
| 24 |

התמודדות עם זהויות וקונפליקט
בין ייצוגים חברתיים של תושבי גוש קטיף

ד"ר סמדר בן אשר, פסיכולוגית מחוז דרום

מבוא
שייכותם של תושבי גוש קטיף לעם היהודי בישראל 
לא הייתה מעולם במחלוקת. אולם, לא הייתה זו 
זהותם החברתית היחידה. תושבי גוש קטיף, כמו 
קבוצות חברתיות אחרות במדינה, החזיקו בתקופה 
שקדמה לפינוי זהויות שונות: זהות יהודית דתית-
אמונית, זהות ישראלית, זהות מתנחלת (כולל זהות 

קהילתית ספציפית) וגם כמובן 
זהות הורית ומשפחתית. 

שנה  משלושים  יותר  במרוצת 
כאשר ממשלות ישראל עודדו את 
ההתיישבות בגוש ואת המתיישבים 
בו, לא היה קיים קונפליקט בין 
הזהויות השונות, וכל תושב היה 
יכול לשאת עמו בו-זמנית זהויות 

חברתיות שונות. 
חוק הפינוי שהתקבל בכנסת נשא עמו עימות 
ודאי בין זהויות אלה: הזהות הישראלית חייבה 
לכאורה קבלה של ההחלטה הדמוקרטית של הפינוי 
(או בשפת תושבי הגוש העקירה והגירוש). אולם 
זו הייתה מנוגדת לייצוגים החברתיים של הזהות 
ובמרבית המקרים גם של הזהות  המתנחלת, 

היהודית האמונית-דתית. 
כיצד יוכלו תושבי גוש קטיף להיות שומרי חוק 
המדינה וגם להתנגד לו? כיצד יפעלו החיילים תושבי 
הגוש או בוגרי הישיבות, המשרתים בצבא המבצע 
את מדיניות הממשלה? מה תהיה עמדתם החינוכית 
של המורים, הגננות היועצים והפסיכולוגים עובדי 

משרד החינוך, שהם גם תושבי הגוש וגם אנשים 
דתיים המקבלים את הסמכות הרבנית, כאשר 
יידרשו להתייחס לסוגיית הפינוי הצפוי? מה תהיה 
עמדת ההורים, כאזרחים שומרי חוק, כאשר בניהם 
המתבגרים יתכננו פעולות, שבהם מתקיים מעבר 
על חוק כגון השמדת ציוד, או התנגדות אלימה 

לחיילים או לשוטרים? 
ת  א ב ו מ ה ת  י ז כ ר מ ה ה  נ ע ט ה
במאמר היא כי לייצוגי הזהויות 
המתנגשות יינתן ביטוי שונה בהתאם 
לקונטקסטים החברתיים שבהם 
וכי לאורך כל  ימצאו הדוברים, 
המאבק שקיימו תושבי הגוש נגד 
הפינוי, היה ניתן לזהות את קיומם 
בעת ובעונה אחת של ייצוגים אלה 
ואף לנהל דיאלוג מותאם לבימת השיח שבה 

התרחש המפגש עמם. 

במאמר נדגים כיצד במצבים, שבהם חווים חברי 
הקבוצה את ייצוגי הזהויות שלהם כבלתי מתאימים 
לזה או כמתנגשים האחד עם האחר, הם  זה 
יבחרו להציג את עמדתם, דעתם, אמונותיהם, 
רגשותיהם ותרחישי הפעולה האפשריים באופנים 
שונים, לעיתים סותרים כביכול או בלתי תואמים 
בקונטקסטים השונים. הצגה כזו שיכולה להיראות 
לעיתים חסרת עקביות מודגמת באמצעות גישת 
 (social representations) הייצוגים החברתיים
כבסיס הכרחי לקומוניקציה בתוך קבוצה, וליכולת 
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 כיצד יכול אדם לפעול 
בהרגשה נוחה עם כל 

הזהויות בעוד שכל צעד 
יכול להתאים לזהות 
אחת אך לנגוד עקרון 

של זהות אחרת.
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של חבריה לתפקד כגוף בעל קודים ערכיים דומים 
ובעל תחושת זהות ולכידות חברתית משותפת 
תוך התמודדות עם קונפליקט המאיים לפרק את 

שלמותה. 
הבנת הדינמיקה של המפגש בין ייצוגי הזהויות 
החברתיות השונות והאופן שבו בוחרים חברי 
הקבוצה להתמודד עם הקונפליקט שנוצר בין 
זהויות אלו, מאפשרת עבודה מותאמת, פסיכולוגית 
ואחרת, שתסייע לתושבים להתמודד עם האיום 
הממשי על קיומה של אחת מקבוצות הזהות שלהם, 
(הצורך לבחור בדרך פעולה הנושאת בתוכה בו 
זמנית גם את ייצוגי הזהויות האחרות. כיצד יכול 
אדם לעשות צעד, שיאפשר לו הרגשה נוחה עם 
כל הזהויות בעוד שכל צעד יכול להתאים לזהות 

אחת אך לנגוד עקרון של זהות אחרת. 

ותרומתו  חברתיים  ייצוגים  המושג 
גוש  תושבי  של  השיח  דרכי  להבנת 

קטיף
 Moscovici המושג ייצוגים חברתיים ייצוגים חברתיים הוטבע על-ידי
1993, 1976, 1961(a) וקבוצת חוקרים גדולה 
 Doise, 1990, 1993; :שהלכה בעקבותיו (למשל
Farr, 1990; Wagner, 1995) והוא מניח קיומה 
של מערכת ייצוגים המשותפת ליחיד ולחברה, 
המהווה את המסד שעליו בנויה תפיסת האדם את 
עצמו כחלק מתוך הקבוצה. הייצוגים החברתיים 
משרתים שתי מטרות: הפיכת הלא מוכר למוכר, 

ושמירה על הזהות הקבוצתית. 
התיאוריה מניחה, כי ייצוגים חברתיים הם אישיים 
וחברתיים בו-זמנית. המבנים המשותפים של 
החשיבה מתהווים בתוך ההקשרים החברתיים, ולכן 
הם שזורים באופן הדוק עם התפיסות החברתיות 
של האנשים בקבוצה. כל ״מציאות״ היא תמיד 

המחשה קולקטיבית של תופעות היום יום. 
ברקוויל (Breakwell, 2001) מתארת כמה ממדים 

(dimensions) המשפיעים על הייצוג, או על 
מערכת הייצוגים, שעל-פיהם יפעל האדם בזמן 
מסוים: מודעותמודעות והכרה בחשיבות הייצוג בזמן 
ואישית משותפת של  ואישית משותפתהבנה חברתית  מסוים, הבנה חברתית 
משמעות הייצוג, ואמונה בנכונותוואמונה בנכונותו של הייצוג 
ובאופן שבו על האדם לפעול. הייצוג עצמו קשור 
ומעוגן במערכת הייצוגים הקודמים בתוך רציפות 

חיבורו עם הרשתות הקוגניטיביות הקודמות. 
Moscovici (1976) תיאר את ריבוי הייצוגים 
ואת ההשתנות  מודרנית  החברתיים בחברה 
שלהם. התמונה מורכבת משום שאנשים שייכים 
בו-זמנית ליותר מקבוצת זהות אחת, והם פועלים 
במועדים שונים בהתאם לייצוגים החברתיים של 
כל קבוצה. הייצוגים החברתיים של הקבוצות 
השונות אינם בהכרח זהים או מתאימים זה לזה, 
וכך נוצר מצב שבו פעמים רבות הבחירה בייצוגים 
נעשית בהתאם לקונטקסט החברתי שבו נמצא 

האדם בזמן מסוים.
בחיי היום-יום אנשים אינם נדרשים בדרך כלל לעמת 
בין הזהויות, משום שהזהויות השונות מתבטאות 
במקומות ובזמנים שונים, וכך מתאפשר קיומן זו 
לצד זו ללא תחושת אי-ההתאמה. הבעיה מתעוררת 
במצבי חיים המחייבים בחירה בין מערכות בלתי 
מתיישבות של ייצוגים חברתיים. במקרה כזה קיים 
איום של עימות וקונפליקט בין הזהויות. קונפליקט 
כזה עלול לפלג את הקבוצה החברתית, משום 
שחלק מחבריה יבחרו בזהות אחת וחלקם בזהות 
האחרת. השיח החברתי מאפשר ארגון מחודש 
של מערכת האמונות והפתרונות הפונקציונליים 
שהקבוצה מוצאת לעצמה כדי לפעול בתחושת 
מסוגלות וקוהרנטיות פנימית בתוכה. במצב של 
איום על אחת מקבוצות ההשתייכות, יכול האיום, 
באופן זמני, לגרום לדומיננטיות ולבולטות של אחת 
מקבוצות הזהות בהשוואה לקבוצות הזהות האחרות 
המהוות את מכלול הזהות המורכבת. רק לאחר 
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שיורדת עוצמת האיום מופחתת העדפת קבוצת 
הפנים (המאוימת), ומתקיימת שוב סובלנות כלפי 
שאר מכלול הזהויות והמפגש שלהן עם קבוצות 

 .(Roccas & Brewer, 2002) חוץ

בימות שיח
תיאוריית הייצוגים החברתיים מניחה, כי כל שיח 
מתרחש על ״בימה״ בפני ״קהל״. הבימה היא 
הקונטקסט החברתי שבו מתרחש השיח, והקהל 
הנו קבוצת הזהות החברתית שאליה מרגיש האדם 
שייך באותו זמן וגם דובר אליה. יש לזכור כי שיח 
זה יכול להתבטא בדיבור, בכתיבה או במעשה. 
השיח יכול להתרחש גם כדיון של אדם בתוך עצמו 
 Ben-Asher,) כשהקהל שאליו הוא דובר דמיוני

 .(Wagner & Orr, 2005
במחקר שנערך לפני עשר שנים בארבעה קיבוצים 
של השומר הצעיר, שנדרשו להכריע אם לשמור על 
בית-הספר הייחודי שלהם (״המוסד החינוכי״) או 
להעביר את ילדי הקיבוץ לבית-ספר קיבוצי אזורי 
כלל ישראלי, נמצא, כי חברי הקיבוץ הביאו לידי 
ביטוי עמדות, ערכים רגשות והצעות שונות לפעולה 
בהתאם לבימת השיח שבה התקיים הדיון. ככל 
שהבימה הייתה ציבורית יותר כך ניתן ביטוי ברור 
לייצוג אחד בלבד, לעומת בימות השיח האישיות 
(בריאיונות ובשאלונים) שבהם באו לידי ביטוי 

בעת ובעונה אחת ייצוגים שונים. 
בבימה הציבוריתבבימה הציבורית נמצאה לכאורה אשליה של 
אחדות דעות פנימית, הצהרות של ייצוג אחד 
בלבד, היעדר אינטראקציה בין-אישית ישירה 
וההכחשה או התעלמות מסיטואציית הקונפליקט. 
במוסדותבמוסדות היה ביטוי לדיונים ענייניים, מנותקים 
מהזהות החברתית האישית או האידיאולוגית. 
ואילו במשפחהבמשפחה התקיים שיח המאפשר ביטוי 
לייצוגים שונים ללא עימות וקונפליקט ביניהם, 
אלא כמרחב תרחישי התמודדות שהמשפחה נערכת 

לקראתם. בבימת השיח האישיהשיח האישי ניתנה אפשרות 
לייצוגים שונים לבוא לידי ביטוי בו-זמני, ובכלל 
זה לחוויית הבלבול והחרדה הנלווית אל תחושת 
הקונפליקט בין ייצוגים שמקורם בזהויות שונות, 
ללא דרישה עצמית לעקביות או להעדפת האחד 
 Ben-Asher, Wagner ;1999 ,על האחר (בן אשר

 .(& Orr, 2005

במאמר הנוכחי אנסה לתאר ולהדגים את השיח 
בבימות השונות באמצעות תאור של יום ביקור 

בגוש קטיף בראשית מרץ, 2005. 

בלתי  זה שעזרתו  או  מבחוץ  הבא  הזר 
רצויה 

בראשית נמצא כל אחד עם עצמו. אדם חי עם 
אמונותיו, ערכיו, עולם החוסן והדאגה המצויים 
בתוכו, מכלול חייו וההתנסויות שאותם הוא נושא. 
אדם חי עם ההבטחות שנתן לעצמו עוד לפני שנתן 
אותם לאחרים, עם משאלותיו הכמוסות והגלויות, 
ורק אחר כך הוא עובד ונושא בתפקיד. כך ראיתי 
את עצמי כפסיכולוגית מחוזית של משרד החינוך 
במחוז דרום במהלך החודשים שקדמו לביקור וגם 
לאחריו. הייתה בי אמונה עמוקה שיש לי מחויבות 
אישית לעשות כל שניתן כדי שבמהלך האירועים 
הצפויים לא יקופחו חיים. אולי היה זה תפקידם של 
כוחות הביטחון, ואולי של ראשי הוועדים ומנהיגי 
הקהילות, אבל עבורי, כמי שחוותה מקרוב את 
השכול, היה זה המניע העמוק מכול. ממנו יצאתי 
לעבודה שהייתה תחומה לשדה הפסיכולוגי-חינוכי, 

אבל גבולותיה היו רחבים מאוד. 

פגישה ראשונה- הבימה הציבורית
גוש קטיף קיבל אותי ביופיו המהמם, בדקליו 
המתנשאים, בים הכחול, באנשיו מסבירי הפנים 
ובצבע הכתום, צבעו של המאבק נגד הפינוי, שכבר 
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היה ניתן לראותו בכל מקום. 
הביקור התחיל בפגישה עם מנהל מחלקת החינוך. 
הצרכים  ראותו את  מנקודת  להבין  ביקשתי 
הפסיכולוגיים של הילדים בגוש. הוא קיבל אותי 

בנימוס, וסובב אליי את המחשב 
תוך שהוא מכניס אליו את דיסקט 
ההסברה של אנשי הגוש נגד הפינוי. 
הוא מיעט בדיבור משתף. אני אינני 
פרסונה אישית אלא ייצוג ציבורי 
של משהו מבחוץ (משרד החינוך). 
בשיח שמתקשה להתפתח אין מקום 
להעלאת ייצוגים היוצרים עימות או 
קונפליקט. ״אין פינוי״ ולכן אין צורך 
לתכנן אותו. הבקשה שהגיעה מצדו 

הייתה להפנות כוחות טיפוליים לעזרה לתושבים 
המתמודדים יותר מארבע שנים עם טרור מתמשך. 
נושא הסיוע לתושבים להתמודד עם מצבים של 
אי-ודאות - נדחה. הוודאות קיימת ומתקיימת, 
והתרכזה בהעצמת החוסן להתמודד עם שגרת 
חיי היום-יום במצב הלחץ של הפצמ״רים שנפלו 

מדי יום בגוש. 
לקראת סוף הפגישה נכנסה לחדר יועצת ומדריכה 
מהגוש, שאתה קיימתי יחסי עבודה ואמון הדדי 
שנים רבות. קבלת הפנים הלבבית שהעניקה לי 
הפחיתה כביכול במעט את גובה החומה המתנשאת 
ביני כבעלת תפקיד של קבוצת החוץ, קבוצת הרוב, 
לבינו, כבעל תפקיד בקבוצת הפנים שהיא קבוצת 

המיעוט. 

בימת השטח - השדה החינוכי 
המשכתי לביקור בגן. הגננת קיבלה פנינו במאור 
פנים ודיברה על האמונה העמוקה שלה, כי בעזרת 
השם תּופר העצה הרעה, והיא סמוכה ובטוחה 
באמונתה כי הם יישארו בגוש. היא גם סיפרה 
על הקושי ועל הכאב של הקרבה האישית לכל כך 

הרבה נפגעים מפעולות איבה. התנהגותו של ילד 
אחר נראתה כמחייבת התערבות חינוכית ייחודית 
בנושא גבולות ומשמעת. שאלתי אותה על הכנת 
תוכנית עבודה התנהגותית לילד שבו צפינו, ואז 
אמרה בצער, כי כבר לא כדאי להכין 
כי ממילא בשנה הבאה כולם יעברו 
למקום אחר... בשיחה עם הגננת 
היה ניתן לראות את קיומם הבו-

זמני של ייצוגים שונים (הישארות 
בגוש קטיף כמו גם הצורך להתארגן 
למעבר למקום חדש) מבלי שנדרשת 

התאמה ביניהם. 

בימת בעלי התפקידים 
המפגש השלישי היה עם אנשי המקצוע מתחום 
והתרפיסטים. חלק  החינוכית  הפסיכולוגיה 
מהמשתתפים היו תושבי הגוש ואחרים אנשי 
מקצוע המזדהים עמם אידיאולוגית ופוליטית. 
בבימת שיח זו התקיימו דיונים עניינים ברמה 
של תפקוד: איתור צרכים של אוכלוסייה חלשה, 
שמירה על מתן זכאות ודרכים לסייע להורים 
הדעות  ביטוי  ללא  התקיים  הדיון  במצוקה. 
כל אחד  והעמדות האישיות של  הפוליטיות 

מבעלי מהמשתתפים. 

בימת הבית והמשפחה 
המפגש הרביעי התקיים בביתה הפרטי של תושבת 
היישוב. היא סיפרה על המאבק, על החרדות, על 
התפקוד בבית, והביעה אמונה שלמה בהישארותם 
במקום. תוך כדי השיחה סיפרה המארחת כי הבן 
שלה הלומד בכיתה ב׳ שאל אם ימשיך ללמוד בשנה 
הבאה יחד עם חבריו. כששאלתי אותה מה ענתה לו, 
סיפרה המארחת על שיחה פרטית בתוך המשפחה, 
שבה ניתן היה לדבר בגילוי לב על תרחישים שונים 
היכולים לקרות, כשאחד מהם הוא עזיבת המקום. 

בורי 
וך). 

זמנ
בגו

גוש קטיף קיבל אותי 
ביופיו המהמם, בדקליו 

המתנשאים, בים 
הכחול, באנשיו מסבירי 
הפנים ובצבע הכתום, 
צבעו של המאבק נגד 
הפינוי, שכבר היה ניתן 

לראותו בכל מקום. 
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היה ניתן לקבל עדות איך בשיח הפנימי, המתרחש 
בתוך המשפחה ללא איום של נוכחות זרים, ישנו 
מרחב פתוח לביטוי של ייצוגים שונים ולדיון בהם 
במפגש שאינו בהכרח קונפליקטואלי אלא מבטא 

הכרה בקיומם. 

הבימה האישית 
המפגש החמישי באותו יום התקיים 
עם תושבת היישוב שבנדיבותה 
הסיעה אותי חזרה למחסום כיסופים. 
בשיח האישי באו לידי ביטוי הכאב, 
הדאגה, האמונה הערכים, תפיסת 
העולם והמחשבות על החוץ והפנים 
והקשר ביניהם. בחלל המוגן של 
האוטו, באינטימיות שבין אדם 

לאדם, יכלה הדוברת לתאר את הייצוגים המתנגשים, 
ולספר עליהם מבלי לחשוש לאבד את זהותה 

הכתומה הלוחמת. 

חזרה לבימה הציבורית 
שלושה ימים לאחר הביקור המתואר בגוש השתתפתי 
בכינוס של עמותת בסוד שיח, שעסקה בשאלת 
השיח בחברה חצויה. איש צעיר מאחד היישובים 
בגוש עבר לידי וזרק לי משפט: ״שמעתי שהיית 

השבוע בגוש והיה ביקור רע...״
״מדוע?״ תמהתי.

״משום שאת באת בהחלטה שיהיה פינוי...״ ענה 
לי.

ניתן לראות שוב כיצד בבימה הציבורית מוקצן 
והופך החלטי וחד-כיווני. קיים קושי  השיח, 
לפתח דיאלוג. לא היה מרחב מספק כדי לומר לו, 
כי ההחלטה על הפינוי איננה שלי, אבל תפקידי 
כפסיכולוגית מחוזית לפעול ככל שניתן בחוכמה 
מקצועית, בתבונה חברתית וברגישות אישית 

במצב הקיים. 

עבודת שפ"י בבימות השונות
הבנת הדינמיקה של הייצוגים החברתיים בבימות 
השונות הביאה אותי להחלטה לפעול בכל בימה 
אפשרית, בו-זמנית, תוך הכרת האופי השונה 
וטיב הפעולה הנדרשים בהן. לא היה כאן מקום 
לעקרונות פורמליים אלא ליושר מקצועי, להבנה, 
לפתיחות, לחשיבה אין-סופית 

מתחדשת ולעבודה רבה. 
אסקור בקצרה את בימות השיח 
השונות שבהן נכחו אנשי השירות 
הפסיכולוגי ייעוצי ואת אופי הפעילות 
בהן, ואגע במעט קשיים ודילמות 

שהתעוררו. 

עבודת שדה ושטח
מעבר לעבודה רצופה של היועצות בבתי-הספר 
לאורך כל השנה בטיפול בחוסן ובהתמודדות עם 
חרדת טרור ולחץ מתמשכים, עבדו הפסיכולוגים 
לכאורה באופן שגרתי. בחודשים מאי ויוני 2005, 
חודשיים לפני הפינוי הצפוי, עדיין הועברו מבחני 
בשלות ואי-הוודאות הוזכרה כנושא כמעט משני 
במפגשי הורים שנערכו בכל הגנים. נושא הפינוי 
כמעט לא הוזכר ולא טופל כחלק מעבודת השירות 
הפסיכולוגי. עד סוף יוני רשמו ההורים את הילדים 
למערכת החינוך לשנה הבאה, והיה נראה כאילו 
לא נפל דבר ומאום לא אמור להשתנות. באמצע 
יוני כשהגעתי למחלקת החינוך עם תקציב ורשימת 
אנשי מקצוע מבחוץ לתגבור, הודו לי בנימוס 
והציעו כי אביא משאבים אלה לעבודה במערכת 
החינוכית בגוש בשנת הלימודים הבאה. התיקים 
הפסיכולוגיים האישיים הוכרזו כרכוש המועצה, 
לגוש כחלק  ולכן נאסר עליי להוציאם מחוץ 
מההכנה לקליטת הילדים במוסדות חינוך מחוץ 

לגוש בשנה הקרובה. 

תה 
פים. 

עקר
וט
ל

אס
הש

בשיח הפנימי, 
המתרחש בתוך 

המשפחה ללא איום של 
נוכחות זרים, ישנו מרחב 
פתוח לביטוי של ייצוגים 

שונים
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בחודש יולי שהו ילדי הגוש בקייטנות. התברר כי 
בגנים, בעיקר בצפון החבל, ״נעלמים״ כל יום כמה 
ילדים בלי שום הסבר. איש לא דיבר עם הילדים על 
פרידה ועל מה שיקרה בעתיד, ועקרון הרצף נשבר 
גם במקום שבו היה ניתן לעבוד על תהליכים ועל 
רגשות. בפעולה מהירה נכנס לעבודה פסיכולוג, 
שהיה גם דתי, כדי להיפגש עם קבוצות של גננות 
והורים. המטרה הייתה להסביר את משמעות 
ההכנה לפרידה, ועל הדרך שבה ניתן לשוחח עם 
הילדים הקטנים על אי-הוודאות ועל מה שהיא 
צופנת עבורם ברמה האישית עם המעבר לבית 
אחר, למקום חדש ולמסגרת לימודית שונה בשנת 

הלימודים הקרובה. 

עבודה אישית אינדיבידואלית
הם פשוט היו שם. שישה פסיכולוגים מיש״ע 
שהלכו לפנינו. הם לא חיכו לאישור תקציבי, 
לביטוח, לחוזה או להבטחות אחרות. הם ביקשו 
רק תיאום ורשות, ולפני שהספקנו לפנות כה 
וכה, הם כבר עבדו בשטח. לא הייתה שאלה 
לגבי זהותם החברתית. לא הייתה גם בעיה של 
אמון. במקום שכמעט כל אחד מבחוץ נתפס 
כסוס טרויאני בפוטנציה או כ״מתחפש״ שיש 
לבחון את כוונותיו שמאחורי המסכה, עשו ששת 
הפסיכולוגים עבודה בכל מקום ובכל זמן. לכאורה, 
נפרץ העיקרון שפסיכולוג יבוא בזכות כישוריו 
ולא בזכות זהותו החברתית. אבל בבימת השיח 
האישי, שבה עולות וצפות החרדות ובאים לידי 
ביטוי הפחדים - שם, בחדר המוגן היו הפסיכולוגים 
כדי לשמוע ולסייע. הדמיון בקבוצת הזהות ביטל 
את הצורך לשמור ולהגן על ייצוגי קבוצת המיעוט, 
וניתנה אפשרות לבטא כאב שנבע מן הידיעה 
של מי שעומד בפני שינוי מאיים ולא רצוי. כאן 
יכלו הנועצים לאחוז בו-זמנית ייצוגים שונים, 
כמו שמירה על החוק והדמוקרטיה, כמו גם רצון 

להתנגד להם גם במחיר עימות עם החוק, כשהם 
עדיין יכולים לדור בכפיפה אחת יחד. 

בימת המוסדות 
בימה זו התקיימה בעיקר במשרד החינוך במחוז 
דרום בישיבות היערכות שקיימה מינהלת המחוז. 
חלק מהטיפול נעשה במינהלת סלע וחלק אחר 
בשיתוף עם הרווחה במטה שפ״י. הדיונים בוועדות 
נשאו אופי ענייני, לעיתים כמעט טכני. הוגשו 
ניתנו הערכות עלות כספית, נבחנו  תוכניות, 
תרחישי פעולה והתקבלו החלטות לביצוע. חלק 
מההחלטות שהתקבלו לא היו רלוונטיות בהמשך 
(למשל קו טלפוני חם למצוקה בתוך הפינוי, או 
תקציבים שלא התקבלו ולכן לא בוצעו פעילויות 
שונות). חלק מההחלטות לביצוע התקבלו למעשה 
בפורום מצומצם או על דעת יחיד, ולעיתים נודע 
לפורום על המהלכים רק בדיעבד. נוצרו בימות 
פורמליות ותת-בימות בלתי פורמליות, שהיו 

רלוונטיות לא פחות מן הראשונות. 
הייצוגים הקשורים לכל אחד מאתנו במישור הערכי 
האישי נמצאו בלתי רלוונטיים מול ייצוגי זהות 
התפקיד. לעומת זאת, נמצאו מערכות היחסים, 
האמון והקשרים הבין-אישיים כמשפיעים ולפעמים 
אפילו כמכריעים בתהליך קבלת ההחלטות והאופן 

שבו הן בוצעו. 

בימת התקשורת - הבימה הציבורית
הייצוגים הציבוריים התקשורתיים של אנשי גוש 
קטיף ומועצת יש״ע הוצגו באופנים אחדים: הסרטים 
הכתומים בכבישי הארץ, ההפגנות בצמתים, בניית 
הייצוג ״יהודי לא מגרש יהודי״ ונוכחות מסיבית 

באמצעי התקשורת. 
בצוות הפסיכולוגי שליווה את תהליך ההינתקות 
התגבשה החלטה כי בבימה הציבורית נביא ייצוג 
אחד עקבי הקשור לטובת הילדים במצבי משבר - 
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החשיבות הרבה שיש למניעת נוכחותם באירועים 
אלימים או במצבים שבהם נראים ההורים מושפלים 

או מובסים על-ידי כוח חיצוני.
הייצוג של טובת הילד אינו מעמת בין קבוצות זהות, 
משום שקבוצת הזהות הכללית של ״ההורים״ אינה 
מכילה בתוכה את גרעין הקונפליקט שבין קבוצות 
הזהות האחרות (המתנחלים לעומת המדינה). עם 
זאת, על-אף העובדה כי הייצוג עצמו אינו נוגד או 
מתנגש באופן ישיר בייצוגי הקונפליקט האחרים, 

יש לזכור כי יישומי הפעולה שלו 
ייצוגי פעולה  חייבו בחירה של 
אחרים, כמו להישאר בגוש ככל 
שאפשר לעומת העזיבה של חלק 

מהמשפחה לפני הפינוי. 
גובשה רשימה של עשרים אנשי 
חינוך, רווחה, ואנשי רוח המקובלים 
בציבור הרחב. סוכם אתם על המסר 
האחיד, והרשימה הועברה לתקשורת 
בכל  לראיין אותם  כדי שתוכל 
הזדמנות אפשרית. התגובות ניתנו 
תוך שהן מתייחסות לאירועים 

שוטפים אקטואליים, כמו למשל, הידיעה על 
הנערים המתכוונים להתאבד בים. אבל מאחוריהם 
עמד תמיד אותו המסר: חשיבות דאגתם של הורים 
לבריאות הנפש של הילדים, והיענות למצוקה 

נפשית בכל ביטוי אפשרי שלה. 
בסופו של דבר, נשמרה בדרך כלל, האחריות 
ההורית לביטחונם ולשלומם של הילדים גם בעת 
הפינוי. תרמו לכך איפוק הצבא והמשטרה, והכבוד 
ההדדי בין הצדדים. השאלה אם טובת הילדים 
הייתה לצאת מהגוש לפני הפינוי או שההשתתפות 
באירוע המשפחתי המכונן הייתה חשובה יותר 
לשמירת הרציפות הפסיכולוגית והחברתית היא 

נושא ראוי למחקר בפני עצמו. 
בימות שיח רבות נוספות בעלות אופי ייחודי 

התקיימו לפני הפינוי: מפגשי מורים משער הנגב 
ומהגוש, שיחות באוהל ההידברות בסעד, מפגשים 
אישיים בין סטודנטים חונכים ממכללת ספיר וילדי 
מפונים, ומפגשי נשים מגוש קטיף עם קבוצות 
אחרות בעלות אופי אידיאולוגי שונה. נערכו גם 
מפגשים של מנהלי התחנות הפסיכולוגיות, ומפגש 
של פסיכולוגים בכירים מכל הארץ, כשכל מפגש 
או דיון נשא אופי שונה בהתאם לקרבה לאחת 

מבימות השיח שנסקרו קודם לכן. 

סיכום:
ייחרט בהוויה  גוש קטיף  פינוי 
הישראלית כאירוע מכונן, מדיני, 
חברתי ואנושי החורג במשמעויות 
בחובו  נושא  המורכבות שהוא 
למעגלים רחבים הרבה יותר מאלו 
שחוו את הפינוי בגופם, אם בצד 
המפונה או בצד המפנה. ההחלטה 
על הפינוי נשאה עמה עימות בין 
המוסכמים  הגמוניים  ייצוגים 
כערכים מרכזיים בחברה הישראלית: 
הציונות, ההתיישבות, בניית קהילות חדשות, 
חקלאות כמחברת אדם לאדמה, וחשיבותו של 
הבית שאדם בונה לעצמו ולמשפחתו. בה בעת 
מוסכמים על כלל הציבור גם הייצוגים החברתיים 
של דמוקרטיה, שלטון החוק, והובלת מדיניות 
בין-לאומית על הפשרות וההסכמים המתחייבים 

ממנה. 
בקרב הציבור הרחב בארץ נחלקו הדעות בין 
״מחייבים״ לבין ״מתנגדים״, ובכך ניתן מקום 
לביטוי הייצוגים החברתיים הבולטים אצל כל אחת 
מן הקבוצות הללו בהתייחס לשאלת הפינוי, וזאת 

מבלי לבטל את קיומם של הייצוגים האחרים.
אולם, בעוד שלגבי כלל התושבים בישראל לא נגעה 
ההחלטה על הפינוי באופן ישיר לחייהם ולצורך 

נשי
לים

המ
למ

פינוי גוש קטיף ייחרט 
בהוויה הישראלית 

כאירוע מכונן, מדיני, 
חברתי ואנושי החורג 

במשמעויות המורכבות 
שהוא נושא בחובו 

למעגלים רחבים הרבה 
יותר מאלו שחוו את 

הפינוי בגופם, אם בצד 
המפונה או בצד המפנה.
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בשינוי, עבור תושבי גוש קטיף היוותה ההחלטה 
איום ממשי על הזהויות החברתיות השונות שלהם: 
הזהות המתנחלת, האמונית והדתית והזהות הכלל 

ישראלית. 
המצולמת,  בתקשורת  חיצונית  מהסתכלות 
בעיתונות ובמפגשי הצמתים, היה ניתן לקבל 
רושם מוטעה בדבר קיומם הבלעדי של ייצוגים 
חברתיים המבטאים התנגדות ללגיטימיות של 
החלטת הממשלה הנוגעת לפינוי ולמשמעויות 
האופרטיביות שלה, ולו גם במחיר ויתור על הזהות 
הישראלית. ביטויים כמו ״המדינה בגדה בנו״, 
״הצבא אינו שלנו״, ״החוק לא לגיטימי כי התקבל 
ללא משאל עם״ היו חלק ממדיניות ההסברה של 
מנהיגי המתיישבים. ההחלטה על המשך ניהול 
אורח חיים שיגרתי, כמו עיבוד האדמה, שתילה 
חדשה בחממות והכנת שנת הלימודים הבאה 
במערכת החינוך, נראתה לעיתים כהזויה וכמבטאת 
הכחשת מציאות. ההפגנות ופעולות המחאה נראו 
על גבול העימות עם החוק. אך יותר מכול, החרמת 
הקשר עם מנהלת סלע ביטא לכאורה ודאות כי 
החוק, בסופו של דבר לא יתממש וההתיישבות 

בגוש קטיף תמשיך להתקיים. 
התרומה שמציע המאמר הנוכחי הוא בראיית 
קיומם של כל ייצוגי הזהויות החברתיות השונות, 
ובכלל זה הזהות הישראלית והזהות המתנחלת, 
בו-זמנית מבלי שהם יבטלו זה את זה. הקונפליקט 
ביניהם חייב את המתיישבים לבחור שורה של 
אסטרטגיות שיח שישמרו על הקבוצה מפני פירוק, 
ויצרו בסיס תקשורתי חברתי מוסכם שיאפשר 
מאבק משותף על קיום הקבוצה. יחד עם זאת, בו-
זמנית, נשמרים ייצוגי הזהויות האחרים, והביטוי 
שלהם מתאפשר בבימות שיח שבהן קטן האיום 
מפני הקהל ״החיצוני״ או ״הציבורי״ ולא מתחייבת 

שם עקביות בין הייצוגים השונים. 
עמדת הכניסה של מטפלים מחוץ לגוש קטיף 
(ובמיוחד מטפלים שאינם שייכים לתושבי יש״ע) 

בימים שקדמו לפינוי, הייתה בעייתית מלכתחילה, 
משום שהפסיכולוגים נותני שירות ייצגו את הזר 
המאיים, שהוא חלק מהרשויות המבצעות את החלטת 
המדינה. ייחוס האיום כלפי מי שבא מבחוץ נשא 
עמו את ההכרח להתגונן, להימנע משיתוף פעולה 
ואת הרצון להרחיקו מהמקום לפני שיהרוס ויזיק. 
היכולת הפוטנציאלית של אנשי המקצוע לסייע 
לתושבי הגוש במצבי המצוקה, אי-הוודאות, הלחץ 
וההכרח לקבל שורת החלטות לעתידם האישי, 
נהדפה נוכח אותו איום. עצם שיתוף הפעולה 
נחווה כהסכמה עם התוצאה הצפויה. הדרך שבה 
מתארגנות ההסכמות הפנימיות של חברי קבוצת 
מיעוט שעל קיומה מרחף איום, היו לנקודת המוצא 
בתכנון ההתערבות והכניסה לעבודה. ההבנה 
התיאורטית כי בזמן שמוצגים מסרים חד-משמעיים 
של התנגדות לשיתוף פעולה, קיימים היו גם ייצוגי 
זהות אחרים שנושאים עמם עמדות פרגמטיות 
של הצורך להתארגן למצב החדש, לפעול בהתאם 
לחוק, ולשמור עליו מתוך נאמנות לזהות הישראלית 
האזרחית הכוללת - אפשרות קיום שיח מותאם 
בבימות השונות, כאשר המטרה שאליה נשארנו 
נאמנים הייתה לתת שירות פסיכולוגי מיטבי, אישי, 
חינוכי ומערכתי, בתוך סיטואציה קשה ומורכבת 

של עימות בין זהויות מתנגשות. 
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