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שילוב הייעוץ החינוכי במערך התמיכה 
במפוני גוש קטיף וחבל עזה

ציפי חורי, שולמית קלינבורט ומימי גילוץ1

הקדמה
תהליך ההינתקות התחיל בשנת 2004 עת פורסם 
המהלך בראשונה, עדיין כרעיון בעיתונות. מאוחר 
יותר הוכרז על כינונה באופן רשמי בכנס הרצליה. 
החלטת הממשלה ואישור התוכנית בכנסת התקבלו 
בחוק ב-6 ביוני 2004. בכל התקופה הזו הגיבו 
תושבי גוש קטיף וחבל עזה בהכחשה מוחלטת 
לאפשרות שתוכנית כזו תצא לפועל. הדבר בא 
לידי ביטוי, בין היתר, בסירוב להתכונן למהלך 

במערכת החינוך.

חשוב לציין, ששנת 2005 הייתה השנה החמישית 
של האינתיפאדה השנייה, תושבי גוש קטיף סבלו 
מפיגועים רצחניים ונפילות של יותר מ-5000 
פצצות מרגמה (פצמ״רים) וטילי קסאם. כתוצאה 
הגוש  ניכר מאוכלוסיית  זה סבל חלק  ממצב 
מתופעות הקשורות לתסמונת פוסט טראומטית. 
הייעוץ החינוכי בבתי-הספר בגוש קטיף עבד 
בשיטתיות עם צוותי ההנהלה, עם המורים ועם 
התלמידים, למניעת התפתחותן של תופעות 
פוסט טראומטיות. הגישה שעל-פיה עבדו כללה 
התערבויות ראשוניות, שניוניות ושלישוניות על-פי 
המודל של קפלן (Caplan, 1964) כפי שעובד על 
ידי פרופ׳ אביגדור קלינגמן (1993/1988) ופורסם 
מאוחר יותר על-ידי שפ״י בחוברת ״התמודדות 
בית-ספרית בעת אסון״ (קלינגמן, תשנ״ה-1997). 

כמו כן, עבדו היועצות בגוש קטיף גם על-פי הערכה 
״לא עלינו – אוגדן למורה״, שפיתחו שתיים מהן 

(לישה וסרי, תשס״ג).
בכל בתי-הספר בגוש קטיף פעלו צוותי חירום 
בית-ספריים (צל״ח), שנתנו מענה מידי באירועי 

הטרור. 
האפשרות שתוכנית ההינתקות תתממש הוכחשה 
גם במערכת החינוך כתוצאה מהנחיית המנהיגות 
הרבנית בגוש, ומתוך אמונה שהכנה לקראת הפינוי 
תחליש את המאבק נגדו. הנחייה זו מנעה התייחסות 

ישירה והכנה חינוכית ונפשית. 
במקביל, התחיל צוות במחוז הדרום של משרד 
החינוך, בראשותה של מנהלת המחוז, להיערך 
לתפקידו במהלך זה מיד עם קבלת אישור הממשלה 

לתוכנית ההינתקות. 
למרות ההכחשה שבה נתקלנו בניסיוננו להכין את 
בתי-הספר לקראת ההינתקות, צף ועלה הנושא 
תוך טיפול בהשפעת נפילות הפצמ״רים על בתי 
המתיישבים, על מוסדות החינוך, על בתי-כנסת 
ועל מוסדות ציבור אחרים. אחד המאפיינים של 
פעולות טרור הוא חוסר האפשרות לנבא מתיי והיכן 
יתרחש האירוע ומי יהיה הקורבן הבא. תחושת 
חוסר הוודאות, תחושת חוסר האונים והערעור 
של שגרת החיים נקשרו אצל התלמידים ואצל 
אנשי הצוות בבתי-הספר לחוסר הוודאות ביחס 

לתוכנית ההינתקות ולהשפעתה על עתידם.

ציפי חורי - יועצת בכירה ממ״ד מחוז דרום.   .1
שולמית קלינבורט - יועצת בכירה מ״מ הנגב הצפוני, מחוז דרום.   

מימי גילוץ - יועצת בכירה מ״מ הנגב הדרומי, מחוז דרום.  
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מבוא
״ההינתקות״ - היציאה החד-צדדית של מדינת 
ופינוי היישובים  ישראל משטחי רצועת עזה 
האזרחיים ובסיסי הצבא משטחה. פינוי היישובים 
כלל בתוכו עקירת התושבים מבתיהם והעברתם 
לאזורים אחרים בארץ על כל ההשלכות המשתמעות 
מעקירה כזו: עזיבת הבית והיישוב, פירוק המסגרת 

הקהילתית, הבית-ספרית והחינוכית, 
אובדן האפשרות להמשיך בעיסוק 
הנוכחי, שינוי או אובדן מקור 
הפרנסה, פרידה מהנוף המוכר 
וכד׳, כמו גם, התמודדות עם שבר 
אידיאולוגי ואמוני. ערך ההתיישבות 
התנפץ ויחד אתו האמונה בשליחות 

שנובעת גם מהאמונה הדתית. 
העקירה היא מצב לחץ. ״אחת הדרכים להגדיר לחץ 
היא במונחים של אירועים מעוררים המובילים 
לשינוי באורגניזם. על-פי גישה זו, אירוע חיים 
יחשב למלחיץ אם הוא דורש מהיחיד להשתנות 
או להסתגל תוך כדי התמודדות עם התסכולים, 
העימות או הלחצים שהאירוע מפעיל״ (קלינגמן, 

רביב ושטיין, 2000).
מילגרם (1998) ערך רשימה של מצבי לחץ שונים 
שילדים ומתבגרים חשופים להם, על-פי סדר עולה 
של השפעת הלחץ על חיי הסובל ממנו. במקום 
התשיעי (המלחיץ ביותר) הוא מציין ״אסונות 
קטסטרופליים, מעשה ידי אדם (כגון מלחמה, 
התקפות טרור על אוכלוסין אזרחיים, כליאה, 
עינויים) עם השלכות זמניות וקבועות (כגון מוות, 
חסך גופני ו/או כלכלי, עקירה והגליה למקום 
אחר)״. הסיכוי שמצב זה ישפיע לטווח רחוק על 
האישיות וההתנהגות גדול יותר מאשר שאר מצבי 

הלחץ אשר מנה מילגרם ברשימתו.
מתוך ההבנות שלעיל, נבעה הדאגה לשלומם של 
התושבים בגוש ובמיוחד לשלומם של התלמידים 

ושל צוותי ההוראה. בחודשים שלפני ההינתקות 
נחלקה העבודה של שפ״י במחוז לעבודת מטה 
(היערכות) ולעבודה ישירה עם התלמידים ועם 
צוותי ההוראה בבתי-הספר בגוש קטיף (ברובה 
אוכלוסיית ממ״ד ורשמי שאינו מוכר), ועם תלמידים 
שהתגוררו בגוש ובחבל עזה ולמדו מחוצה להם 

(ברובה אוכלוסייה מ״מ).
ישיבות מטה  ההיערכותההיערכות כללה 
בשיתוף עם גורמים ועם אגפים 
אחרים במחוז בראשות מנהלת 
המחוז, לצורך תכנון וארגון מענים 
חינוכיים ולוגיסטיים לקראת פינוי 
ו״ליום  וגני הילדים  בתי-הספר 
שלאחרי״. השותפים היו: מנהל 
כוללים,  ונוער, מפקחים  חברה 
הקב״טים המחוזיים, שפ״י (פסיכולוגית מחוזית 
ויועצות בכירות), אנשי כוח האדם ואנשי מדור 

התקן במחוז.
מבחינת הייעוץ, נעשתה העבודה בגוש קטיף על-

ידי היועצת הבכירה ממ״ד במחוז, ועל-ידי אנשי 
היחידה להתמודדות עם מצבי חירום ולחץ בשפ״י. 
העבודה כללה הדרכה, הפעלה ומתן תמיכה לצוותי 
הייעוץ וההוראה ולתלמידים בבתי-הספר בגוש.

היערכות
העיקרון המוביל בעבודתנו סביב ההינתקות 
 .(wellness ,רווחה נפשי) היה קידום המיטביותקידום המיטביות
בריאות,  המיטביות מתקשרת למערכים של 
 Seligman) אופטימיות, סיפוק אישי, תקווה ואושר
Csikszentmihaly,2000 &), שנראו לנו ערכים 
המאפשרים התמודדות עם רגשות של חוסר 
הוודאות, הייאוש, חוסר האונים, הפסימיות, 
העצב, הכעס, והאבל שאובחנו כמאפיינים של 
האוכלוסייה העקורה. רגשות שליליים אלה עברו 
כחוט השני בכל רמות האוכלוסייה, מבוגרים 
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למרות האופטימיות, 
האמונה, שמחת החיים 
ושמירת החיים ששררו 

בגוש קטיף עד רגע 
העקירה, ידענו שעם 

העקירה יתפתחו 
הרגשות השליליים...
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וילדים כאחד. למרות האופטימיות, האמונה, 
שמחת החיים ושמירת החיים ששררו בגוש קטיף 
עד רגע העקירה, ידענו שעם העקירה יתפתחו 

הרגשות השליליים שתוארו לעיל. 
״אחד הממדים החשובים בשיקום 
מוצלח לאחר התנסות טראומטית 
הוא המעבר מתחושה של קורבן 
חסר אונים להתמודדות - כלומר 
האונים  חוסר  תחושת  צמצום 
היכולת  והרחבת התחושה של 
להתמודד״ (נוי, תש״ס). מתוך הנחות 
אלה נבנתה מערכת התמיכה של 
הייעוץ בעקורים. מערכת זו כללה 

רבדים שונים:

עבודת מטה שפ"י במחוז דרום
מרבית הילדים מהזרם הדתי למדו במסגרות בגוש, 
ואילו התלמידים שלא היו שייכים לזרם הדתי, 
כמו גם בני הנוער השייכים לזרם הדתי - למדו 

במוסדות מחוץ לגוש.
במאמר זה נתייחס רק לעבודה של הייעוץ הבכיר, 

טרום ההינתקות ובמהלכה.

טרום ההינתקות:
נערכו ישיבות במטרה ״לצפות את פני העתיד״   .1
ולתכנן אמצעים לשמירה על הרווחה הנפשיתלשמירה על הרווחה הנפשית 

של התלמידים ושל צוותי ההוראה שיפונו.
הייעוץ הבכיר ארגן את ההכשרהההכשרה של צוותי   .2

הפיקוח, הניהול, ההוראה והתלמידים.
נעשה תכנון לעבודה לצוותים הבין-מקצועייםלצוותים הבין-מקצועיים   .3
שהיו עתידים לעבוד במוקדי הפינוי, יחד עם 

האגף החברתי במנהלת סל״ע.
המשבר,  מצבי  את  מראש  מצבי המשברלמפות  את  מראש  ניסינו למפות   .4
שהיו עלולים להתרחש בקרב משפחות ו/או 
ילדים במהלך ההינתקות ולתכנן פתרונות 

אפשריים, יחד עם הפיקוח של משרד הרווחה 
במחוז. לדוגמה: על-פי הידיעות שהיו בידינו 
היה צפוי שהורים ייעצרו כתוצאה מהמאבק 
נגד ההינתקות וילדיהם יצטרכו 
לקבל טיפול מרשויות הרווחה, 

הפסיכולוגיה והחינוך.
5. הייעוץ הבכיר פעל לגיוס מתנדביםמתנדבים 
בקרב היועצים החינוכיים במחוז, 
לעבודה בקו הפתוח שתוכנן ובמוקדי 
הפינוי. יש לציין שגיוס מוקדם זה 
של מתנדבים כלל יועצים מתנדבים 
גם ממחוזות אחרים (גיוס, אשר 
מאוחר יותר זרז את ארגון העבודה 
במחוזות שאליהם לא ציפו מראש 

שהמפונים יגיעו).
המפקחים נחשפו לתוכנית ״מתנתקים ומתחברים״  לתוכנית ״מתנתקים ומתחברים״   .6
בהנחיית צוות הייעוץ הבכיר. פעולה זו נעשתה 
במסגרת ״הכשרת הלבבות״ וכניסיון להטמיע 
את המודל שהוצע על-ידי המשרד. התקיימה 
סדנת מפקחים והוצג דגם העבודה המצופה 
בחדרי המורים. גם כאן השתמשנו בכלי של 
השיח המוגןהשיח המוגן, והתקבלו תוצאות הדומות לאלה 

שהתקבלו בכינוסי היועצים (ראה בהמשך).
נאסף מידע על תלמידי גוש קטיף ורצועת עזה:   .7
מקומות הלימודים שלהם וצפי למעבר. דגש 
מיוחד הושם על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, 
ביניהם אלה שלמדו במסגרות חינוך מיוחד. 
מטרת איסוף המידעאיסוף המידע הייתה לשמור על קשר 
רציףרציף עם המשפחות ועם התלמידים, ולאפשר 
קשר בין המורים שלימדו את התלמידים לפני 
ההינתקות לבין אלה שיקלטו אותם אחריה. 
מטרה נוספת הייתה לתכנן מערכת קליטה 

שתענה לצרכים של האוכלוסייה.
היועצות הבכירות דאגו להדרכתלהדרכת היועצים   .8
החינוכיים במוסדות החינוך מחוץ לגוש שבהם 
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"אחד הממדים 
החשובים בשיקום 

מוצלח לאחר התנסות 
טראומטית הוא המעבר 

מתחושה של קורבן 
חסר אונים להתמודדות, 
כלומר צמצום תחושת 
חוסר האונים והרחבת 
התחושה של היכולת 

להתמודד"
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למדו תלמידים אשר התגוררו ביישובי חבל עזה. 
מטרת ההדרכה הייתה להגביר את רגישותם של 
היועצים ובאמצעותם, לחדד את רגישותם של 
הצוותים החינוכיים בבתי-הספר שמחוץ לגוש, 
כלפי הקבוצה הייחודית הלומדת בבית-הספר 
וסובלת ממצב של אי-ודאות וחרדה לקראת 

הבאות.
במהלך חודשי חופשת הקיץ של שנה״ל תשס״ה   .9
טרם ההינתקות חברו יחד 12 מדריכות שפ״י 
במחוז, מהזרמים הממלכתי והממלכתי דתי 
מכל תחומי ההדרכה, להפיק חוברת שנקראת 
״מתחברים...״. בחוברת מתוארים מודלים 
לקליטה לקליטה מיטבית של התלמידים המפונים, כפי 
שפותחו על-ידי המדריכות. נכללו בה שלושה 

מודלים:
תלמיד תלמיד  של  מיטבית  מיטביתקליטה  קליטה  של  מודל  א. 
בודד/קבוצה קטנהבודד/קבוצה קטנה של תלמידים במסגרת 

קיימת.
מודל לקליטה מיטבית לקליטה מיטבית של קבוצה גדולהקבוצה גדולה של  ב. 

תלמידים ואנשי צוות בבית-ספר קיים.
מודל לטיפול בתלמידים ובצוות חינוכי לטיפול בתלמידים ובצוות חינוכי  ג. 
שמועתקים כבית-ספר בשלמותו למקום 

חדש.
10. הייעוץ הבכיר עבד בשיתוףבשיתוף עם מינהל חברה 
ונוער במחוז: המינהל ערך כינוס להכנת הצוותים 
החינוכיים שהיו אמורים לפעול במוקדי הקליטה 
(בתי-המלון). בכינוס זה השתתפו יועצים 
חינוכיים, מורות חיילות, מפקחים, מורים 

ומדריכים לאומנות, לספורט ולחברה.

במהלך ההינתקות:
נשמר קשר  קשר עם המנהלים המקצועיים של   .1
מוקדי הקליטהמוקדי הקליטה (שמונו על-ידי מינהלת סל״ע). 
המוקדים במחוז דרום היו בבאר שבע (2) 
(3). הקשר היה לצורכי תיאוםתיאום  ובאשקלון 

עבודת הצוות הבין-מקצועי בכל אחד ממוקדי 
הקליטה, למעקב אחרי ההתפתחויות ולמתן 

מענה מענה לצרכים שנוצרו.
ארגוןארגון העבודה של היועצים במוקדי הקליטה   .2

(״סידור עבודה בשלוש משמרות״).
ליווי מקצועיליווי מקצועי של היועצים החינוכיים ותמיכה ותמיכה   .3
בהם ובמורות החיילות - ליווי זה נעשה מתוך 
ידיעה שהצוותים המקצועיים שבאים במגע 
עם אוכלוסיות העוברות משבר עמוק זקוקים 
למסגרת זמינה ואמינה להיוועצות ולפורקן 

(משא הטראומה, 2005).
קשר ישירקשר ישיר עם משפחות ששהו במוקדי הפינוי,   .4
ותיאום וטיפול בהם יחד עם גורמים מקצועיים 
נוספים, בכלל זה גם הפיקוח הכולל ומטה 

המחוז.
ארגון קבוצות תמיכה תמיכה לאוכלוסייה השוהה במוקדי   .5

הקליטה, בהנחיית יועצים ופסיכולוגים.
שיתוף פעולהשיתוף פעולה בין היועצות הבכירות לבין   .6
המנהלים והמפקחים מטעם מינהל חברה ונוער 
שניהלו את העבודה במוקדי החינוך. שיתוף 
פעולה זה כלל תכנון וארגון ה״לימודיות״ ״לימודיות״ 
(מסגרות הלימוד האלטרנטיביות שנפתחו 
במוקדי הפינוי או בסמוך להם, במטרה לתת 
מענה לתלמידים שלא שולבו בבתי-הספר 
עם תחילת שנת הלימודים). כמו כן, קיימנו 
מסגרת היוועצותהיוועצות עמם על בעיות שהתעוררו 
סביב שיבוצם של תלמידים במסגרות הלימוד 
השונות וסביב בעיות אישיות ומשפחתיות 
שהתגלו במהלך העבודה של המורים והמדריכים 

עם הילדים.

הכנה והכשרת כוח אדם
פעילות זו נערכה בכמה מישורים:

כינוסי כינוסי יועצים חינוכיים, בחלקם למ״ד ולמ״מ   .1
בנפרד ובחלקם משותפים. הכינוסים כללו 
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פרק הקשור ״להכשרת לבבות״, פרק של מידע 
ולמידה, ופרק של פיתוח מיומנויות מקצועיות 
הדרושות לעבודה בבתי-הספר ובמרכזי הפינוי 
(למשל, עבודה ב״שיח מוגן״, ״ביבליותרפיה״, 

הנחיית קבוצות בעזרת סרטים, 
קטעי עיתונות וכד׳). יש לציין, 
שהיועצים העובדים בממ״ד 
הביעו קשיים רגשיים שכללו 
התנגדות, כעס, וחוסר אמונה 
שהמהלך אכן יתקיים, וכן, חוסר 
רצון לשתף פעולה עם מינהלת 
ההינתקות, כתהליך מקביל למה 
שעבר על תושבי גוש קטיף. 
בקבוצת היועצים האלה נכללו 

יועצים חינוכיים שהתגוררו בעצמם בגוש קטיף 
ועבדו במוסדות חינוך בתוך הגוש או מחוצה לו.
הכינוסים שנערכו במשותף לשני המגזרים, יועצי 
ממ״ד ומ״מ, היו מרגשים ומעשירים במיוחד. 
החוויה הרגשית והאינטלקטואלית שעברו 
היועצים במהלך השתתפותם במעגלי ״שיח ״שיח 
מוגן״מוגן״ ובהכשרות אחרות, הייתה הכלי הטוב 
ביותר לפיתוח מיומנותם לעבודה בחדרי המורים, 
במסגרות שבהן הם עובדים. בכינוסים אלו הושג 
גישור בין חילוניים לדתיים ובין שמאל לימין, והיה 
אפשר ליצור שיחה בין אדם לאדם תוך הבלטה 
של מיומנויות ההקשבה והתמיכה של היועצים.
לדוגמה:לדוגמה: בכינוס היועצים המשותף לממ״ד 
ולמ״מ במחוז דרום, האחרון בשנת הלימודים 
תשס״ה, שהוקדש לנושא הינתקות, הוקרן 
סרט קצר בשם ״אל הציפור״ המדגים פינוי של 
משפחה מהתנחלות על-ידי הצבא. בעקבות 
הסרט חולקו היועצים לקבוצות, ובהנחיית 
מדריכות שפ״י התנהל ״שיח מוגן״. תכננו 
ישיבה נפרדת לממ״ד ולמ״מ (כהכנה לעבודה 
על התוכנית ״מתנתקים ומתחברים״ בחדרי 

המורים של כל אחד מהמגזרים). היועצים לא 
הסכימו לישיבה נפרדת ודרשו שיח משותף. 
בתום הפעילות דיווחה כל קבוצה למליאה על 
המהלך ועל התוצרים שלה. היועצים הביעו 
שביעות רצון גבוהה מאוד מהמפגש 
פנים אל פנים, מהאוזן הקשבת משני 
הצדדים, מן ההיכרות עם עולמם 
של יועצי גוש קטיף ומה״מודלינג״ 
שהציעו מדריכות שפ״י. בדיווח 
למליאה השמיעו את דברם שני 
יועצים משני המגזרים, נציגי אחת 
הקבוצות. הם הציגו את עצמם 
כהפכים מבחינה רעיונית ופוליטית. 
הראשון הגדיר את עצמו, בין היתר, 
כמי שאפילו חלומותיו ותפילותיו הם ״כתומים״, 
והשני הגדיר עצמו כמי שכבר ב-1968 הפגין 
נגד ההתיישבות בחבל עזה וכתומך נלהב של 
ההינתקות. עם זאת, העבודה בשיטת השיח המוגן 
אפשרה להם התבוננות אנושית ברגשותיהם 
ובמחשבותיהם, וסייעה להם להבין את עולמם 
של העתידים להתפנות וגם של אלה התומכים 
בפינוי. שניהם דיווחו על תחושה של תמיכה, 
הבנה ותקווה שהם נושאים עמם לעבודתם 

בחדרי המורים.
קורסקורס הכשרה לפסיכולוגים וליועצים חינוכיים   .2
עזה.  וחבל  קטיף  מגוש  במפונים  לטיפול 
הקורס התקיים בחסות אוניברסיטת בן גוריון. 
מטרתו, להכשיר חוד חנית של אנשי מקצוע 
בשפ״י-דרום, לעבודה מקצועית מתמשכת עם 
אוכלוסיית הגוש שתפונה. ההכשרה כללה גם 
חלקים של טיפול משפחתי, והתנאי לקבלה 

היה ידע מוקדם בטיפול משפחתי.
הכשרה לעבודה ב״קו פתוח״״קו פתוח״. ההכשרה ניתנה   .3
ליועצים, לפסיכולוגים ולמפקחים כוללים על-ידי 
פסיכולוג משפ״ח תל אביב. המפקחים הכוללים 

ונה 
וסר 

שה
למל

העבודה בשיטת 
השיח המוגן אפשרה 

להם התבוננות 
אנושית ברגשותיהם 

ובמחשבותיהם, וסייעה 
להם להבין את עולמם 

של העתידים להתפנות 
וגם של אלה התומכים 

בפינוי.
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הוזמנו לקורס מתוך הבנה שבשטח הפיקוח 
שלהם ייקלטו תלמידים מפונים מגוש קטיף, 
ויחד עם שאלות הקשורות למצב הנפשי שלהם 
תגענה גם שאלות הקשורות להמשך לימודים, 
להסעות וכד׳. תכננו פתיחה של ״קו פתוח״ 
מתוך הנחה, שאוכלוסיית המפונים תרגיש 
נוח יותר לפנות לעזרה בחסות האנונימיות 

שמקנה הטלפון.
הכשרת צוותים רב-מקצועיים בהנחיית מינהלת   .4
סל״ע. האחראים על ההיבטים החברתיים של 
ההינתקות במינהלת סל״ע ארגנו כינוס הדרכה כינוס הדרכה 
בין-מקצועיים שהוכנו לעבודה לעבודה  בין-מקצועייםלצוותים  לצוותים 
במוקדי קליטת המפוניםבמוקדי קליטת המפונים – מלונות בבאר שבע, 
באשקלון ובזיכרון יעקב (אז, לא היה עדיין ידוע 

שהפריסה תתרחב לאזורים 
נוספים בארץ). בצוותים נכללו 
פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, 
עובדים סוציאליים, אחיות 
ורופאים מבריאות הציבור. 
זה הציגה המינהלת  בכינוס 
את דרכי עבודתה ואת מודל 
העבודה הבין-מקצועי המוצע 
לשבועיים (מיום הפינוי, 15/8/05 
 ,(1/9/05 עד תחילת שנה״ל, 
שתוכננו מראש לקליטת המפונים 
במוקדים. גם בכינוס זה היה 
צורך בהתארגנות מקצועית 

של הייעוץ הבכיר הממ״ד לצורך התמודדות 
עם ההתנגדות שהביעו היועצים במגזר הממ״ד 
לשתף פעולה עם מינהלת ההינתקות. התנגדות 
היועצים נבעה מהשתייכותם האידיאולוגית 
והפוליטית, ומהזדהותם עם תושבי הגוש 
המתנגדים להינתקות, ומן השותפות שלהם 
בפעילות הפוליטית כגון הפגנות. היה צורך לעבד 
את התנגדותם לשתף פעולה. עיבוד זה נעשה 
בהנחיית היועצת הבכירה מהממ״ד ומנחה מטעם 

המרכז למשאבי התמודדות בקריית-שמונה. 
תיאור האירוע חשוב להבנת התהליך הרגשי: 
נציג התחום החברתי במינהלת סל״ע הציג 
את דרכי הפעולה המתוכננות של המינהלת 
בין הצוותים  ואת שיתוף הפעולה הצפוי 
הבין-מקצועיים הנוכחים באולם. היועצים 
מהחינוך הממ״ד, שהתנגדו להינתקות, לא יכלו 
לשאת את הרעיון שהם יסייעו בידי מינהלת 
סל״ע לבצע את הפינוי ״טוב יותר״. אט-אט 
ולהתגודד  לעזוב את האולם  הם התחילו 
מחוצה לו כקבוצה המתנגדת לשתף פעולה עם 
המינהלת ומאשימה את הייעוץ הבכיר הדתי 
בהטעיה ובמסירת מידע לא מדויק. כשהמצב 
אובחן, נערכה שיחה עם ה״מורדים״ מחוץ 
לאולם, והתקבלה החלטה להתכנס 
במשותף לצורך עיבוד הרגשות 
והדעות שהובעו כדי להגיע להבנות 
שיאפשרו עבודה משותפת. לסדנה 
זו הצטרפו גם אנשים בעלי השקפה 
דומה מהמקצועות האחרים. הסדנה 
הונחתה על-ידי היועצת הבכירה 
למשאבי  המרכז  ונציגת  ממ״ד 
התמודדות (שנכחה במקום לצורך 
הנחייה בכינוס). במרכז הסדנה עמדה 
שאלת היכולת לעזור למפונים בצורה 
הטובה ביותר. בסוף הסדנה פרש רק 
יועץ אחד שלא היה מסוגל לגשר בין 
עמדותיו האישיות לבין הדרישות המקצועיות 
של עבודתו. שאר המשתתפים הגיעו להכרה שזו 
דרך מסודרת, לגיטימית ומגובה לסייע בצורה 
טובה ומקצועית למפונים. יחד עם זאת, הם 
הגיעו להכרה, שיש באפשרותם לתרום תרומה 
מקצועית מכרעת גם בימים האחרונים שלפני 
הפינוי עם הצטרפותם לשירות הסוציאלי של 
מועצה אזורית חוף עזה. קבלת ההצעה להצטרף 
לעשייה בתוך גוש קטיף כחלק משירותי הרווחה 

ור. 
לת 

זו ה
דומ

קבלת ההצעה להצטרף 
לעשייה בתוך גוש קטיף 
כחלק משירותי הרווחה 

ביישובים, הייתה 
כנראה חלופה לעשייה 
פוליטית, מיתנה את 

התנגדותם של היועצים 
ומילאה את תחושת 

ההזדהות האידיאולוגית 
בתוכן מעשי למען 

התושבים. 
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כנראה חלופה לעשייה  הייתה  ביישובים, 
פוליטית, מיתנה את התנגדותם ומילאה את 
תחושת ההזדהות האידיאולוגית בתוכן מעשי 
למען התושבים. הם התארגנו בו-זמנית לעבודה 
בגוש קטיף עצמו באמצעות שירותי הרווחה, 
ולעבודה בהמשך במוקדי הקליטה של המפונים 
באמצעות המינהלת. בחבירה לשירותי הרווחה 
של מ״א חוף עזה קיבלו היועצים תפקידים 
כללה מעבר  עבודתם  ביישובים השונים. 
מבית לבית במטרה להפחית חרדות, להכין 
את התושבים לפינוי בדרך של דיבוב ומתן 
תמיכה בליווי מקצועי מתמשך. לאחר קבלת 
ההחלטה לעבודה ביישובי גוש קטיף טרום 
הפינוי, הצטרפו היועצים לסדנה הכללית של 
הצוותים הבין-מקצועיים, והתכוננו לקבלת 
המפונים על-פי התכנון של המינהלת. הקשר 
שנוצר בעבודה המוקדמת ביישובים בחוף עזה 
שימש בסיס מצוין לעבודתם במוקדי הקליטה 
לאחר הפינוי. תרומתם של יועצים אלה הייתה 
גדולה ומוערכת מאוד, וזאת, כתוצאה מפעולתם 
על-פי עקרון הקמ״צ - קירבה, מיידיות וציפייה 
(Salmon, 1919) ועקרון חיבור הרציפויות 

(עומר, 1994).
הכשרת היועצים לקליטה מיטבית של הילדים הכשרת היועצים לקליטה מיטבית של הילדים   .5
המפוניםהמפונים ביישובים שבהם נקלטו ילדים אלה 
זו התמקדה בהטמעה של דרכי  - הכשרה 
...״  העבודה המוצעות בחוברת ״מתחברים 
שהוכנה על-ידי מדריכות שפ״י. היועצות 
הבכירות הנחו מפגשים של אוכלוסיות שונות 
להטמעתם של המודלים המוצעים בחוברת 
במערכת: מפגש ליועצים הבכירים ממחוזות 
אחרים, מפגש ליועצים מ״מ מצפון המחוז, מפגש 
ליועצים ממ״ד והדרכה ישירה של הצוותים 
החינוכיים בבתי-הספר שקלטו מספר גדול 

של תלמידים.

במוקדי  החינוכיים  היועצים  עבודת 
הקליטה של המפונים

קליטת המפונים (עם הגעתם של המפונים קליטת המפונים (עם הגעתם של המפונים   .1
למוקדי הקליטה)למוקדי הקליטה)

היועצים המתנדבים שהגיעו למוקדי הפינוי היו   
חלק מהצוות הבין-מקצועי, אשר טיפל בצרכים 
המיידיים של המפונים (הצוותים כללו יועץ 
ופסיכולוג חינוכיים, עובדת סוציאלית ואחות). 
המנהל הישיר של צוותים אלה היה עובד סוציאלי 
מטעם מינהלת סל״ע. הליווי של המפונים כלל 
קליטה ראשונית, מרגע שירדו מהאוטובוסים, 

רישום וליווי עד קבלת החדרים.
על-פי הסימולציות וההכנותהסימולציות וההכנות המוקדמות היה   
צפוי שהמפונים יגיעו כל יום מיישוב אחר 
ובקבוצות קטנות. בנוסף, היה צפוי, שחלקם 
יגיעו פצועים ו/או חבולים במידה זו או אחרת 
וחלקם לאחר שהות בבית-מעצר. חשבנו שיגיעו 
ילדים ללא הוריהם (היו צפויים מעצרים של 
מבוגרים). בפועל בפועל הגיעו המפונים בזרם בלתי 
פוסק, בקבוצות גדולות מאוד. בהתחלה בשעות 
הקטנות של הלילה, משפחות שלמות, חבולים 
אולי בנפשם אך לא בגופם. הם ירדו מהאוטובוסים 
לאחר שהות ארוכה בדרכים (למרות המרחקים 
הקצרים). הם נראו הלומים, תשושים, מבוהלים 
ומבולבלים. העייפות, הצמא, הצרכים הבסיסיים 
של התינוקות שהיה צורך מידי למלא אותם היו 
הדאגות הראשונות של הצוותים המקצועיים. 
הגעתם של המפונים בשעות הקטנות של 
הלילה הייתה הפתעה עבורנו. זו חייבה אותנו 
להיערכות מיידית ולקריאה בלתי מתוכננת 
ליועצים המתנדבים. אלה התייצבו ללא היסוס 
וללא השתהות במוקדי הקליטה, ועבדו עד 
הבוקר. יועצים אחרים עבדו במשמרות כפולות, 
ונשארו כמעט כל הלילה במוקד הקליטה לאחר 

יום שלם של עבודה בו. 
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אנשי המקצוע שקיבלו את המפונים מרגע   
זיהוי  ירידתם מהאוטובוסים לא נשאו תג 
מקצועי, חלקם נשאו תג עם שמם בלבד. עובדה 
זו הביאה לכך שהאנשים פנו ללא התנגדות 
לאנשי המקצוע וקיבלו את הצעתם לעזרה 
ולתמיכה ללא סייגים. אנשי המקצוע התקבלו 
על-ידי המפונים במישור האנושי, וכך גם 
התייחסו אליהם בשלב הראשון אנשי הצוות 
הבין-מקצועי: חיבוק אנושי, תמיכה, בדיקה 
של צרכים ראשוניים ובסיסיים, הכוונה בתוך 
הבלבול. בדיעבד התברר שטשטוש הזהות 
המקצועית הוכיח את עצמו בשלב זה ואפשר 
ליצור קשר בלתי אמצעי שנמשך בימים שלאחר 
מכן. מאוחר יותר, כשהמפונים החלו לברר 
מהיכן לקבל עזרה בתחומים השונים של החיים 
(במיוחד בתחום החינוך, המשפחה והתמיכה 
רגשית) גילו שהמלווים שלהם הם אנשי המקצוע 
שלהם הם זקוקים. מכאן והלאה התפתחו 
קשרים מקצועיים וטיפוליים חיוביים ובונים. 

החיילות החיילות   
החיילות היו פלח מקצועי נוסף ומיוחד במערך   
התמיכה והטיפול שנבנה במוקדי הקליטה. 
במקור, תפקידן היה חינוכי בלבד. מהרגע 
הראשון התברר גם תפקידן כחלק מהמערך 
הטיפולי. החיילות הגיעו ממערך ההוראה 
של צה״ל ובמיוחד מורות חיילות מהתרבות 
התורנית בצה״ל. חלק גדול מהן הזדהה הזדהות 
עמוקה עם המאבק נגד ההינתקות. ביניהן היו 
גם חיילות תושבות התנחלויות. חלקן חוו את 
התפקיד כקונפליקט גדול. בתחילת העבודה הן 
הרגישו שהן אנוסות לעסוק בפעולות שמבחינה 
מצפונית הן מתנגדות להן. עם הזמן, גם הבינו 
שעבודתן חשובה ביותר, דווקא בגלל הזדהותן, 
ולמדו להיערך למתן עזרה ותמיכה ללא סייג. 

למעט מקרה באחד ממוקדי הפינוי, שבו דרשו 
התושבים באופן חד-משמעי להוציא את 
החיילות מהמוקד בגלל מדיהן המזכירים את 
החוויה של הגירוש, בשאר המקומות לא הייתה 
התנגדות גלויה לעבודתן במדים. במקרה בודד 

זה, עבדו החיילות בלבוש אזרחי.
עבדו  הפינוי,  במוקדי  התגוררו  החיילות   
במוקדים החינוכיים, אכלו יחד עם התושבים 
ויצרו קשרים איכותיים במיוחד עם הילדים 
ובאמצעותם אף עם ההורים. במוקדים מסוימים 
התארגנו לעבודה קבוצתית עם החיילות. 
בקבוצה, בהנחיית יועצת בכירה או פסיכולוג 
יכלו החיילות לדבר על הקונפליקטים שנוצרו 
בעבודתן, במיוחד על הקונפליקט האידיאולוגי 
הנובע מן ההזדהות עם המפונים ומאבקם הנוגד 
את הפקודות והמשימות הצבאיות. זה היה גם 
המקום לבטא את החרדה והחשש של חלק 
מהן, במיוחד של אלה שמתגוררות ביישובים 

שמעבר לקו הירוק.

מסגרות החינוך במוקדי הפינוי מסגרות החינוך במוקדי הפינוי.   .2
טרום הפינוי הוחלט על הקמת מסגרות חינוך   
במוקדי הקליטה. התפקיד הוטל על מינהל 
חברה ונוער, הפיקוח הכולל והפיקוח על גני 
הילדים במחוז. בהתחלה, הוחלט שבין 15/8, 
1/9 יוקמו בכל  יום תחילת ההינתקות ועד 
המוקדים גני ילדים, מסגרות הפעלה וחוגים לכל 
הילדים בגיל בית-ספר (מגיל 4). גויסו גננות, 
מדריכי נוער, מדריכים ומורים לאומנויות שונות 
ולספורט. בכל מוקד מונו מפקח וסגן מטעם 
מינהל חברה ונוער ומפקחת על גני הילדים 
כאחראים לכל הפעילות הזו. הם הכשירו את 
מקומות הקליטה בזמן קצר ביותר, ועם הגעת 
המפונים היה המקום מאורגן וראוי לפעילות. 
תוכנית העבודה הקיפה את כל שעות היום 
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והייתה מגוונת ואטרקטיבית. ואכן, הילדים 
בכל מוקדי הקליטה נהרו לפעילות זו. ההשמה 
של הצוותים החינוכיים במקומות השונים 
הותאמה למפונים ששהו בהם. למשל, במוקדים 
שאליהם הגיעה אוכלוסייה דתית שובץ צוות 
חינוכי דתי. היועצים המתנדבים השתלבו גם 
בעבודה במוקדים החינוכיים. הם שימשו יועצים 
להנהלת המוקד, במיוחד בכל מה שקשור לארגון 
פעילות לנוער ולדרכים למשוך אותם לפעילויות 
ולמנוע את הסתגרותם בחדרים. מלבד זאת, 

הפנה אליהם הצוות החינוכי 
ילדים, נוער ומשפחות שזוהו 

כזקוקות לסיוע מהיועצים.
 

תיאור אירוע תיאור אירוע   
בנו  האומנות  מחוגי  באחד   
הילדים מוביילים והביאו אותם 
למשפחות עם סיום הפעילות. 
האימהות חיכו בחוץ. אחת 
הילדות רצה אל אמה ואמרה: 
יופי מה  ״אימא, תראי איזה 

שהכנתי, זה כדי לתלות בבית״. האם ענתה 
בייאוש: ״על מה את מדברת, כבר אין לנו בית, 
אין לנו מה לעשות עם זה״. החיילות ששמעו 
את הדיאלוג הזה (יש לציין שאימהות אחרות 
הגיבו באופן שונה, ואמרו שיתלו את המובייל 
בחדר במלון), הביאו אותו לידיעת היועצים 
במוקד, אשר מאוחר יותר עבדו עם המשפחה 
על היבטים שונים של העברת מסרים בתוך 

המשפחה, תקווה, ייאוש וכד׳.

היערכות לשנת הלימודים – אחד בספטמבר אחד בספטמבר היערכות לשנת הלימודים    
כשהתברר שהאנשים לא יעזבו במהרה את   
מוקדי הקליטה (במקור הייתה מתוכננת שהייה 
של עד שבועיים) כי המגורים הזמניים אינם 

מוכנים, הוחלט במשרד החינוך להתארגן להמשך 
הפעלתן של המסגרות החינוכיות במוקדים, אבל 
בעלות גוון אחר, המתאים לתקופת הלימודים. 
המוקדים החינוכיים הוסבו ל״לימודיות״, חלופה 
לבית-הספר במקומות שבהם לא התאפשר לשלב 
ילדים במסגרות קיימות. בשלב זה כבר פעלו 
מוקדי קליטה במקומות רבים ולא רק בחמשת 
המלונות שתוכננו לקליטה בדרום. הפיזור של 
האוכלוסייה היה גדול מאוד, מרמת הגולן ועד 
ים המלח. גם האופי של מוקדי הקליטה היה 
שונה ממקום למקום. האוכלוסייה 
מגוש קטיף אופיינה בזרמי חינוך 
שונים ומגוונים. סך כל התלמידים 
שהגיעו מגוש קטיף וצפון הרצועה 

מנה 3040.
לפני הפינוי תוכננו במחוז חלופות   
לתלמידים אלה, אבל בשל השונות 
הגדולה בין האוכלוסיות היה צורך 
לפתוח מסגרות מגוונות שיענו 
לצרכים המיוחדים של כל פלח 
נווה  אוכלוסייה. למשל: תושבי 
דקלים, אשר שהו בכפר הנופש באשקלון, 
ואשר חלקם כבר קיבלו ״קראווילות״ באתר 
הזמני ניצן, פוצלו למקומות לימוד אחדים: 
לכולם הוצע להתחיל ללמוד בבית-הספר 
מורשה במושב ברכיה, אשר הוכן לקראתם. 
חלקם נענה להזמנה והתחיל ללמוד בצורה 
מסודרת. אחרים התנגדו לפירוק בית-הספר 
שלהם מגוש קטיף ופעלו להעברתו למקום 
אחר. בינתיים למדו הילדים במסגרות נפרדות 
(בנים ובנות) ב״לימודייה״ שהוקמה בכפר 
הנופש (לבנים) ובמלון המלך שלמה (לבנות). 
ה״לימודייה״ היוותה מסגרת לימודים מאולתרת 
עד לפתיחת בית-ספר. התנגדות האוכלוסייה 
להשתלב בבית-הספר מורשה נבעה מרצונם 

בנו 
מנה
ל

אחת הילדות רצה אל 
אמה ואמרה: "אימא, 
תראי איזה יופי מה 

שהכנתי, זה כדי לתלות 
בבית". האם ענתה 

בייאוש: "על מה את 
מדברת, כבר אין לנו 

בית, אין לנו מה לעשות 
עם זה"
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להמשיך להתקיים כקהילה מאורגנת. הרישום 
לבית-ספר אחר נתפס כגורם מפרק.

בכל אחת מהלימודיות מונו יועצים כאלה   
הפועלים בבתי-הספר. הם התמקדו בעיבוד 
רגשי של החוויות הקשורות לפינוי, לשהות 
במוקדים הארעיים ולחוסר הוודאות המתמשך. 
הפעילות בכיתות לוותה בתיעוד של היועצים 

וכן בפורטפוליו אישי/קבוצתי. 
התברר לנו, שלתאריכים מסוימים ישנה משמעות   
עמוקה בתודעה האישית והציבורית בארץ. האחד 
בספטמבר נתפס כתאריך משמעותי המבליט 
רציפות, אורח חיים, קביעות, יציבות, תקווה 
ועוד. בדרך כלל מדובר ביום חגיגי במיוחד 
המסמל התחלה חדשה, ובמיוחד אצל הילדים 
המתחילים כיתה א׳. אצל המפונים היום הזה 
קיבל משמעות סמלית מיוחדת, והרבה מהם 
נזקקו לתמיכה ולעידוד. השהות במוקדי הפינוי 
וההתארגנות השונה כל כך ביום זה הייתה 
עבורם תזכורת כואבת לאובדן הבית ושגרת 

חייהם.

תיאור אירוע 1: תיאור אירוע    
תושבי כפר דרום שהו במוקד הקליטה בבאר שבע   
וסירבו להשתלב בבתי-הספר ביישוב, מהסיבות 
שהוזכרו לעיל: רצון לשמר את הקהילה, לשמור 
על ייחודיות ועל אופי בית-הספר ועוד. הם לא 
קיבלו מענה באחד בספטמבר אלא שלושה ימים 
מאוחר יותר, עם הקמת ה״לימודייה״. אחד 
בספטמבר נחווה על ידם ככישלון, כאכזבה, 
בתחושה של ריקנות והפרה של ״כללי עולם״. 
ולעידוד מיוחדים,  זקוקים לעזרה  הם היו 
שכללו תמיכה מהייעוץ הבכיר, גם במורים 
שביניהם אשר פתחו והפעילו מאוחר יותר 
את ה״לימודייה״. צוות המורים ב״לימודייה״ 
הורכב כולו מתושבי כפר דרום, שעבדו קודם 

לכן כמורים בבית-הספר ביישובם. במרוצת 
כל תקופה זו ליוותה יועצת בית-הספר, שגם 
היא נמנית עם המפונים מהגוש, את הצוות 
ואת הילדים בהתארגנות, בתמיכה ובהיוועצות 

מקצועית.

תיאור אירוע 2: תיאור אירוע    
שתי מורות מבין המפונים המתגוררות במגורים   
זמניים, הופיעו ב-30 באוגוסט בבית-הספר 
מורשה בברכיה, כי היה להן צורך ״להריח 
ולחוש״, כדבריהן, את האווירה של פתיחת 
שנת הלימודים. הן לא שובצו עדיין בעבודה, 
והיו נרגשות מאוד, מבולבלות ובוכיות. הביקור 
בבית-הספר בברכיה הגביר אצלן את הגעגועים 
לבית-הספר ״שלהן״ בנווה דקלים ההרוסה, 
ובד בבד שימש עוגן להמשך החיים והרציפות 
הקיומית והמקצועית שלהן. הן עיבדו את 
החוויה בעזרת היועצת הבכירה ששהתה במקום 
במסגרת עבודתה עם הצוות של בית-הספר.

תיאור אירוע 3: תיאור אירוע    
פתיחת שנת הלימודים בבית-הספר מורשה   
בברכיה: לבית-ספר זה הגיעו ילדים רבים 
מפונים מגוש קטיף המתגוררים באתר הזמני 
בניצן ובמוקדי הקליטה הארעיים. משרד החינוך 
השקיע רבות בבית-ספר זה על מנת להכשירו 
לקבלת האוכלוסייה החדשה. ההשקעה הייתה 
בתחום הבנייה - תוספות כיתות, היערכות 
מבנית והכשרת הצוות החינוכי. בית-הספר 
קיבל ליווי ותמיכה ממנהלת המחוז והפיקוח 
הכולל. הכשרת הצוות החינוכי לקבלת התלמידים 
והמורים מבין המפונים נעשתה על-ידי היועצת 
הבכירה (ממ״ד). ראש הממשלה דאז ביקר 
במקום בקייץ. במהלך ביקורו עזר לאוכלוסייה 
במושב ולצוות החינוכי בבית-הספר להבין 
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את המשמעות הגדולה של תפקידם כקולטים. 
באחד בספטמבר נפתחה שנת הלימודים בחגיגה 
מיוחדת. מנכלי״ת המשרד, מנהלת המחוז, אנשי 
הפיקוח ואנשי ציבור נכחו במקום והשתתפו 
בטקס הקבלה של התלמידים החדשים. טקס זה 
תרם רבות לבניית תחושת הרציפות והשייכות 
אצל התלמידים, אצל ההורים ואצל המורים 

המפונים שהחלו עבודתם בבית-ספר זה.

סיכום
ניתן לסכם את תפקידי הייעוץ החינוכי בשלבים 
השונים של תהליך ההינתקות בהתבסס על התיאור 

במסמכי שפ״י החל משנת 2003:

ייעוץ:ייעוץ: היועצים נתנו שירותי ייעוץ באופן ישיר 
לתושבים המפונים שהגיעו למוקדי הקליטה עם 
הפינוי. הייעוץ ניתן על-פי הצרכים שהתושבים 
עצמם הגדירו או על-פי איתור והפנייה של אנשי 
מקצוע אחרים. ברבים מהמקרים היה הייעוץ 
קשור לילדים ולנוער במשפחה, ובמיוחד במצבים 
הקשורים להמשך לימודיהם. בנוסף, הם שימשו 
יועצים לצוותי החינוך במוקדי הקליטה ובצוותים 

הבין-מקצועיים שעבדו בהם.
הייעוץ הבכיר מילא תפקידי ייעוץ במטה המחוזי 
ובהנהלות של מוקדי הקליטה. כמו כן, שירתו 
היועצות החינוכיות צוותים ואנשי מקצוע שונים 
לאורך כל התקופה (היועצים החינוכיים עצמם, 
הפיקוח, המנהלים במסגרות חינוכיות קולטות, 

הצוותים החינוכיים במוקדים ועוד).
במהלך כל התקופה שקדמה להינתקות ליוותה 
היועצת החינוכית ממ״ד את הצוותים החינוכיים 
בבתי-הספר בגוש בייעוץ ובתמיכה מקצועיים. 
היא המשיכה ללוותם גם אחרי הפינוי. כך עשו גם 
היועצות הבכירות האחרות במחוז ובשאר חלקי 

הארץ שאליהם הגיעו המפונים.

תיאום:תיאום: מיומנות ייעוץ זו באה לידי ביטוי במשך 
עיקרון שמירת הרציפות הנחה  כל התהליך. 
אותנו לאורך כל הדרך, והביא את היועצים ואת 
היועצות הבכירות לפעולות תיאום מורכבות בין 
גורמים חינוכיים וטיפוליים שהיו קשורים לילדים 
ולמשפחות לפני ההינתקות, לבין הגורמים הקשורים 
אליהם עכשיו. תפקיד זה בלט בטיפול באוכלוסיות 
בעלות צרכים ייחודיים ובקשרים הבין-מקצועיים 
שנוצרו במטרה להעניק מענים הולמים לכל אחד 

מהתלמידים המפונים.

היוועצות:היוועצות: העבודה בצוותים בין-מקצועיים, 
וכלה  החל בעבודת המטה של הייעוץ הבכיר 
בהשתתפות של היועצים המתנדבים בצוותים 
הבין-מקצועיים במוקדי הפינוי, דרשה פיתוח 
מואץ של מיומנות זו. ההתחלקות בידע המקצועי 
עם גורמי המקצוע הנוספים והרבים תרמה רבות 
ליצירת מסגרות התייחסות מותאמות לצורכי 

האוכלוסיות השונות. 

ניהול תוכניות:ניהול תוכניות: תפקיד זה בא לידי ביטוי בכל 
ההכשרות של היועצים ושל הצוותים השונים. 
כמו כן, כל העבודה של היועצים סביב קליטת 
התלמידים בבתי-הספר החדשים כרוכה בהפעלת 

תוכניות ייעוץ התפתחותיות מגוונות. 

בכל  היועצים החינוכיים  להערכתנו, עבודת 
השלבים של תהליך ההינתקות הייתה ממוקדת 
מבחינה מקצועית והצליחה לקדם מטרות ייעוץלקדם מטרות ייעוץ 

חשובות ומרכזיות:
פיתוח מודעות של המערכת החינוכית לצורכי לצורכי   ·
הפרטהפרט, תוך התייחסות אל השונות הבין-אישית. 
סיוע לצוותים החינוכייםלצוותים החינוכיים בדרגות השונות   ·
לקידום סביבה חברתית מיטביתמיטבית, המקדמת 

צמיחה רגשית אישית ובין-אישית.



| 57 |

טיפוח של כישורי התמודדותהתמודדות פעילה עם מצבי   ·
חיים מורכבים ועם משברים.

פיתוח כישורי חוסן חוסן הן של הפרט והן של   ·
המערכת.

פיתוח מודעות, רגישות, אמפתיה ועזרה לזולתמודעות, רגישות, אמפתיה ועזרה לזולת.   ·
הבלטת ערכים של נתינה ושל תרומה.
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