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קריין:

ֶדה, ֶטֶרם  ַמִים ְוָהָאֶרץ, ְּבִהָּבְרָאם:  ְּביֹום, ֲעׂשֹות ה‘ ֱאִהים--ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים.  ְוכֹל ִׂשיַח ַהּׂשָ ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהּׁשָ
ֶדה, ֶטֶרם ִיְצָמח:  ִּכי א ִהְמִטיר ה‘ ֱאִהים, ַעל-ָהָאֶרץ, ְוָאָדם ַאִין, ַלֲעבֹד ֶאת- ִיְהֶיה ָבָאֶרץ, ְוָכל-ֵעֶׂשב ַהּׂשָ

ָהֲאָדָמה.  ְוֵאד, ַיֲעֶלה ִמן-ָהָאֶרץ, ְוִהְׁשָקה, ֶאת-ָּכל-ְּפֵני ָהֲאָדָמה.  ַוִּייֶצר ה‘ ֱאִהים ֶאת-ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-
ָהֲאָדָמה, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ִנְׁשַמת ַחִּיים; ַוְיִהי ָהָאָדם, ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.

בראשית פרק ב.

קריין:
טקס לציון יום גוש קטיף במערכת החינוך יעמוד השנה בסימן אדמה.

בגוש קטיף, האדמה הייתה חול
אבל האנשים היו אנשי אדמה.

שורשיים
מצמחים
מגדלים.

קריין:
לאחר מלחמת ששת הימים יזמה מדינת ישראל הקמת היאחזויות נח“ל בחולות גוש קטיף,

שנים ספורות לאחר מכן אוזרחו ההיאחזויות והפכו ליישובים קהילתיים ולמושבים חקלאיים.
יום כ“ב שבט, הוא היום שבו עלה לקרקע הישוב האזרחי הראשון בחבל עזה - נצר חזני.

שיר
על גבעות שיך אברק

מילים: אלכסנדר פן
לחן: מרדכי זעירא

אדמה אדמתי 
רחומה עד מותי 

רוח רב חרבוניך הרתיח 
ארשתיך לי בדם 

שאדם ונדם 
על גבעות שיך אברק וחרתיה 

המחול בגלים 
יעגל עיגולים 

עורי שמש - לעד בחרתיה 

ביומי ולילי 
לי יהוד עמלי 

על גבעות שיך אברק וחרתיה 

כאן צמרות הזיתים 
מזמרות זה ביתי 

אבן אבן תלחש הכרתיהו 
הרה, הורה שלי 
יבולי מבשילים 

על גבעות שיך אברק וחרתיה 

בשבועה לוהטה 
את שבויה לי עתה 

זה הלב את נדרו לא ירתיע 
כי צווני חרות 
האדם הפשוט 

על גבעות שיך אברק 
וחרתיה 
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סרטון:

https://www.youtube.com/watch?v=1G5ZB8CWsHQ רבקה גולדשמיט

קריין: 
החולות היו שוממים וזהובים.

הים היה זוהר וקסום.
בלהט נעורים צעיר ואופטימי ובתמיכת ממשלת ישראל

החלו המתיישבים במלאכת ההתיישבות החלוצית
בניית בתים

קהילות
חינוך, תורה, תרבות

וחקלאות.

ב 35 שנות התיישבות הוקמו בגוש קטיף 21 יישובים, ולצדם חקלאות ענפה ומתקדמת.
התיישבות פורחת ושורשית.

הטקס יוקדש לחקלאי גוש קטיף, אשר הפכו את חולות השממה לגן עדן פורח
בעשר אצבעות וללא ידע מוקדם מתוך אהבה גדולה לארץ ולאדמתה.

בטקס ישולבו סרטונים תיעוד קצרים מתוך פרויקט התיעוד המצולם של אנשי גוש קטיף.

סרטים:
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2853.aspx  מרים בובליל

http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2847.aspx  בני יפת

קריין: מקריא את השיר ברקע מושמע השיר 
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אדמה, אני קשובה לקולך. 
אדמה, תמיד ולאן שאלך. 

אדמה, השביל בו אפסע הוא שבילך, 
אמא אדמה. 

אדמה, רגלי מהלכות יחפות. 
אדמה, פנייך חמות ועוטפות. 

אדמה, עיניים חומות בי צופות, 
אמא אדמה. 

הן באתי ממך, מחיקך, אדמה, 
ואת עתידה לשכך - אדמה 

את כל כאבי, את לילותי, את ימי, 
עולם ומלואו לך מודה - אדמה 

ואנו עצי השדה - אדמה 
ממך ואלייך אם כל חי, אמציני. 

אדמה - נותנת פריה לכולם. 
אדמה - טובה ותמימה לעולם. 

אדמה - למדי נא את בנך האדם. 
אמא אדמה.

שיר
אדמה / אהוד מנור

סרט:
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2862.aspx אבי בורנשטיין

או
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2868.aspx יפתח בן אשר
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על הדבש ועל העוקץ, 
על המר והמתוק, 

על בתנו התינוקת 
שמור אלי הטוב. 

על האש המבוערת, 
על המים הזכים, 

על האיש השב הביתה 
מן המרחקים. 

על כל אלה, על כל אלה, 
שמור נא לי אלי הטוב. 
על הדבש ועל העוקץ, 

על המר והמתוק. 

אל נא תעקור נטוע, 
אל תשכח את התקווה 

השיבני ואשובה 
אל הארץ הטובה. 

שמור אלי על זה הבית, 
על הגן, על החומה, 
מיגון, מפחד פתע 

וממלחמה. 

שמור על המעט שיש לי, 
על האור ועל הטף 

על הפרי שלא הבשיל עוד 
ושנאסף. 

על כל אלה... 

מרשרש אילן ברוח, 
מרחוק נושר כוכב, 

משאלות ליבי בחושך 
נרשמות עכשיו. 

אנא, שמור לי על כל אלה 
ועל אהובי נפשי, 

על השקט, על הבכי 
ועל זה השיר. 

על כל אלה... 

שיר רקע

על כל אלה / נעמי שמר

קריין: 
לפני 14 שנים נגזרה הגזירה

לגדוע ולעקור את מה שנבנה ונשתל
שנרקם, שגדל והעמיק שורשים

האדמה נשמטה תחת רגלי המתיישבים
בכל המובנים

(מצגת תמונות/ סרט מהעקירה)
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קריין: 

להיאחז בקרקע /מתוך חלום קטוף, בני נוער מגוש קטיף כותבים 

אני שרועה על החול 
מנסה להיאחז ברגעים האחרונים

”להיאחז בציפורניים“ כמו שאומרים.
ולא לעזוב.

אבל
הקרקע היא אוסף גרגירים

שנשמטים תחתי
והחול מתפורר ומתפזר בין אצבעותיי

המושטות אל אבא בתפילה.

קריין: 
אז איך נפרדים מבית?

איך מתפרקים מקהילה?
משכנים

מחבורה שנרקמה ונתגבשה לה שנים
איך נקרעים מאדמה?

איך מקפלים יריעות חממה?
מפסיקים להשקות?
מייבשים שורשים?

והעץ - מצל
והגדר - חיה

ולכל שתיל יש שם
ולכל גרגר - אדמה.

סרט:
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2864.aspx איטה פריימן

או 
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/2893.aspx מוטי שומרון

או
http://www.mkatif.org/Web/He/Katif/Mordimovies/4367.aspx  דוד בר כתר
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קריין: 

עקבות/ מתוך חלום קטוף- בני נוער מגוש קטיף לאחר העקירה

פעם השארתי עקבות
על חוף של ילדות

פעם כשבכיתי
דמעות נספגו על חולות.

הייתי מביטה על שקיעה וזורחת
הולכת בשבילים של הבית

כשכולי פורחת.
נרדמת על מרבד של דשא

מרגישה את האדמה,
אך לא

מאז הכל הפך לשממה.
מאז אני מהלכת כזרה

לא מרגישה תחושה של בית
על אף אדמה.

זה כאילו נקרע משהו פנימה,
חלק מהנשמה.

שיר
אמא אדמה/ יענקלה רוטבליט

היא תביט אלי טובה וחכמה 
כמו בבן השב הביתה מן הדרך 

תחבק אותי אליה בנשימה חמה 
אמא אדמה. 

היא תגיד - ”אתה עייף מן המסע 
אל תפחד אני חובשת את פצעיך“ 

היא תיקח אותי אליה כשאקרא בשמה 
אמא אדמה 

היא תביט אלי טובה וחכמה 
היא שקטה כל כך וכמו תמיד סולחת 

תחבק אותי אליה בנשימה חמה 
אמא אדמה. 
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שיר רקע:

ואולי לא היו הדברים מעולם/ רחל המשוררת או אם ה‘ לא יבנה בית

קריין:
מתוך ”עשר מסעות“ לסיוון הר שפי

מן הסלון למטבח
הכלים נשברו

אני אוספת רסיסים במו ידי
כאב כזה חד:

אם ה‘ לא יבנה בית
שווא עמלו בוניו בו

האם בית שווא?
השביל שנסלל אל הים,

החממות הפורחות
ואולי לא היו הדברים מעולם?

קריין: 
כיצד אסגור את ביתי

בטריקה?
בנשיקה?

(האם עוד מנשקים היום אדמה?)
כיצד אסגור את ביתי

בנעילה?
בתפילה?

בבקשת מחילה?
או אשאיר את השער פתוח ואומר

הרי אתה מותר
 לכל אדם

ואנעל רק שערי דמעות.
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שיר סיום:

אמא אם הייתי/ חנן בן ארי
ושוב אותו ניגון 

ששרת לי פעם שיר ערש 
הוא מתנגן בלב מזכיר דברים משם 

שם אל מול אותו הים 
כשהחולות היו לי בית 

והרוחות לחשו לי שאנל›א לבד 

ואת החזקת לי את היד 
אמרת: «הבט אל השמים» 

הבטחת שיום יבוא ועוד נשוב לכאן... 

אמא, אם הייתי יכול רק 
לרפא את הגעגוע 

הזיכרונות עוד שורפים את המוח 
האהבה לא ניצחה גם לא הרוח 

אמא אם הייתי יכול רק 
להאמין לך ולא לברוח 

הלב נבגד הוא לא נותן לי לבטוח 
רק הניגון עוד נותן את הכח 

ושוב אותו ניגון 
בכל שנה בקיץ 

בחממות גדלים פרחים כתומים כמו אז 
גם הילדים פרחו לאט 

כמעט כולם הקימו בית 
רק השמות של הרחובות זוכרים מה שנגנז 

זוכרת שרנו מול היכל 
אם אשכחך ירושלים 

צעקנו יום יבוא ועוד נשוב לכאן... 

אמא, אם הייתי יכול רק 
לרפא את הגעגוע... 

עוד נשוב לשם, עוד נשוב לשם, עוד נשוב אמא, 
עוד נשוב... 

אמא, אם הייתי יכול רק 
לרפא את הגעגוע 

הזיכרונות עוד שורפים את המוח 
האהבה לא כבתה גם לא הרוח 

אמא אם הייתי יכול רק 
להאמין לך ולא לברוח 

הלב פועם, הלב רוצה שוב לשמוח 
והניגון עוד נותן את הכח 


