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 : מתוך פרויקט הסרטים הקצרים של התיעוד המצולם סרטים

 תת נושא  שם 

 ראשית ההתיישבות 
 חקלאות 

 תושבת גדיד  מרים בובליל 
 . גידול עלים ללא תולעים

נס הצלחת  תושב גדיד,  אבי בורנשטיין 
 . החקלאות בגוש קטיף

זיכרונות מימים ראשונים   עמליה אבינועם 
 . בניסנית

ראשית אלי סיני , ההתיישבות   מצרפי שרה 
 . בברכת הממשלה

תושב נצר חזני מראשוני   בני יפת 
 המתיישבים. 

ראש המועצה הראשון בגוש,   ראובן רוזנבלט
 . ראשית ההתיישבות

 החיים בדוגית  ניר דמרי 
 דייג  - וחקלאות ימית

צמיחה מחדש   תושב גדיד,  דודו מיכאלי 
 . אמונהבחקלאות,

הקמת היישובים   ליווה את זיידה יעקב 
   1977מ  מטעם משרד השיכון

  חקלאות בגוש קטיף, מנהל  ה יפתח בן אשר  פרו"פ 
  המכון לחקר מדבריות החוף, 

, ירקות  טפטפות על פיתוח ה
 , עגבניות שרי עלים

על דמותו של הרב  מנצר חזני,  עינת יפת  טרור בגוש קטיף ה
 רבה של נצר חזני.   עראמה

רופא מגוש קטיף  מנוה דקלים, סודי נמיר 
 . טרור י בהתמודדות עם פגוע

 תושבת קטיף  הדס אברמוביץ' 

תושבת גני טל, טיפלה בנפגעי   אתי צור 
גוש קטיף מטעם  הטרור שב

 . לאומיה ביטוח ה

המציאות הביטחונית בנצרים,   הרב חנן ויזר 
 ים, אמונה"פצמר

תושב רפיח   גוש קטיףקב"ט  עמי שקד 
בנות  הפיגוע של על   ים, 

של אוטובוס הילדים  וחטואל,  
 . מכפר דרום

תושב גני טל ראש המועצה    צבי הנדל 
האזורית חוף עזה, ח"כ וסגן  

 שר החינוך.  

 אחריות לאומית 
 החיים בגוש קטיף 

מפגש בהודו   תושבת נצרים, ויזנר  - חדווה לוי
עם חייל שהשתתף בפינוי  

 . נצרים

מורג, חיבור   -תושב עצמונה הרון אמתי א
 אחריות לאומית.  ה לאדמ



השרשרת האנושית במאבק   בל  'עדה ג
 . של גוש קטיף 

המאבק הנכון   תושבת קטיף,  פזית גנז  
של גוש קטיף מתוך ראייה של  

 . אחריות לאומית

לאומית של    אחריותח"כ בעבר, עמירה דותן תא"ל )במי"ל(
אנשים מחוץ לגוש קטיף,  

 . הפחד ממלחמת אחים

ראש המועצה בזמן המאבק,   אבנר שמעוני 
גישות במאבק, התנגדות  

אקטיבית מול חיבור עם ישראל  
 . להתיישבות 

על הגיוס    תושב נוה דקלים, אריאל גרוס 
   .לצבא 

היחס בין   תושב כפר דרום, דרור אריה 
 . מפעל ההתיישבות לצבא

תושבת נוה דקלים, ממפוני   טובה פרידמן 
בעלה ניצול שואה שידע  ימית, 

דינה והצבא.  להעריך את המ 
הקשר לצבא ולמדינה  גם  

   לאחר העקירה.

ראש החטיבה   , ניצול שואה מתי דורבלס 
להתיישבות ליווה את הקמת  

היישובים בגוש.  הזדעזע וכאב  
את המדים השחורים של  

  החיילים שהזכירו לו את מדי 
 הנאצים.  

בית הכנסת  תושב בדולח,  לילי דרורי 
   . תפילות בבדולחה

סיפור לידה  תושבת נצרים,   צורית ירחי 
בעת שהכביש לנצרים היה  

 . סגור 

 . החיים באלי סיני והים תמר פולט  

על הים של הגוש.  מציל בחוף   דוד שלום 
 שנה.   20הים של הגוש 

עבדה במחלקת    דקלים,מנוה  רבקה )בקי( וינטר אהרון 
בנייה במועצה, מתארת את  
הבנייה הגדולה בגוש בעיקר  

 תחת אריאל שרון 90בשנות ה

העולם התורני לימוד התורה   מאיר ויינרב 
 בגוש קטיף 

בית הכנסת    -פאת שדה שי חמו 
 . והיישוב, תיאור נוף מוחשי 

   העקירה

 מנוה דקלים,  חוי גולן 
תשעה באב בנווה דקלים,  

 . בשירת שיבנה בית המקדש 

גני טל, הפרידה   רב הישוב  הרב גבי קדוש 
מגני טל בבית הכנסת ביום  

 . העקירה

ניהל את מטה המאבק, מתאר   רפי סרי 
את הכינוס האחרון ערב  

תשעה באב. כל משפחה  



מתכננת את המאבק הפרטי  
 שלה 

 העקירה מהבית   מנוה דקלים, מוטי שומרון 
 . ומהגינה

"שוועתנו קבל ושמע צעקתנו"   שלום יעקב בר  
 התפילה בגני טל בעת העקירה

הפרידה מהבית,  מנצרים,  אסי הילר 
 . וההחלטה לא לארוז 

הפרידה מהבית  גן אור, מ יהודית דמארי 
 . וההרס, סיפור אישי 

תיעד במצלמה את  מקטיף,  דוד בר כתר 
 . קטיף בימי העקירה

  בארגון פעילה משירת הים,   דתיה יצחקי 
המאבק, המאבק בגוש על רקע  

 ן. גילוי מחלת סרט

הפרידה מהבית,  מבדולח,  אהרון פרג'ון 
הפירוק של הבית, הרגל שלו  

נפצעה אך לא הרגיש כאב  
 . בשל כאב הפרידה

פסיכולוגית, ליוותה את אנשי   מרים שפירא 
גוש קטיף. מתארת את אווירת  

"המאמין וזורע" של אמונה  
בנצרים "הרגע הוא  מדהימה 

 הנצח". 

חתונתה בימים    מנוה דקלים, הדס חנון 
 . הסמוכים לעקירה

השבוע האחרון,   מנוה דקלים, יעל נוימן 
ההחלטה להוציא את הילדים  
הקטנים לפני העקירה, צעד  

 ראשון של פרידה 

משרד  מנהל מחוז הדרום ב בודיק ישראל 
הרווחה, עיר האמונה של  

למחרת  נצרים שהוקמה 
העקירה. כוחות מדהימים.  

 סיפור של אהבה 

 

 

 

 סרטי צפון השומרון:  

 יואב שמחי  חומש 
 אלמוג מני 

 שרה שיינמן   כדים 
 מיטל דרורי 

 יאיר בן גד             גנים 
 גרשון בלומברג              

 מוריה אמיתי  שא נור 
 יוליה סגל 

 

 

 



 

 

 


