעים חודשה ההתיישבות היהודית בצפון
השומרון ,ועל פי החלטת הממשלה הוקמו היאחזויות הנח“ל
חומש ,גנים וכדים ,שהפכו מאוחר יותר ליישובים קהילתיים
חילוניים .שא נור הפכה לכפר אמנים ומאוחר יותר ליישוב
קהילתי דתי .במהלך השנים אוכלס האזור במספר יישובים,
ביניהם חרמש ,מבוא דותן ושקד.
באב תשס“ה ,אוגוסט  ,2005במסגרת תוכנית ההתנתקות ,פונו
תושבי ארבעה מיישובי צפון השומרון ובתיהם נהרסו .שטח
היישובים נותר בשליטת צה“ל )שטח .(C

כ“ב שבט – יום גוש קטיף במערכת החינוך

óéè÷ ùåâ éáùééúî ãòå

גוש קטיף –
סיפור אנושי מצולם

øò

Friends of Gush Katif

נספח

2

דמויות ע“פ הנושאים
שם הדמות

נושא

דרור אריה
התיישבות

רבקה וינטר – אהרון
בני יפת
הדס אברמוביץ

החיים בגוש

רבקה וינטר  -אהרון
שי חמו
דר' סודי נמיר

אמונה

חוי גולן
אהרון פרג'ון
הרב גבי קדוש

לקבלת
תחושת העקירה

טל תורג'מן
יעקב בר שלום

דמויות נוספות ע“פ הנושאים:
ניתן לצפות בסרטים באתר האינטרנט של מרכז קטיף www.mkatif.org

התיישבות:
 .1מרים בובליל
 .2אבי בורשטיין
 .3דודו מיכאלי
 .4שרה מצרפי
החיים בגוש:
 .1ניר דמרי
 .2איטה פריימן
 .3צורית ירחי
 .4דוד שלום
אמונה:
 .1הרב חנן ויזנר

