
מטרות:
היכרות עם סיפור גוש קטיף

ועיבוד של מסרים המרכזים העולים מסיפור גוש קטיף ומובאים בסרט:
חלוציות, בנייה מתוך אמונה ועמל

וצמיחה מחדש לאחר משבר

קבוצת יעד: כיתות ד‘-ו‘

משך הפעילות:
שעה וחצי (צפייה בסרטים כ-40 דק‘)

עזרים:
סרט •
מפה •
שיר ”הכל יבנה“ •

מהלך הפעילות:

פתיחה:  .1
תלו על הלוח מפת ישראל ובקשו מהתלמידים להזכיר ולהיזכר היכן ממוקם גוש קטיף 

האם שמעו על גוש קטיף? מה ידוע להם?
מומלץ להזכיר גם את ארבעת יישובי צפון השומרון שנעקרו בתוכנית ההתנתקות.

2. הקרנת הסרט (שני הפרקים)
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פעילות לכיתות ד‘-ו‘
מערך שיעור בעקבות הסרט

”הרפתקאות אסי ויהונתן בגוש קטיף“ 
(פרקים א‘, ב‘)



פעילות לכיתות ד‘-ו‘
מערך שיעור בעקבות הסרט

”הרפתקאות אסי ויהונתן בגוש קטיף“ 
(פרקים א‘, ב‘)
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3. עיבוד הצפייה בסרט:
שאלות לדיון:

מה עורר את תשומת ליבכם בסרט? • 
האם משהו סיקרן אתכם בעקבות הסרט?• 
כתבו על הלוח רשימת ערכים ותכונות:• 

חלוציות, התמדה, יצירתיות, גמישות, נחישות, עקשנות, אמונה, גאווה לאומית
אהבת ישראל, ראיית הטוב, תעוזה, וותרנות, חברות, עזרה לזולת, סבלנות, סלחנות

בקשו מהתלמידים לבחור ערך או תכונה ולתאר כיצד הם באים לידי ביטוי בסרט.• 
האם אחד מאנשי גוש קטיף שנפגשו עם אסי ויהונתן ביטאו תכונה או ערך? איזה?  • 

אנשי גוש קטיף שמופיעים בסרט:
אניטה טוקר- ממייסדי נצר חזני
שי ימיני – חקלאי מגוש קטיף 

מוכי בטר- מנהל מרכז קטיף להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון
נדב בן סעדון- גולש גלים 

יצחק שר – מאמן קבוצת כדורסל נצר חזני

השיר הכל יבנה  .4
לפניכם מילות שיר הסיום של הסרט  

המשימה היא להפיק את השיר מחדש בביצוע ילדי הכיתה
רצוי לשלב אלמנטים מקוריים: משחק בחול/ שילוב של תמונות מהארכיון/ קטעי משחק של 

הילדים ועוד כיד הדמיון.
(מוזמנים לשלוח למרכז קטיף את הסרטון ואנו נשתף אותנו במידה ותרצו בכך
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הכל יבנה
מילים ולחן: נדב ויקינסקי

תראו תראו איך שבחוף הים
אני בונה מחול ארמון מושלם 

ואם יבוא לו גל זה לא חשוב
אני את הארמון אבנה לי שוב

גם אם קשה ולא פשוט
עם התמדה וסבלנות

הכל יבנה
וצריף אחד יהיה לעיר

מזרע ששתלתי יפרח שדה אדיר
הכל יבנה

האותיות והצלילים
מתו אחד קטן

יצמח השיר שלי

תראו איך לבנה אחת או שתיים
תהיינה למגדל עד השמיים
טיפות של גשם יהפכו מטר

עד שהפלג יהיה נהר

אנ‘לא אפסיק להתעקש
מה שאחלום עוד יתממש

הכל יבנה
וצריף אחד יהיה לעיר

מזרע ששתלתי יפרח שדה אדיר
הכל יבנה

האותיות והצלילים
מתו אחד קטן

יצמח השיר שלי

אז בוא תושיט לי ת‘כלים ונערבב צבע ומלט
נביא עצים ועציצים נתקע גם את השלט

יד ליד קו לקו, בוא נתחיל כבר עכשיו 
היער במדבר הבניינים על ראש ההר כי..

הכל יבנה
וצריף אחד יהיה לעיר

מזרע ששתלתי יפרח שדה אדיר
הכל יבנה

האותיות והצלילים
מתו אחד קטן

יצמח השיר שלי

פעילות לכיתות ד‘-ו‘
מערך שיעור בעקבות הסרט

”הרפתקאות אסי ויהונתן בגוש קטיף“ 
(פרקים א‘, ב‘)
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