כ“ב שבט – יום גוש קטיף במערכת החינוך
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Friends of Gush Katif

גוש קטיף – פרק בסיפור הישראלי
קבוצת יעד:
כיתות י“ב
משך הפעילות:
כשעה.
מטרות:
• היכרות עם גוש קטיף
• פיתוח ועידוד דיון על גוש קטיף
• יצירת חיבור רגשי עם תושבי הגוש ועם סיפוריהם
עזרים:
• הסרט ’גוש קטיף – סיפור ישראלי‘
• אמצעי הקרנה והשמעה
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גוש קטיף – פרק בסיפור הישראלי
מהלך הפעילות:
שלב  :1סרט
הקרינו לתלמידים את הסרט ’גוש קטיף – פרק בסיפור הישראלי‘

שלב  :2ציר הזמן
ציירו לרוחב הלוח קו גלי ,עולה ויורד והקריאו לתלמידים את המשפט הבא:
”החיים בחבל עזה הם כמו דיונות – פעם למעלה ,פעם למטה) “...ראובן רוזנבלט –
ראש המועצה הראשון של מ“א חוף עזה(.
הזמינו את התלמידים לגשת ולכתוב על ציר הזמן הגלי אירועים מרכזיים בתולדות
גוש קטיף כפי שהופיעו בסרט )היעזרו ברשימת האירועים בנספח א‘( .הנחו וכוונו
את התלמידים להתייחס למשפט שציטטתם – אילו הם מאורעות שצריכים להופיע
”למעלה“ בראש הגל ואילו ”למטה“ בתחתיתו?
סיימו את הציר בקו פתוח הפונה כלפי מעלה והסבו את תשומת לבם של
התלמידים לכך.

שלב  :3צידה לדרך
סדרו את התלמידים במעגל ופזרו במרכזו עשרים קלפים שעליהם מופיעות
תמונות ,דמויות ומילים שעלו מתוך הסרט.
שאלו” :מה תרצו לקחת מסיפור גוש קטיף כצידה לדרך ,תובנה לחיים?“
הזמינו כל תלמיד לבחור תמונה של נקודה בסיפור אליה הוא מתחבר במיוחד.

שלב  :4סיכום
הזמינו תלמידים מתנדבים לחלוק עם הכיתה את הכרטיס שבחרו ולספר מדוע
בחרו בו ומה הוא מסמל עבורם.
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גוש קטיף – פרק בסיפור הישראלי
נספח א‘ :רשימת אירועים לציר הזמן
 .1תקופת האבות
 .2תקופת החשמונאים
 .3ימי הביניים
 .4מאורעות תרפ“ט )(1929
 .5הקמת י“א הנקודות בנגב – מוצאי יו“כ תש“ז )(1946
 .6תחילת הפלישה המצרית – ר“ח ניסן תש“ח )(1948
 .7פינוי כפר דרום – ב‘ בתמוז תש“ח )(1948
 .8שחרור חבל עזה – מלחמת ששת הימים תשכ“ז )(1967
 .9החלטה על הקמת היאחזויות נח“ל ברצועת עזה – תשכ“ט )(1969
 .10חידוש היישוב היהודי בכפר דרום – י“א בתשרי תשל“א )(1971
 .11אזרוח היישוב נצר חזני – כ“ב בשבט תשל“ז )(1977
 .12הקמת  21יישובים בחבל עזה
 .13אינתיפאדה ראשונה – תשמ“ז )(1987
 .14התמודדות עם הטרור הפלשתינאי
 .15הודעת ראש הממשלה על תוכנית ההתנתקות לעקירת יישובי
גוש קטיף – תשס“ד )(2004
 .16המאבק על הבית – תשס“ד-תשס“ה )(2005-2004
 .17עקירת יישובי גוש קטיף – אב תשס“ה )(2005
 .18הקמת  22ישובים ברחבי הארץ..........

