
מטרות:
היכרות עם גוש קטיף. •
היכרות עם ציר הזמן ההיסטורי, סיפור ההתיישבות בחולות, •

החקלאות והצמיחה מתוך השבר.

קבוצת יעד: כיתות א‘-ג‘

משך הפעילות:
כשעה (הצפייה בסרט: 35 דק‘)

עזרים:
סרט •
מפה (קובץ להורדה / הדפסה) •
שיר ”גוש קטיף“ •

מהלך הפעילות:

צפייה בסרט ”סודות מהארכיון- זיכרונות מגוש קטיף“   .1 

עיבוד לאחר הצפייה:  .2
מה עניין אתכם בסרט? ממה הסתקרנתם? 

האם הייתם רוצים לגור במקום כזה? ומדוע? 
האם אתם אוהבים את המקום בו אתם גרים? מה אתם אוהבים בו?

השיר של גוש קטיף   .3
מצורפות המילים של השיר של גוש קטיף המופיע בסוף הסרט

מוזמנים ללמוד אותו, לשיר ולצלם את הכיתה שרה ביחד את השיר.
(אתם יכולים לשלוח גם למרכז קטיף את הסרטון ואנו נשתף אותו במידה ותרצו בכך
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פעילות לכיתות א‘-ג‘
”סודות מהארכיון-

זיכרונות מגוש קטיף“



השיר של גוש קטיף
מילים: שרית ברנס לחן: יוגב ברנס

בין מים ושמיים
בין דיונות חול וים
חבויים הזיכרונות

הסיפורים משם
על יישובים פורחים

על קול לימוד מהישיבה
על חממות מלאות כל טוב

על קול של אהבה

כל הסיפורים אני אוסף בזיכרוני
מה שהיה הוא שצמח אי שמה בחולות

אפילו שנגמר הכול וזה ממש כואב
גוש קטיף פועם עדיין עמוק בתוך הלב

בין מים ושמים
בין דיונות חול וים
חבויים הזיכרונות

הסיפורים משם

על שנים של אמונה 
למרות כל הקשיים

על שנים  מלאי תקווה
ושקט בין גלים

כל הסיפורים אני אוסף בזיכרוני
מה שהיה הוא שצמח אי שמה בחולות

אפילו שנגמר הכול וזה ממש כואב
גוש קטיף פועם עדיין עמוק בתוך הלב

גוש קטיף שלנו
אותך נזכור תמיד 

עם עבר כה מפואר 
בטוח יש עתיד

שרשרת ללבות שלמה 
נקשור כך מסביבך

גוש קטיף שלנו לא נשכח אותך

כל הסיפורים אני אוסף בזיכרוני
מה שהיה הוא שצמח אי שמה בחולות

אפילו שנגמר הכול וזה ממש כואב
גוש קטיף פועם עדיין עמוק בתוך הלב

בין מים ושמים
בין דיונות חול וים

חבויים הזיכרונות משם

פעילות לכיתות א‘-ג‘
”סודות מהארכיון-

זיכרונות מגוש קטיף“

מרכז קטיףחפשו אותנו ב-

מרכז המבקרים בניצן
ימים א'-ה' 09:00-16:00 | יום ו' בתיאום מראש

Info@merkazkatif.co.il
 www.mkatif.org

מרכז קטיף: 8947*

יחד בסיפור הישראלי

תפזורת שמות היישובים בגוש קטיף וצפון השומרון (קובץ להדפסה)  .4

בינגו גוש קטיף  .5
דף שאלות והגדרות למורה (קובץ להדפסה)

לוחות בינגו לתלמידים (קובץ להדפסה) 


