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תהליך ההיערכות החל בינואר 2004, כשנה וחצי 
לפני ההינתקות עצמה, ונמשך למעשה עד היום. 
חלק נכבד מהמשאבים ומהכוחות של מטה שפ״י 

הופנה לנושא זה במהלך השנה האחרונה. 
להלן תובא סקירה תמציתית של היערכות מטה 

שפ״י להשלכות תוכנית ההינתקות. 

קווים מנחים:
יש חובה להתמודדחובה להתמודד עם ההשלכות של תוכנית   .1
ההינתקות ללא קשר לתוצאה הסופית. היה לנו 
ברור כי חשוב להכין הן את הצוות החינוכי 
והן את התלמידים להתמודדות עם תוכנית 
ההינתקות. גם כאשר תמונת המצב עדיין לא 
הייתה ברורה היו לתוכנית השלכות מרחיקות 
אי-הוודאות, תחושת  לכת עקב תחושת 
זו לא היו שותפים  הבדידות ועוד. להנחה 
כוחות רבים בגוש קטיף, שהקשו פעמים רבות 

על ההתערבות.

כבר בפגישות הראשונות נתקלנו בהתנגדות   .2
עזה מצד מנהלים, צוות חינוכי ורבנים לדבר על 
תוכנית ההינתקות. עקב כך הוחלט, כי תהליך 
ההתמודדות עם המציאות המורכבת של איום 
קיומי יומיומי, שנבע מפעולות טרור יומיומיות 
ומהקשיים סביב תוכנית ההינתקות, יתאפיין 
בתכנים שאנשי הגוש יבחרו לעסוק בהם. כל 
זאת, מתוך תפיסה, שהאנשים יודעים ״מה טוב 
להם״, ושתפקידנו המרכזי הוא לסייע להם תפקידנו המרכזי הוא לסייע להם 

היערכות מטה שפ"י
סביב תוכנית ההינתקות

יוכי סימן-טוב ושי חן-גל, היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ, שפ"י

ביצירת המסגרות של העבודה הרגשיתביצירת המסגרות של העבודה הרגשית. היה 
ברור שכאשר קיימת מסגרת טובה של עבודה 
רגשית, יעלה כל תוכן שמעסיק את האנשים.

קבלת הסכמה של הרבניםהסכמה של הרבנים - הייתה חשיבות   .3
מכרעת לעירוב הרבנים בפעולות השונות וקבלת 
הסכמתם ותמיכתם בכל מהלך. הרבנים נחשבו 
ביישובים ובמערכות חינוך רבות לסמכות 

העליונה. 

לאחר התלבטות הוחלט, כי ייעשה מאמץ   .4
שאנשי המקצוע החיצוניים שיסייעו יהיו מרקע אנשי המקצוע החיצוניים שיסייעו יהיו מרקע 
– אך  דתי ותרבותי זהה לרקע של אנשי הגושדתי ותרבותי זהה לרקע של אנשי הגוש 
טבעי שקל יותר לקבל ייעוץ מאדם בעל רקע 
תרבותי-אמוני דומה. הוחלט שבזמן משבר 
ולכן  אין פנאי לתהליכים בין-תרבותיים, 
קיבל המטה את בקשת אנשי הגוש להסתייע 
באנשי מקצוע חיצוניים בעלי רקע כשלהם. הקו 
המנחה המרכזי היה לעזור לצוותים החינוכיים 

כדי שהם יוכלו לעזור לתלמידים. 

קו מנחה נוסף היה ניסיון להעצים את הכוחות להעצים את הכוחות   .5
הפנימייםהפנימיים - הם אלו שהחליטו מהי העזרה 

הנדרשת, מהם הצרכים וכדומה. 

בכל משך ההתערבות היה מאמץ לחבר בין מאמץ לחבר בין   .6
הכוחות השונים לצוותהכוחות השונים לצוות - אנשי טיפול, מנהלים, 

אנשי מועצה וכדומה. 
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צמתים מרכזיים בתהליך ההכנה
בינואר 2004 בעקבות התגברות ירי הפצמ״רים 
והתקפות הטרור, ארגנו מפגש של מנהלים, צוות 
טיפולי ומחנכים. זמן קצר לפני הפגישה הכריזה 
הממשלה על תוכנית ההינתקות. במפגש עצמו 
נתקלנו ביחס חשדני ובהתרסה בשל התחושה שרק 
עכשיו הגענו בעקבות תוכנית ההינתקות, ואילו 
הם סובלים מטרור כבר 4 שנים רצופות. תוך כדי 
הפגישה הכעס חלף. בלט מאוד, שכל המשתתפים 
ביטאו קו של חוסן רב, חוסר-בהלה והסתגלות 
למציאות של הטרור המהווה חלק משגרת יומם. 
הבנו שהנורמה הדומיננטית היא התמודדות 
מוחלטת מבלי לגלות חולשה. נראה היה, כי אין 
מקום לדיבור על רגשות של פחד. ההתייחסות 
המרכזית לתוכנית ההינתקות הייתה ש״היא 
בשום אופן לא תקרה״ - הכחשה מוחלטת הן אצל 
התלמידים והן אצל המורים והמנהלים לאפשרות 

של פינוי. יחד עם זאת, היה רגע 
כשאחד מהמנהלים אמר, כי באחד 
הלילות חשב על האפשרות שזה עלול 
אמנם להתרחש, ומחשבה זו הדירה 
שינה מעיניו כל הלילה. התבטאות 
זו של המנהל פתחה במשהו את 
האפשרות לדבר על הנושא. בסיום 
המפגש הבנו כי האפשרות לעבד 
רגשית את החוויות יכולה לבוא רק 
דרך סיוע שנקשר לאירועי הטרור 

ולא באופן ישיר בעטיה של ההינתקות. החלטנו 
לנסות ליצור עבורם מסגרות של תמיכה רגשית מסגרות של תמיכה רגשית 
ללא הגדרת נושאללא הגדרת נושא, שבהן יוכלו להעלות את כל 

מה שהם מרגישים. 

בנוסף, היה ברור כי יש צורך להסתייע בכוחות מן 
החוץ, כיוון שאנשי הטיפול בגוש התקשו להתמודד 
עם העומס הרב, ועם קושי אישי לגעת בנושאים 

כה כבדי משקל ומאיימים. הוחלט לשלב גורמי 
טיפול שבאים מאותו רקע תרבותי ודתי, על מנת 
להפחית חשדנות כלפי כל גורם זר שעלול להכין 
אותם להינתקות. הכנה רגשית נתפסה כמחלישה הכנה רגשית נתפסה כמחלישה 
וכפוגעת במאבק על הביתוכפוגעת במאבק על הבית. בעקבות כך החלה 
לעבוד מטפלת, שבמשך כשנה וחצי הנחתה את 
הצוותים של המורים והגננות לדרכים להתמודדות 
עם מצב הלחץ המתמשך. היא פעלה בכל בתי-

הספר והגנים, ויצרה אפשרות להתמודד עם מצב 
רגשי, שקודם לכן התקשו ליצור. 

חודשיים לאחר מכן הוחלט לערב את מרכז מרכז 
מהו״ת כמסייע לתהליךמהו״ת כמסייע לתהליך. מהו״ת (המרכז להיערכות 
ולהתמודדות) הוא ארגון מוכר וותיק בתחום 
ההתמודדות עם טראומה ביהודה ובשומרון. לאור 
ההכרות עם גוש קטיף, הבנו שישנה חשיבות 
רבה לקבלת ברכתם של הרבנים לפעילות שעמדה 
להתבצע, ולכן זימנו מפגש עמם. 
למפגש הגיעו שמונה רבנים, ופרשנו 
בפניהם את התפיסה שמובילה 
רוצים  אותנו. הדגשנו שאנחנו 
רגשית  לעבודה  ליצור מסגרת 
בהתאם לצרכים של אנשי המקום, 
הנושאים.  את  להכתיב  מבלי 
הקו של  כי  ברור,  היה  במפגש 
הרבנים היה חוסר מוכנות לדבר 
על תוכנית ההינתקות, כי עצם 
את  קיבלנו  זאת,  עם  יחד  מחליש.  הדיבור 
ליצור מסגרות לעיבוד רגשי סביב  הסכמתם 

התכנים שהמשתתפים יעלו.

במקביל, הוקמה ועדת תוכנית מגירה לתפקידים ועדת תוכנית מגירה לתפקידים 
של שפ״י לקראת ההינתקותשל שפ״י לקראת ההינתקות. בוועדה השתתפו 
הפסיכולוגית המחוזית והיועצת הבכירה במחוז 
דרום, וכן אנשי מקצוע בכירים של שפ״י. בנוסף, 
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החוץ, כיוון שאנשי 

הטיפול בגוש התקשו 
להתמודד עם העומס 
הרב, ועם קושי אישי 
לגעת בנושאים כה 

כבדי משקל ומאיימים.
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דאגנו לתגבור ולהשלמת משרתם של היועצים 
והפסיכולוגים העובדים בגוש. למעשה הכפלנו 
את מספר שעות הייעוץ והטיפול הפסיכולוגי 

בגוש. 

בקיץ 2004, כשנה לפני ביצוע תוכנית ההינתקותכשנה לפני ביצוע תוכנית ההינתקות, 
ארגנו במהלך חופשת הקיץ שני ימי עיון בגוש 
קטיף בנושא חיזוק החוסן הנפשי. בימי העיון 
הללו השתתפו מנהלים, יועצים, פסיכולוגים, 
מורים ורבנים. השם שניתן לימי העיון היה ״עוד 

נמשכת השרשרת״. ביום הראשון 
נידונו תוכניות חוסן ונערכו סדנאות 
בנושא הבעה ויצירה, שבהן עלו 
מצוקות על רקע קיומי. יחד עם 
זאת, לא הוזכרה כלל ביום הראשון 
תוכנית ההינתקות. ביום השני הייתה 
פריצת דרך, כאשר אחד המנחים 

מטעם מהו״ת, מחנך ידוע בציבור הדתי-לאומי, 
אמר, כי התפיסה של היהדות הדתית-לאומית 
דוגלת בליבון כל בעיה. ״אנחנו מעודדים ילדים 
לשאול שאלות על אמונה, אז איך ייתכן שרק על 
ההינתקות לא נותנים מקום לשאלות?״ פתיחת 
הנושא הובילה לדיון שיצר איזושהי לגיטימציה 

לצורך לדבר על הנושא. 

מתוך ימי העיון הללו נבנה צוות מוביל ראשי צוות מוביל ראשי 
שמאוחר יותר התפצל לצוותים בית-ספריים. כל 
צוות היה אחראי למיפוי הצרכים ולבניית תוכנית 
בית-ספרית מותאמת. כל צוות העביר למטה 
שפ״י את התוכנית שבנה. המטה היה אחראי 
לאישור התוכנית, לתקצובה, לעזרה במציאת 
המנחים המתאימים, ולליווי לכל אורך הדרך. 
התוכניות שילבו התנסויות במשאבי התמודדות 
וביצירה והרצאות  שונים כגון: סדנה בהבעה 
בנושא של אמונה וחוסן, כאשר קהל היעד הישיר 

היו הצוותים החינוכיים בבתי-הספר. הרעיון 
המרכזי היה כי עיבוד רגשי עם הצוותים הללו 
יאפשר להם לבצע עיבוד רגשי עם התלמידים. 
התוכניות לא עסקו ישירות בתוכנית ההינתקות, 
אלא בנושאים של אי-ודאות וטרור מתמשך. 
יחד עם זאת, נוצרה מסגרת פתוחה של ישיבה 
רגשי, שנחווה כמשמעותי  ועיבוד  משותפת 

וכמחזק.

במקביל, הוכנסו בהדרגה לגוש אנשי מקצוע בכירים, 
מומחים בתחום ההתמודדות עם 
ואי-ודאות. מנהלת  מצבי לחץ 
בצוות  שותפה  הייתה  היחידה 
החברתי של מינהלת סל״ע, ועקבה 
אחר ההיערכות החברתית. כמו כן 
נעשתה עבודת מטה בהיערכות, מתוך 
מחשבה כי במציאות יפונו הילדים 

לא רק למחוז דרום אלא גם למחוזות אחרים. 

כמה חודשים לפני ההינתקותחודשים לפני ההינתקות נערך במטה שפ״י 
יום סימולציות בשיתוף המרכז למשאבי התמודדות 
שעסק בהיערכות אפשרית לתסריטים שונים במהלך 
ההינתקות ואחריה. בעקבות יום הסימולציות 
הוקם מטה מיוחד להיערכות לתוכנית ההינתקות 
ולטיפול בתלמידים שהיו עצורים על רקע ההתנגדות 
לתוכנית. בנוסף, בכל דיון שנסב בהיערכות להינתקות 
במשרדי הממשלה השונים, כגון משרד המשפטים, 
משרד לביטחון פנים וכדומה, השתתפה נציגות 

של מטה שפ״י. 
 

בשיתוף עם האגף לתוכניות סיוע ומניעה נכתבה נכתבה 
תוכנית ״מתנתקים ומתחברים״תוכנית ״מתנתקים ומתחברים״ לכלל בתי-הספר 
בארץ. וזאת, חודשים אחדים לפני ההינתקות 
עצמה, מתוך הנחה שאירוע זה איננו נחלתם 
של המפונים בלבד, אלא של כלל ילדי ישראלכלל ילדי ישראל. 
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מעשית להינתקות, 
מתוך אמונה שהדיבור 

מחליש
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התקליטור הופץ בכלל בתי-הספר והועלה לאתר 
האינטרנט של שפ״י. 

יצרנו יצרנו  ביצוע התוכנית,  לפני  במרוצת השנה, 
קבוצות עבודה קבועות של מטפלים בגושקבוצות עבודה קבועות של מטפלים בגוש - 
יועצים ופסיכולוגים- שבהן הודרכו המטפלים 
בצורה קבועה בנושא ההתמודדות עם ההינתקות. 
הדרכה זו אפשרה להם לנסות ולעבד עד כמה 
שניתן את הרגשות ואת התחושות של התלמידים 
ושל הצוות החינוכי כלפי תוכנית ההינתקות. 
היה  לרגע האחרון  עד  לציין, שכמעט  חשוב 
קשה מאוד לדבר בצורה ישירה על הכנה מעשית 

להינתקות.
עם זאת, היו יוזמות של מטפלים מקומיים, של צוותי 
מורים וקהילות, שביקשו לעבד דילמות וקשיים 

שנגעו לאפשרות שהתוכנית אכן תתממש. 

היערכות מטה שפ"י בזמן ההינתקות
נערכו פגישות מטהפגישות מטה באופן רציף סביב האירועים   .1

השונים שהתרחשו בשטח.
נערך מפגשמפגש עם חלק מבכירי שפ״י בשדהבשדה שנגע   .2

לטיפול במעורבים בפינוי.
נשמר קשר רציףקשר רציף עם האנשים שליוו את המפונים   .3
במלון, בעיקר במחוזות שאליהם לא היה צפוי 

שיגיעו מפונים. 
נוצרו קשרים בין אנשי שפ״י במחוז דרום שהיו   .4
ערוכים לבין אנשים במחוזות אחרים שלא היו 
ערוכים לקליטת ילדי המפונים. נוצר מערך של מערך של 

עזרה והיוועצות הדדיתעזרה והיוועצות הדדית. 
בשיתוף עם מינהל חברה ונוער נכתבה ערכה ערכה   .5
לקליטת תלמידיםלקליטת תלמידים. היוזמה לכך התעוררה 
במחוז דרום, וצוות היחידה פיתח את הערכה 

לרמה ארצית. 
ליווי אנשי המקצועליווי אנשי המקצוע שקלטו תלמידי מפונים   .6

בבתי-הספר ברחבי הארץ.

ביצוע  לאחר  שפ"י  מטה  התמודדות 
תוכנית ההינתקות

כמה  אותנו  הנחו  התוכנית  ביצוע  לאחר 
עקרונות:

שמירה על רציפותרציפות עד כמה שניתן, ולכן נעשה   .1
כל מאמץ להיעזר במטפלים שעבדו עם הילדים 

ועם בני הנוער טרום ההינתקות.
התפיסה המנחה אותנו היא, שלכל קבוצת ילדים   .2
צריכה להיות תשתית של עבודה קבוצתית עבודה קבוצתית 
שבה יוכלו לבטא את הרגשות שלהם, ושם 
יהיה ניתן לאתר מצוקות, תוך הפניה לגורמי 

טיפול נוספים.
כל אחד מהמטפלים שנמצא במגע עם הילדים   .3
ועם בני הנוער צריך להיות בעל יכולת הסתכלות הסתכלות 
מערכתיתמערכתית, לשתף בצורה נכונה את הצוות 
החינוכי בהתרשמות ובתובנות, ולדאוג להזנה 

הדדית בינו לבין הצוות החינוכי.
נעשה איתור של מטפלים המבינים את תרבות תרבות   .4
האוכלוסייה, כדי שיוכלו ליצור קשר בקלות. 
עם הזמן, במשך החודשים שעברו מאז ביצוע 
תוכנית ההינתקות, עבדנו על הגמשת העמדות 
של הצוות החינוכי, שיאפשר שילוב מטפלים 

שאינם מהמגזר הדתי. 

כחלק מהיערכות שפ״י לאחר תוכנית ההינתקות, 
ולאור המצוקות והקשיים שהתגלו בקרב תלמידים 
27 תקנים של יועצות, שחולקו  רבים, הוספנו 
בכל בתי-הספר שבהם לומדים ילדי גוש קטיף 
והשומרון (למעלה מ-50 מוסדות). מלבד זאת, 
הוספנו 12 תקנים של פסיכולוגים ו-20 תקנים 
של תרפיסטים. הוקצה תקציב נוסף, המנוהל 
על-ידי היחידה למתן מענים מותאמים לפי צרכים 
ספציפיים, מתוך מטרה לתת מענה טיפולי באופן 
המותאם אישית. כלומר, בנוסף לעבודת מטה רגילה 
של עיצוב מדיניות ומעקב, אנו עוסקים גם במתן 
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אפשרות לסיוע פרטני ולמענים בלתי שגרתיים 
כגון הפעלת תרפיסטים. הכול נעשה בשיתוף אנשי 

השדה ובהתאם לצרכים המתעוררים. 

אנו יוצאים מנקודת מוצא כי יש צורך לשמור על 
קשר הדוק עם מוסדות החינוך. בחודשים האחרונים 
הגענו למסקנה, כי במצב של לחץ מתמשך כמהים 
האנשים בשדה להרגיש את נוכחות אנשי המטה, ולא 
רק מרחוק. אנשי השדה חשים תמיכה משמעותית 

כשאנשי המטה נוכחים בשטח. 
באחרונה בנינו דגם עם היועצים הבכירים להדרכת 
היועצים בבתי-הספר, מתוך התייחסות לנושאים 
כגון reaching out, עבודה פרטנית, תהליכי אבל 

ומעקב מסודר. 
אנו חברים פעילים מאוד בכל הפורומים הקשורים 
לנושא: היינו חברים במטה של משרד החינוך 
שהוקם לאחר ההינתקות, אנו בקשר רציף עם 

מינהלת סל״ע, משרד הרווחה, משרד הבריאות, עם 
ועד המתיישבים ועם האגפים הרלוונטיים במשרד, 

כגון מינהל חברה ונוער ומינהל החינוך הדתי.

סיכום
העבודה סביב תוכנית ההינתקות הייתה קשה 
ותובענית. המפגש עם אנשים שבתחושתם עומדת 
מדינת ישראל לגרום להם אסון נוראי, היה קשה. 
לכך התווספה חוסר המוכנות של אנשי הצוות 
החינוכי וההנהגה לדון בהשלכות הרגשיות של 
תוכנית ההינתקות. גם הקושי של אנשי הגוש 
לקבל כל גורם חיצוני לא הקל על התהליך. יחד 
עם זאת, בסופו של דבר, הודות להתמדה ולגילוי 
כבוד ואכפתיות אמיתית, נוצר קשר של אמון עם 
אנשי הגוש. קשר זה היה בסיס לנכונותם לקבל 
סיוע מקצועי, ומאפשר לנו גם היום להמשיך וללוות 

את המפונים באשר הם. 


