
פעילות לכיתות א‘-ג‘
לאחר צפייה בסרט ”החתיכה החסרה“ 

סיפורו של צפון השומרון

מטרות:
היכרות עם צפון השומרון •
מפגש עם העושר המקראי וההיסטורי של חבל הארץ הזה וסיפור ההתיישבות בצפון  •

השומרון.

קבוצת יעד: כיתות א‘-ג‘

משך הפעילות:
כשעה- שעה ורבע (הצפייה בסרט: 39 דק‘)

עזרים:
סרט •
שיר ”עוד תטעי כרמים“ השיר של צפון השומרון •

מהלך הפעילות:

עיבוד לאחר הצפייה:  .1
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 צפון השומרון   .2
מצורפות המילים של השיר ”עוד תטעי כרמים“ השיר של צפון השומרון

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
(info@merkazkatif.co.il
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”עוד תטעי כרמים“ השיר של צפון השומרון
מילים: שרית ברנס לחן: יוגב ברנס

ציפור קטנה התעופפה
רצתה לבנות היא קן

מצאה ענף ירוק ירוק
על זית די זקן

שמחה אז הציפור ובנתה ביתה
מלאה אותו באור ובאהבה

נוף ההרים הירוקים
עצי הזית במדרון

וקולות מקדם שנטעו פה זיכרון
הרוח שנושבת 

נושאת עוד הבטחות
עוד תטעי כרמים

בצפון השומרון

אך יום אחד בשנת תשס“ה
בחום יומו של אב

נהרס הקן כליל והזית נעזב
בכתה אז הציפור על בית שחרב

אך עוד ישוב יאיר האור
גם אם חשוך עכשיו

נוף ההרים הירוקים
עצי הזית במדרון

וקולות מקדם שנטעו פה זיכרון
הרוח שנושבת 

נושאת עוד הבטחות
עוד תטעי כרמים

בצפון השומרון
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תפזורת שמות היישובים בגוש קטיף וצפון השומרון (קובץ להדפסה)  .3
לפני חלוקת התפזורת כדאי לציין בפני הילדים, רצוי בעזרת מפה, שיחד עם עקירת ארבעת יישובי 

צפון השומרון נעקרו 21 יישובי גוש קטיף המופיעים בתפזורת.

בינגו צפון השומרון  .4
דף שאלות והגדרות למורה (קובץ להדפסה)

לוחות בינגו לתלמידים (קובץ להדפסה) 

תשבץ דמויות מהתנ“ך בצפון השומרון (קובץ להדפסה)   .5
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