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ההינתקות כאתגר מקצועי
ברמת הפרט והארגון

ד"ר בלהה נוי, מנהלת אגף שפ"י

שפי״טון זה שונה מהשפ״יטונים שנכתבו עד כה, 
שכן הוא עוסק בפרק ייחודי ושונה מכל התערבות 
שהייתה בעבר במצבי חירום. הידע התיאורטי 
והפעילות הרבה, שהתרחשה ועדיין מתרחשת 
סביב ההינתקות, משמשים רקע לחוויה רגשית 
חזקה ומורכבת ביותר. חוויה שיש בה כעס, תסכול, 
חוסר אונים, ייאוש, אך גם חמלה, התעלות, השראה 

והעצמה.
לזהותם  זו אינה קשורה  חוויה 
אלא  הכותבים,  של  הפוליטית 
נובעת ממעורבות אישית ומקצועית 
באירוע היסטורי מכונן, שהשפעתו 
וגבולותיו רחוקים עדיין מלמצות 
את עצמם. בדומה למתרחש בחברה 
הרחבה, תהליך ההינתקות לא הפך 
עדיין לנחלתו של ארגון שפ״י כולו, 
והוא מתמקד בעיקר במי שעבד 

ישירות עם התושבים המפונים, או במי שיש לו 
קרובים או חברים ביניהם. 

פיזית  גם לאנשים שהיו קרובים  נוגעת  היא 
לאירוע, כמו אנשי מחוז הדרום והשפ״חים ב״עוטף 
עזה״, וכן לפסיכולוגים וליועצים השייכים למגזר 
הממלכתי-דתי, שהיו קרובים אידיאולוגית ואמונית 

לתושבי הגוש. 
האירוע נגע גם למתנדבים הרבים שניסו לסייע 
לתלמידים המפונים ולמשפחותיהם וכן לאנשינו 
שסייעו במרכזי המפונים. שלא כמצופה פזורים 
המרכזים בגולן, בים המלח, בירושלים, בנתניה, 

בזיכרון יעקב ובמקומות בלתי צפויים נוספים. 
למעגל זה נוספים עתה גם פסיכולוגים ויועצים 
שנותנים שירות לאתרי המפונים, המשמשים תחנת 

מעבר לקראת התיישבות הקבע.
מטרת חוברת זו היא, בראש ובראשונה, לתאר 
ולתעד את העבודה המקצועית המיוחדת במינה 
שנעשתה עד כה, על שלביה השונים, ואת תרומתה 
לשלומם ולביטחונם של הילדים. 
שפ״י, כארגון חברתי, רואה עצמו 
מחויב להביא את הדברים בפני 
כלל אנשי המקצוע שבו, ולהפוך 
את הידע שנצבר ואולי אף את 

החוויה לנחלת הארגון.
חשיבותו של התיעוד מתחדדת 
לאור העובדה שהאירוע הקרוב 
ביותר במהותו לאירוע ההינתקות 
היה פינוי ימית, והלקחים שיכולנו 
להפיק ממנו, למרות השוני הרב בין האירועים, 
היו מצומצמים, בגלל היעדרו של תיעוד מקצועי, 

מקיף ומעמיק.
תהליך ההינתקות מאפשר גם התבוננות המאופיינת 
בלמידה תוך כדי עשייה על דרך עבודתנו: על ההכנה 
מראש, על פעולתנו בהינתקות עצמה ובשלבי 
קליטת המפונים, ומאוחר יותר, באשר לחלקנו 

בתהליך השיקום.
נקודת המוצא  השפ״יטון מאפשר לבחון את 
המקצועית ואת התיאוריות שעליהן הסתמכנו, 
לעבד חלקים בלתי מעובדים ולשמרם בזיכרון 

ה
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מטרת חוברת זו היא, 
בראש ובראשונה, לתאר 

ולתעד את העבודה 
המקצועית המיוחדת 
במינה שנעשתה עד 

כה, על שלביה השונים, 
ואת תרומתה לשלומם 
ולביטחונם של הילדים
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הארגוני בצורה מסודרת ומגובשת יותר.
ובאחרונה, מאפשרת הכתיבה להבחין ביכולות 

הארגון ובחולשותיו, ולהפיק לקחים לעתיד. 

עקרונות העבודה
הכנה מוקדמת  הכנה מוקדמת .   .1

בדצמבר 2003 הודיע ראש הממשלה, אריאל   
שרון, על התוכנית לפנות את תושבי גוש קטיף 

וארבעה יישובים בשומרון. 
בפברואר 2004 התקיימה ישיבה ראשונה של   
הפורום החברתי של המועצה לביטחון לאומי, 
שבה ייצגתי את משרד החינוך. לאחר שנה של 
פגישות והכנות, שהתבססו, בין השאר, על 
למידה מאירוע פינוי ימית, עבר ניהול הנושא 
למינהלת סל״ע, שבה ייצגו את שפ״י יוכי סימן 

טוב וד״ר סמדר בן אשר.
במקביל, החלה העבודה עם מערכת החינוך   
בגוש, שעיקרה נעשה על-ידי היחידה למצבי 
לחץ. יחידה זו נעזרה בגופים, באנשים נוספים 
ובמעורבותם של שני מרכזי החירום – מרכז 
מהו״ת בשומרון, בראשות מרים שפירא, שתרמה 
רבות לידע של אנשי המקצוע ולהכשרתם, 
והמרכז לפיתוח משאבי התמודדות בקריית 

שמונה, בראשות פרופ׳ מולי להד.
ההכנה המוקדמת כללה גם יום של סימולציה   
לאנשי המטה בהדרכת פרופ׳ מולי להד, וכן 
יום עיון לבכירי שפ״י בנושא ״להיפגש בתנאים 
של מחלוקת״. יום עיון זה הפך דגם שהוטמע 
בארגון באמצעות עבודת בכירים עם אנשי 

השדה במקומות השונים.

העצמת אנשי המקצוע   העצמת אנשי המקצוע  .   .2
ככלל, משקיע שפ״י חלק ניכר מתקציב הפעולה   
בהשתלמויות של אנשיו. ההשתלמויות של 
התמודדות במצבי לחץ תוגברו מאוד הודות 

לתרומה של כמיליון ש״ח של הג׳וינט. ההנחה 
הייתה, שבעת הפינוי עצמו תגבר העמימות, 
הקשר עם המטה עלול להשתבש, ואנשי המקצוע 
יצטרכו להישען על הידע שבידם. לפיכך, ככל 
שאיש המקצוע יהיה מיומן יותר ומצויד בידע 

כללי וספציפי כאחד, הוא יתפקד טוב יותר. 
גישה זו הוכיחה את עצמה לא רק בעת הפינוי,   
אז קיבלו על עצמם תפקידי מנהיגות אנשי 
המקצוע שהיו תושבי הגוש, אלא גם במרכזי 
הקליטה, במקומות בלתי צפויים ברחבי הארץ. 
הרקע המקצועי של האנשים אפשר להם לסייע 

גם כאשר נקראו באופן פתאומי.

פיתוח חומרים ודרכי עבודה רלוונטיים לרשות  פיתוח חומרים ודרכי עבודה רלוונטיים לרשות .   .3
השדה השדה 

בשנים האחרונות מוטמע בארגון ״השיח   
הנרטיבי״, שאותו מובילה קבוצת אנשי מקצוע 
בראשות ישי שליף. על סמך השיח הנרטיבי, 
פותח בשפ״י ״השיח המוגן״. כלים אלה סייעו 
רבות לפיתוח שיח בין אנשים בעלי דעות 
שונות ואף קוטביות. שכן, המאפיין הבולט 
של ההינתקות היה פער שנראה בלתי ניתן 
לגישור. בעוד שעבור חלק גדול מהעם הייתה 
ההינתקות תהליך שנתפס כמקדם את השלום, 
חלק אחר ראה בה אסון נורא שרק יחליש את 
העם. האירוע איים להביא על החברה בישראל 
מחלוקת קשה ביותר שהייתה עלולה להגיע עד 
מלחמת אחים. לפיכך, השיח בין אנשים בעלי 

דעות מנוגדות היה בעל חשיבות עצומה.
התקליטור והחוברת ״מתנתקים ומתחברים...   
האתגר״, שחובר גם הוא על-ידי קבוצת בעלי 
מקצוע בראשות חנה שדמי, נותן כלים בידי 
והמחנכים שיאפשרו להם  אנשי המקצוע 
לקיים שיח ביניהם ובין התלמידים בתנאים 

של אי-הסכמה (ראה פרוט בעמוד 127)
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חבירה  חבירה .   .4
אחד המנבאים להצלחת ההתמודדות הוא היכולת   
לחבר כוחות בתוך הארגון ולחבור לארגונים 
אחרים מחוצה לו, במקום ליצור תחרות ביניהם. 
השתדלנו להופיע כארגון מגובש בתוך עצמו 
ולעבוד בתיאום מרבי בין הפרופסיות בתוך 
שפ״י, וכן לחבור לכוחות בשטח: מינהלת סל״ע 
מצד אחד, רבנים, מועצות, מנהלי בתי-ספר, 

אנשי רווחה, מתנדבים ועוד, מן הצד האחר.

בעיות וקשיים
אירוע בעל עצמה רבה כל-כך כמו ההינתקות, יצר 
בעיות, קשיים ודילמות, שאותם לא צפינו מראש. 
המגמות המקצועיות וההחלטות ראויות, על כן, 

לבחינה מחדש. 
התנגדות לשיח על ההינתקות עם הילדים  התנגדות לשיח על ההינתקות עם הילדים .   .1

מצד המנהיגות האמונית של הגוש לבשה   
ההתנגדות פנים אחדות: אמונה כמעט מיסטית 
שההינתקות לא תתרחש, ולכן אין טעם לבלבל 
את הילדים. גם אם תתרחש ההינתקות, הרי 
דיבור מקדים על-כך רק יחליש ויקטין את 

יכולת העמידה.
החלטנו שחשוב לעבוד בתיאום עם המנהיגות   
ועימות עמה רק יפגע בילדים. מעורבותנו 
כללה, לפחות בתחילת הדרך, אך ורק עבודה 
עם הילדים על תגובותיהם למצב הביטחוני 
שאופיין במטחי פצמ״רים ובחדירות ליישובים. 
ככל שקרב מועד ההינתקות החלו לעלות בשיח 
גם תכנים הקשורים להינתקות עצמה: מתי 
יבואו המפנים? מה יהיה אם ההורים לא יהיו 

בבית? האם בעלי החיים יפונו? וכד׳. 
בעקבות בחינה מחדש של הצרכים, החלו אנשים   
להתייחס גם לשאלותיהם של הילדים, מתוך 
הבנה שהדמיון והפנטזיה עלולים להיות קשים 
מכל מציאות שתתרחש בפועל. עם זאת, לא 

קוים שיח גלוי וברור עם הילדים ולא נערכו 
כמעט פעולות של פרידה.

״ועדת קבלה״ למסייעים  ״ועדת קבלה״ למסייעים .   .2
אחת התביעות של מקבלי העזרה הייתה לבחור   
את המסייעים, במילים אחרות, התקבלו על-ידם 
אך ורק מטפלים שהם בעלי רקע אמוני-תורני 

התואם את שלהם. 
תביעה זו נראתה לרבים כחוצפה או כהתנשאות.   
אנו, המטה, קיבלנו את התביעה מתוך הנחה 
שאדם הנמצא במצוקה, דהיינו מקבל העזרה, 
הוא זה שיחליט במי ייעזר, ואין זה הזמן ולא 
המקום להתעמת או אף לנהל ויכוח ערכי-אמוני 
עם האוכלוסייה, גם אם בעינינו איש מקצוע 

הוא איש מקצוע ללא קשר לדעותיו.

השפעת החלטות פוליטיות על פעילותם של  השפעת החלטות פוליטיות על פעילותם של .   .3
אנשי המקצוע של שפ״י:אנשי המקצוע של שפ״י:

כארגון מקצועי, מצאנו עצמנו לא פעם בסכנה   
של פוליטיזציה מימין או משמאל, ואכן, תפקדנו 
בין מסרים סותרים. למשל: לאחר החלטת 
הממשלה על ההינתקות, נחנך בית-ספר חדש 
בעצמונה. או, החל בהתקפה עליי מן האגף 
השמאלי בכנסת, כשהשתמשתי במילה ״ֵאֶבל״ 
ביחס לתחושת אנשי הגוש, וכלה בהתנגדות 
הפסיבית מימין לקיים שיח בבתי-הספר לקראת 

ההינתקות.
שפ״י הנו אמנם האגף היחיד שקיבל רשות   
לכתוב תוכנית מגירה להתערבות, אך מעולם 

לא ניתנה לו הרשות להפעילה. 
החוברת על ההינתקות, שהייתה אמורה להישלח   
לבתי-הספר מבעוד מועד, התעכבה בחלונות 
הגבוהים, ונשלחה רק לקראת החופש הגדול, 

במועד שהקשה על יצירת שיח בכיתות. 
הממשלה קיבלה החלטה שטרם הפינוי יחדלו   
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לעבוד כל מוסדותיה. לפיכך, ערב ההינתקות, 
הורנו לאנשינו להפסיק לפעול בגוש ולפנותו. 
בדיעבד הסתבר, שפעולת הפינוי עצמה הייתה 
מורכבת ביותר, ונדרשה עזרה מקצועית-מסיבית 
כדי להרגיע את האנשים ולסייע להם בשעה 
כה קשה. התמזל המזל וחלק מהתושבים, שהם 
אנשי מקצוע, סייעו רבות לקהילה, גם על חשבון 

סיועם לבני משפחתם.
האם לא היינו צריכים להיות אקטיביים יותר   

ולדרוש להימצא שם בעת הפינוי?

בחינת קונספציות ההתערבות  בחינת קונספציות ההתערבות .   .4
נקודות מוצא תיאורטיות אחדות שימשו אותנו   

בערבוביה. 
הקהילה  בקרב  הדומיננטית  התיאוריה   
המקצועית בכלל ובשפ״י בפרט, התייחסה 

לטראומה שבעקבותיה יבואו 
גילויים של פוסט-טראומה. 
הללו  המונחים  הציפו  וכך, 
ם  י ש נ א ו  , ת ו נ ו ת י ע ה ת  א
רבים מהמנהיגות האזרחית 
והמקצועית של המתיישבים 

הכריזו על הקהילה כעל קהילה בטראומה. 
גם הקהילה המקצועית הרחבה, שנרתמה 
מאוחר ואולי מאוחר מדיי לנושא ההינתקות, 
קיימה כינוסים שהמשתתפים בהם היו אנשי 

קהילת הטראומה. 
לאט-לאט החלו להישמע קולות המדברים   
על אבל ושכול. ימי עיון המתקיימים בימים 
אלה מעידים אולי על שינוי בפרדיגמה. ובצד 
כל אלה מבצבצת מחדש ודורשת את מקומה 
הגישה הסלוטוגנית, המאמינה בכוחם של 
הפרט ושל הקהילה לשקם את עצמם ולעבור 
את המשבר באמצעות כוחות הריפוי הנמצאים 
בתוכם. השיח הנרטיבי, המתרחש בינינו לבין 

עצמנו ובמערכת החינוך הוא אחד הביטויים 
לגישה זו.

וכך, שלוש נקודות מוצא שונות שימשו אותנו   
במקביל. האם נקודות מוצא אלה משלימות 
זו? האין סתירות מהותיות ביניהן?  זו את 
האם נכון שארגון רב-תרבותי יאפשר נקודות 
מוצא שונות, או שמא הייתה צריכה להיות 
יותר מצד המטה? האם לא  אמירה ברורה 
הייתה סוגסטיה לשימוש רב מדיי בנושא 
הטראומה, שלא אפשר לגישות הסלוטוגניות 
לבוא לידי ביטוי הולם? אלו הן שאלות שעדיין 
לא דנו בהן בצורה מספקת, והן מחכות על 

שולחננו.

זכויות ילדים   .
במהלך שלבי ההמתנה והפינוי וכן גם לאחר   
הפינוי, ובמיוחד בעת אירוע עמונה, 
עלה בכל חריפותו נושא זכויות 
הילדים. עמדת המוצא שגיבשנו 
היא, שזכותם של הילדים להשתתף 
באירוע מכונן בעל השפעה על חייהם 
בהווה ובעתיד. למדנו מהמחקרים 
שעסקו בפינוי לונדון במלחמת העולם השנייה 
על חשיבות הימצאותם של הילדים עם הוריהם 
בהשוואה לפינויים למקום מבטחים. עם זאת, 
היה ברור לנו, שחשוב למנוע מילדים חשיפה 
לחוסר האונים של הוריהם או לחלופין לגילויי 

אלימות מצדם כלפי המפנים.
זאת ועוד, אנו סבורים שתפקידה של מערכת   
החינוך כמכינה ילדים לחיים, הוא לחשוף 
את הילדים לאפשרויות המחאה וההתנגדות 
בגבולות החוק, ולכן המחאה ה״כתומה״ וכן 
השרשרת האנושית נראים בעינינו חשובים 
ומלמדים, לעיתים יותר משיעורי היסטוריה 

או אזרחות. 

ה.
ה

ומ

ללו 
ם  י

היל

בחסה הת 
ה

היא

ש

האם לא היינו צריכים 
להיות אקטיביים יותר 
ולדרוש להימצא שם 

בעת הפינוי?
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בעינינו, קיים גבול ברור בין שיתוף הילדים   
באירועים לבין שימוש בהם. השתדלנו למנוע 
את השימוש בילדים ככל שיכולנו, אם כי לא 

תמיד בהצלחה.
הדאגה לילדים טרם הסתיימה.   
מחד-גיסא פיתחו המתבגרים 
שהגיעו לגוש מכל הארץ חיי 
חברה עצמאיים, המאפשרים 
הצצה אל תרבות נוער במיטבה. 
אך מאידך-גיסא טומנת בחובה 
התארגנות זו סכנות של תחושת 
ריק וריקנות המלווה את סיום 

תקופת ״חסמבה״ וחזרה לשגרה.
עבודה רבה עוד צפויה עם בני נוער החשים   
כעס על הוריהם שלא נאבקו מספיק, כעס על 
המדינה שבגדה בהם, וכעס על הרבנים שהטעו 
אותם. חשוב להמשיך את השיח אתם, להציב 
לפניהם אתגרי מנהיגות מבלי לוותר על הצבת 

גבולות לפעולותיהם ולמעשיהם.

תפקידי המטה  תפקידי המטה .   .6
תפקיד המטה היה להתוות דרך משלב ההכנה   
ועד לשלב שבו אנו נמצאים כיום - בתר (פוסט) 
הינתקות. בשלב המקדים היה תפקידנו לדאוג 
להכנת הארגון לקראת האירוע באמצעות חיזוק 
הידע והמיומנויות. עם הזמן, היה עלינו להשפיע 
בפורומים החברתיים והמקצועיים השונים 
שהתקיימו, לכיוון חיזוק כוחות ההתמודדות 
של הילד, על רקע חיזוק כוחות המשפחה 
והקהילה. כל זאת נעשה על ידינו, כאמור, 

בטרם האירוע.
בעת ההינתקות היה תפקידנו לתת גיבוי מתאים   
לאנשים העובדים בשטח, לדאוג למחסורם 
במשאבים ובתקנים, ולאפשר להם לפעול 
על-פי הבנתם, שכן רק הם שנמצאים בשטח 

נדרשים לקבל החלטות בזמן אמת. 
הן אנשי שפ״י בשטח והן אנשי המטה למדו   
על הצרכים ועל הקשיים ״תוך כדי תנועה״, 
ועשו כמיטב יכולתם להתערב באופן שקול, 
מותאם המתבקש מן הדברים שלמדו. 
המאמרים בשפ״יטון מבליטים את 
העובדה, שלאחר ההכנה המקצועית 
והאישית המוקדמת שנעשתה, 
הרגישו האנשים אוטונומיים לפעול 
כנדרש. ומקריאת המאמרים מתקבל 
לעיתים הרושם שלאירוע היו מנהלים 
רבים. לא תמיד הייתה למטה תמונה 
מלאה של המתרחש בשטח בזמן אמת, ולעיתים 
גם כניסת המתנדבים הכבידה על היכולת לנהל 

את התהליך.
תפקיד המטה גם לבקר ולהפיק לקחים. מטפלים   
גילו צורך לעבד את החוויה, ומפגשים רבים 
כאלה במטה ובשטח הוקדשו לשיח מקצועי 

– אישי על האירוע שבו השתתפנו.

שפ״יטון זה הנו אחת הדרכים ללמוד את חוזקותינו  
ולהשתפר בהמשך הדרך. על עבודתנו קיבלנו ציונים 

לשבח מהגורמים המקצועיים והניהוליים.
זוהי ההזדמנות להודות לכל האנשים הרבים 
שהרחיבו את תפקידם המקצועי והאנושי, גילו 
כישורי מנהיגות, חמלה והתנדבות מעל ומעבר. 

נראה לי, שכולנו מסכימים שלולא עזרתנו המקצועית 
והאנושית, פני ההינתקות היו נראים גרועים בהרבה. 
נראה שההשקעה באנשים ובהכנה מראש הוכיחה 
את עצמה. ההינתקות היא תהליך מורכב ורב-פנים 

ואנו נמצאים עדיין בתוכו, וכמו שנאמר :
״הסיפור לא תם הוא רק מתחיל...״

רים 
בה. 

והא
הרג

עבודה רבה עוד צפויה 
עם בני נוער החשים 
כעס על הוריהם שלא 
נאבקו מספיק, כעס 
על המדינה שבגדה 

בהם, וכעס על הרבנים 
שהטעו אותם. 


