
מטרת המערך:
הפניית הזרקור לאפשרות לחיות חיי הגשמה ועשייה ציונית בפשטות ובטבעיות.  

כמו בראשית הציונות, כמו בגוש קטיף, כמו היום.
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עולם ערכי במבחן
מערך שיעור בעקבות הסרט - ”השער שצורב את הגב”

סיפורה של רבקה גולדשמיט

פעילות לכיתות י‘-י“ב

מערך השיעור:

הקרנת הסרט: השער שצורב בגב סיפורה של רבקה גולדשמיט. 1

עיבוד חוויה רגשית בעקבות הצפייה בסרט. 2

סבב של תגובות: 

סבב ראשון: מה הרגשתם לגבי הסרט? מה המסר החזק שתפס אתכם?
(ההנחה היא שרובם יגיבו כמובן לחלק האחרון  של העקירה מגוש קטיף.)

סבב שני: מה עוד תפס אתכם בסרט?
(ההחלטה להגיע לגוש קטיף, החיים בתוך ים הדיונות , הסיפור החקלאי

התמודדות בתקופה מאז ההכרזה על ההתנתקות ועד לביצוע שלה)

שאלות נוספות:
 ? איך הייתם מרגישים כילדים שגדלים כמו הילדים של רבקה
 ? מה אפשר לקחת מהסיפור של חיפוש הגידול החקלאי המתאים
 ? מה הרגיש הבעל של רבקה? הוא יכול היה להתייאש אבל זה לא קרה, למה
 ? מה נתן לרבקה כוח בהתמודדות שלה עם  גזירת העקירה
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לחיות בעולם של ערכים. 3
המורה מקריא/ה או כותב/ת על הלוח את המשפטים הבאים שהם ציטוטים הלקוחים 

מהסרט של רבקה גולדשמיט:

 רוצים לחבור למעשה הציוני ממניעים פטריוטים
 אנחנו נפריח את השממה
 אנשים ספקניים לא מקימים יישובים בחולות
 .שלושה דברים הכי חשובים: משפחה, זוגיות ואמונה
 כשאין עבר אין עתיד
 אנחנו אוהבים את ארץ ישראל

דיון: 
האם אלו ערכים? או סיסמאות? האם ניתן לחיות חיים של ערכים או שהכול אינטרסים 

אישיים?
כולנו נמצאים וחיים על רצף של אידיאולוגיה וערכים מצד אחד ומצד שני אינטרסים אישים.

כולנו רוצים לחיות חיים מלאי משמעות לאור ערכים, המטרה שלנו כאנשים היא שיותר ויותר 
תחומי חיים שלנו ינוהלו ויקבעו על ידי העולם הערכי שלנו.

האם אתם מכירים עוד מקרים וסיפורים על אנשים שהכריעו בדילמות קשות ומאתגרות ע“פ 
בחירה ערכית?

סבב סיכום:
כל אחד משתף בחלום קטן או גדול שיש בו נתינה, עשיה או אידיאולוגיה שהוא רוצה . 4

להגשים או משתף על ערך שלפיו היה רוצה לחיות.
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