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מבט על התהליך הערכי-פסיכולוגי
של תושבי גוש קטיף

ליווי הורים לקראת ההינתקות
יונה גודמן, מרכז מהו"ת. מרכז היערכות והתמודדות בחירום שומרון

כיצד מסייעים ומלווים הורים ומשפחות שצריכים 
להיעקר מביתם עקב ה״הינתקות״? מדוע מאות 
משפחות מסרבות לארוז אפילו פריט קטן ומסכנות 
בכך את כל רכושם? חלון הצצה על התנהגות 
התושבים בגוש קטיף, ועל העבודה עם ההורים 

באזור.

רקע כללי
בדצמבר 2003 חשף ראש הממשלה אריאל שרון 
(נאום  ציבורי את תוכנית ההינתקות  באופן 
הרצליה, 18.12.03), שחייבה את כל תושבי גוש 
קטיף וארבעה יישובים בצפון השומרון להעתיק 
את מגוריהם למקום אחר1. ביוני 2004 אושרה 
ותושבי עשרים וחמישה  התוכנית בממשלה, 
יישובים באזורים אלו נקראו לעזוב את ביתם. 
במקביל, הוקמה מינהלת סל״ע2, אשר קראה 
לתושבים לפנות אליה ולהסדיר מבעוד מועד את 
מקום מגוריהם החלופי. מינהלת זו, אשר קיומה 
אושר רטרואקטיבית בהחלטת ממשלה מיום 
6.6.2004, פנתה לתושבים באמצעים מגוונים, 
וביקשה שידאגו לפנות בהקדם, על מנת להבטיח 

את זכויותיהם.
ראוי להדגיש, ש״חוק יישום תוכנית ההינתקות״3 
(המכונה ״חוק פינוי-פיצוי״, ואשר אושר סופית 

ביום 18.02.05) קבע שנתיים מאסר לאזרח שיימצא 
בשטח שנועד לפינוי לאחר המועד שייקבע לכך, 
קרי 15.8.05. שנתיים מאסר היו צפויות לא רק 
לאזרחים תושבי אזורים אחרים בארץ שישהו באזור 
גוש קטיף וצפון השומרון, אלא גם לתושבים אשר 
לא יתפנו עד אותו מועד ויימצאו בביתם (סעיף 
150 של החוק). כן נקבע, שהמדינה  27, עמוד 
תסייע לפנות את רכוש התושבים עד יום הפינוי. 
אך רכוש (פרטי או ציבורי) שיימצא בגוש קטיף 
ביום שנועד לפינוי, אין חובה על המדינה לפנותו 
(סעיף 30, עמוד 151 שם). בחוק נקבע שעלות פינוי 
הרכוש, הכולל אריזה והובלה, בסך עשרות אלפי 
שקלים תחול על בעל המשפחה שלא יפנה את 
רכושו בעצמו. במקביל, חלק גדול מהפיצויים על 
שנות מגורים במקום היה מותנה ביציאה מהמקום 
מבעוד מועד. סעיף 29 בחוק קובע, שבעלי קרקעות 
חייבים להסדיר את העברתם לבעלות המדינה 
מבעוד מועד, אחרת יאבדו את הקרקע מבלי 
שיינתן להם פיצוי על כך. לגבי חלק מהסעיפים 
והפיצויים, ניתנה ארכה של 48 שעות, כלומר עד 

חצות שאחרי 17 באוגוסט.

והנה, על-אף שבמשך שנה ויותר קראה המינהלת 
לתושבים לפנות אליה ולהתפנות מביתם תוך מיצוי 

התוכנית התייחסה גם לארבעה ישובים בצפון השומרון, אשר גם בהם נעשתה עבודה מקצועית. מסמך זה יתייחס רק לנעשה בגוש קטיף. התהליכים   .1
שהתרחשו בצפון השומרון היו ייחודים, ומצריכים מאמר נפרד.

http://sela.pmo.gov.il/PMO/Hitnatkut/HomePage.htm  .2
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/1982/1982.pdf  .3
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פיצוייהם, הרי שב-17 לאוגוסט היה רוב מוחלט של 
מתיישבי גוש קטיף הדתיים בבתיהם, כשרכושם 
במקומו עומד, ובתיהם מתפקדים כביום רגיל. 
תמונות על הקירות, כיור מלא כלים, משחקים 
מפוזרים וללא אריזה כלל. בחלק מהיישובים הגיע 
אחוז המשפחות שנותר מבלי לארוז ל-100% 
בקירוב (בין השאר: קטיף, עצמונה, נצרים, שירת 
הים, תל קטיפא, ובשומרון: שא-נור והגרעין הדתי 

של תושבי חומש). ביישובים דתיים 
אחרים עמדה כמות הנשארים על 
–70%. כן הצטרפו אליהם אלפי  60%
אזרחים שאף הם הסתכנו בעונש 

של שנתיים מאסר.
ההיגיון הריאלי אומר שהיו כל 
הסיבות שבעולם להתפנות מבעוד 

מועד. בין השאר:
היכולת לבחור לאן יעברו, לבחור   .1
בית ולהעביר את הרכוש בצורה 

מסודרת.
היכולת לדעת היכן ילמדו הילדים   .2
(שבועיים לפני פתיחת שנת 
הלימודים!) ואף להכינם לכך 

בצורה מדורגת.
ההבנה שההינתקות עומדת   .3

להתרחש, והרצון לחסוך למשפחה את המחזה 
של חיילים ושוטרים המבצעים פינוי כפוי מן 

הבית.
אובדן כולל של מאות אלפי שקלים למשפחה   .4
אשר יינצל ביציאה מסודרת 48 שעות קודם 
המועד הקובע. אובדן של שווי הרכוש והבית, 
אשר יקשה על השיקום בדירה אחרת במקום 

חלופי.

מה גרם למאות משפחות להישאר במקומן, לסכן 
את חירותן ואת רכושן בצורה כה חריפה?

 האם יש כאן אמונה מיסטית בהצלה שמימית? 
ואולי, תסמונת חריפה של הכחשה, בקנה מידה 

של אלפי אנשים?
כל המכיר את המציאות מקרוב יודע, שלא ניתן 
לטעון שהייתה תופעה המונית של הכחשה. מי 
שמכחיש ממשיך בסדר יומו הרגיל, מתוך התעלמות 
מהידיעה וממשמעותה. אך כאן מדובר בציבור 
שהשקיע מיליוני שקלים ומאות שעות של כל 
יחיד במאבק ״כתום״ ארוך ומתיש, 
נגד הסכנה שהיו מודעים לחלוטין 
לקיומה. ציבור או יחידים החיים 
בביטחון שהעקירה לא תתממש אינם 
מחלקים מיליוני סרטים כתומים, 
אינם משקיעים אנרגיות ותקציבי 
ענק בארגון שרשרת אנושית באורך 
של 120 ק״מ מחבל עזה ועד הכותל 
המערבי, אינם מארגנים שביתות 
שבת מול הכנסת במשך שבועות, 
הפגנות ענק ומבצעי הליכה מבית 
לבית (אשר כונו ״פנים אל פנים״), 
שבהם הם מפעילים עשרות אלפי 
ומגיעים למאות אלפי  אנשים, 
חומר  להם  ומחלקים  בתי-אב 

הסברה ועוד.

אם כך, כיצד ניתן להסביר את הכרעתן המודעת 
של מאות משפחות לסכן את חירותן, לוותר במודע 
על יכולתן לבחור בנחת את ביתן החדש, ולאבד 

במודע מאות אלפי שקלים?
ניסוח השאלה בזווית זו נובעת מנקודת הסתכלות של 
האנתרופולוגיה הישנה. כוונתנו לגישה אנתרופולוגית 
שנהגה בעבר, עת התבוננו בחברה בלתי מוכרת, 
ושפטו אותה על-פי ערכיו של המתבונן. ברם, 
האנתרופולוגיה החדשה, כמו הפוסט-מודרנה 
כולה, לימדה אותנו שלעיתים קיימות שתי שפות 

חור 
של
המ

כל המכיר את המציאות 
מקרוב יודע, שלא ניתן 
לטעון שהייתה תופעה 
המונית של הכחשה. 
מי שמכחיש ממשיך 

בסדר יומו הרגיל, מתוך 
התעלמות מהידיעה 

וממשמעותה. אך כאן 
מדובר בציבור שהשקיע 
מיליוני שקלים ומאות 

שעות של כל יחיד 
במאבק "כתום" ארוך 
ומתיש, נגד הסכנה 

שהיו מודעים לחלוטין 
לקיומה. 
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שונות, ושאל לנו לשפוט מעשה של יחיד על-פי 
סולם ערכיו והגיונו של האחר.

קשה עד מאוד לתאר ולהבין השקפת עולם שלימה 
בהסבר קצר של כמה שורות. העולם הדתי, והעולם 
הציוני-דתי בתוכו, הוא פרדיגמה שלימה של 
ערכים ומושגים, של אמונות וגישות חיים, שלא 

ניתן להסבירם במאמר קצר (או ארוך...).
ננסה להסביר בקיצור את מניעי התושבים מבלי 
לתאר את השקפת עולמם הכוללת. הדבר מקשה עד 
מאוד על הבנת העניין, ואין לנו אלא לזכור, שאנו 
מתבוננים כעת דרך חלון הצצה צר וחלקי על עולם 
רחב ומלא משמעות וערכים, שאינו תמיד מוכר 
לזולת.4 דוגמה בולטת לחוסר היכרות עם ציבור זה 
ועם עולמו הערכי באה לידי ביטוי בשכנוע העמוק של 
רבים בציבור הישראלי, שמאות משפחות, שהכריזו 
שהן נשארות ונאבקות, מתכוונות בהכרח לנקוט 
אלימות. בפועל, מאות משפחות החליטו באופן 
עצמאי, חודשים מראש, את ההחלטה היחידה 
שעולמם הערכי אפשר. ״אנו מצווים לא רק על 
אהבת הארץ, אלא גם על אהבת העם. לא ננקוט 
שום אלימות״. ברם, כלי התקשורת ואף הכנות 
הצבא בסימולציות, צפו אלימות קשה. צפי זה 
המוטעה לחלוטין, אינו רק גורם להיערכות בלתי 
נכונה, אלא אף מהווה עדות לחוסר הבנה מהותי 

של הציבור ושל עולמו הערכי.

מדוע לא התפנו מרצון?
את מניעי האחיזה המודעת בקרקע, כל עוד היה 
ניתן תוך ויתור כספי כבד, צריך לחפש בכמה 

מישורים. חזקה על הקורא שינסה בשלב זה להבין 
את ה״ראש״ של התושבים, ללא קשר לעולם 

הערכים האישי שלו:
מניע ריאלי מניע ריאלי – פסיכולוגי: פסיכולוגי: התושבים חשו שיש   .1
כאן קרב פסיכולוגי על תודעת הקהל. תומכי 
ההינתקות שידרו כל הזמן ש״רכבת ההינתקות 
כבר נוסעת״, ולדעת התושבים רצו בכך להחליש 
את רוחם ולמנוע מאבק דמוקרטי שהיה לו 
סיכוי להצליח. במסגרת הקרב על ״מצב הרוח״, 
הם חשו שתפקידם לשדר המשך בניין ויצירה 
כחלק מהמערכה הרחבה לביטול ההחלטה 

לעקרם מביתם.
מניע ציוני-ודתי: מניע ציוני-ודתי: ההתיישבות אינה רק סידור   .2
מגורים או מקור פרנסה. היא מעשה ציוני בעל 
ערך עצמי. ״כל עוד בכוחי לקיימה, אני מבצע 
את שליחותי, ומקיים מצווה. לא באנו לגוש 
קטיף מטעמי נוחיות, אלא כמימוש החינוך 
הציוני והדתי שקיבלנו. חינוך הגורס שיש ערך 

לכל יום שבו אני מעבד את הקרקע״. 
מניע ערכי:מניע ערכי: ״בעיניי, מגרשים אותי מביתי בצורה   .3
לא מוסרית, הנוגדת לכל ערכי הציונות שאני 
מאמין בהם. לא אארוז את ביתי, ולא אהיה 
שותף בשום אופן למעשה הלא צודק. אני רוצה 
לדעת שלא תרמתי במאומה לפשע הזה. אני 
רוצה להיות מסוגל להסתכל לעצמי ולילדיי 
בעיניים, במצפון שקט״. הדימוי החריף שחזר 
על עצמו שוב ושוב, היה דימוי של אנס המודיע 
מראש על כוונותיו. ״האם אכין מיוזמתי מיטה 
ומגבת?!״. זאת ועוד. ״אני מאמין בשליחותי 

היכרות חיוניות זו בשונּות המהותית שבין אורחות החיים של אנשים וקהילות היא תנאי להבנתם. למצער, כלי תקשורת ההמוניים מטשטשים יסוד   .4
הומאני זה, וממילא מרבים לשפוט אנשים מבלי להבין כלל את מניעיהם ואת מעשיהם. למותר לציין, שתפקידו של איש המקצוע לעשות את המירב 
בכדי להבין את מניעי ה׳״אחר׳״, מבלי להיגרר לשיפוט סטריאוטיפי מתוקשר. לעניין זה, ניתן לומר באופן חריף, שהרוצה לדעת מה קורה באמת אצל 
ציבור אחר, אל לו להיות ניזון מהמידע המופץ בחלק גדול מכלי תקשורת ההמוניים, המהווים את המקום האחרון שדרכו ניתן להכיר את המציאות 
לאשורה. זאת ועוד. אם אנשי מקצוע לא ישקיעו מזמנם בניסיון להבין את מניעי הציבור הניצב כעת במוקד הדיון המדיני, הם יתקשו לתרום תרומה 

משמעותית בהבנת התהליכים האישיים והנפשיים המתרחשים בו ולבטח שיתקשו לסייע לו.
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יש  ולא אתן שיקנו אותי בכסף.  הציונית, 
אנשים המוכרים את ערכיהם בעד בצע כסף, 
ייתכן שאפסיד כסף, אך  זו דרכנו.  אך אין 
ארוויח יושר פנימי, בידיעה שנאחזתי כל עוד 
העניין התאפשר לי. אותי לא קונים בכסף, 
ולא יאנסו אותי לוותר על ערכיי בתמורה 
לבצע כסף״. באחת מאסיפות התושבים קם 
אדם ואמר: ״בעוד כמה שנים יגיעו ילדיי לגיל 
חתונה, ויבואו לבקש ממני סיוע כספי. אומר 
להם אז, שאת הכסף איבדתי כשלא נטשתי 
את גוש קטיף מיוזמתי, אך יש לי משהו יותר 
חשוב לתת לכם. את השיעור באהבת הארץ 
שכתבנו יחד בשדות גוש קטיף. את הנדוניה 
הזו, איש לא ייקח ממני ומהם לדורות״. יש 
שהוסיפו כאן גם ממד של מחאה. ״בעידן שכל 
כלי התקשורת נגדינו, אין זעקת מחאה יותר 
חזקה, יותר דמוקרטית, מאשר העובדה שאני 
מפסיד במודע עשרות אלפי שקלים, תוך הפגנת 
נאמנותי לערך הראשון של המפעל הציוני, ערך 

ההתיישבות, גם כשקשה״.
מניע אופטימימניע אופטימי–אמוני:אמוני: ״אנו יהודים ולמודי   .4
ניסיון מן ההיסטוריה - דברים יכולים להשתנות 
גם ברגע האחרון. בשפת התלמוד הבבלי: 
׳אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, 
אל יתייאש׳.5 אם נוכח כל קושי או ׳חוסר 
ריאליות׳ צריך להתקפל באופן יזום, לעולם 
לא היו מקימים את המדינה. הביל״ויים היו 
מוותרים, ואנשי העלייה השנייה היו חוזרים 
כולם לארצות מוצאם. המדינה כולה הייתה 
ששת  מלחמת  ערב  עליה  צרו  עת  נכנעת 
הימים, ולבטח שהייתה מתקפלת ביום השני 
יום הכיפורים. אמנם אנו לא  של מלחמת 
במלחמה אלא במאבק אזרחי פנימי, לגיטימי 

ודמוקרטי, אך העיקרון זהה. תפקידנו לפעול 
ולהיאבק במישור הציבורי עד הרגע האחרון, 
ולקוות שמהפך פתאומי (מנפילת הממשלה 

ועד החלטה ללכת למשאל עם) יגיע״. 

אתגרי העבודה עם הורים
כל הנימוקים שפורטו לעיל הם חלון הצצה חלקי 
לתוך העולם הערכי של מאות רבות של משפחות, 
אשר בחרו להישאר בגוש קטיף עד הרגע האחרון. 
אך הבחירה לחיות יום אחר יום לאור סולם ערכים 
זה, יצרה עבורם קשיים עצומים ברמת הקהילה, 
המשפחה והפרט. הרי עולם ערכי זה הושם במבחן 
אדיר. הופעלו עליו לחצים פנימיים (של האדם עצמו), 
וחיצוניים, מדי יום, במשך חודשים ארוכים. רבים 
החברים ובני המשפחה מבחוץ שהתקשרו לבקש 
שיקיריהם ייקחו את הכסף ויוותרו על הנאמנות 
הערכית. קולות שונים התרוצצו בתוךבתוך כל אדם. 
האם אני עושה נכון? האם אני מסכן את עצמי 
ואת משפחתי? מאידך-גיסא, מבחנם של ערכים 
הוא בעת קושי. ״כעת אני נבחן עד כמה אני מאמין 
בדרכי. האם אצליח להחזיק מעמד, בשם הערכים 

שפעלתי לאורם כל ימי חיי?״.
על הקורא לזכור, שלא מדובר במצב סטטי. אנו 
מתייחסים לתקופה של שנה שבה כל יום יצר מתחים 
ושינויי עמדות. כל יום יצר תקוות וציפיות, שמועות 
ותסכולים. השיקולים השתנו, הנתונים התחדשו, 
ואנשים שינו את עמדתם. לשם דוגמה: ״מחר יש 
הצבעה בכנסת, אולי הולכים למשאל עם, ונינצל״. 
״שמעת, שר אוצר התפטר. כנראה ילכו בעקבותיו 
עוד שרים, והעסק ייעצר״. גם כשהנתונים לא 
השתנו, היו שהחזיקו מעמד במשך חודשים, ואז 

חשו שכוחם אינו עומד להם, ועליהם לצאת.

תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף י׳  .5
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ומה קורה כשההבדל בין עמדת הבעל לבין עמדת 
אשתו קוטבי, ומחשבותיהם מנוגדות זו לזו? המתח 
בשיאו, ההחלטה גורלית (ומה קורה אם עוד קודם 
הייתה הזוגיות שבירה?). ומה אם ההורים מגובשים 
בהחלטתם, אך ילדיהם הבוגרים מזועזעים מעמדת 
הוריהם, ורואים בה בגידה בכל מה שהם חינכו 

אותם במשך שנים?
חלק  הקהילה.  ברמת  נוצרו  נוספים  קשיים 

מהמשפחות רצו לצאת, כקבוצה 
וכקהילה, ולבקש ממינהלת סל״ע 
ליישבם מחדש כקהילה. אחרים 
רצו להישאר כקהילה בחזית אחידה 
של המשך בניין ויצירה. המתחים 
הפנים-יישוביים, בין חברים בלב 
ובנפש במשך עשרות שנים, הוסיפו 

למתח הפנים-משפחתי. 
חלק גדול מהקשיים שאתם התמודדו 
הורים היו מנותקים מההכרעה: 
 ,15.8 יוצא לפני  מי חתם שהוא 
ומי ממשיך לשבת עד הסוף. כולםכולם 
שאלו ותהו: האם אמצא עבודה? מי 
יהיו שכניי? האם הילד ישלים עם 

העקירה מהיישוב היחיד שהוא מכיר מאז לידתו 
לפני 15 שנה? ״בני הגדול כועס על המדינה וטוען 
שאיננו רוצה לשרת בצבאה. כיצד אעזור לו? בעלי 
הסכים איתי וחתם איתי, אך הוא חולם בלילה 
שכל היישובים עולים באש, ולבו לא עומד לו. 

ריבון העולמים, מה עושים?״.
נדגים את האתגרים האישיים דרך סיפור אופייני 
של משפחה אחת. מונולוג של אישה אחת מבין 

רבות:
״בעלי, בן 57, הוא נהג אוטובוס במועצה המקומית, 
המסיע כבר 15 שנה את ילדי הישובים לבתי-הספר. 
קו האוטובוס עומד להיעלם, יחד עם המועצה ובית-
הספר. מי ייתן לו עבודה בגיל זה? כיצד נתפרנס? 

אני, רינה, בת 53, משמשת מזכירה במתנ״ס. אני 
נהנית מהעבודה וזוכה לעבוד עם צוות מגובש. 
המתנ״ס עומד להיעלם, ואיתו מקום עבודתי. מי 
יעסיק אותי מחדש בגיל זה? משענת למתח אמורה 
להיות הזוגיות שלי, אך גם הזוגיות נהפכה לחזית 
ויש כל הזמן מתח ביני לבין בעלי סביב השאלה 
מה עושים עם הילדים. בני בן ה-16 אמר שנמאס 
לו מכל המצב. הוא נסע לפני חודש לסבא וסבתא, 
ומסרב לחזור. בתי בת 10 התחילה 
להרטיב, ובני שבגן שואל כל הזמן 
לאיזה בית-ספר הוא ילך כשיגיע 
לכיתה א׳ בעוד שלושה שבועות. 
הגענו לכאן בשליחות המדינה, 
ובעידוד מפורש של כל ממשלות 
ישראל. אנו מרגישים שבגדו בנו. 
שלחו אותנו לחזית, שילמנו מחיר 
דמים למען המדינה, ועכשיו זורקים 
אותנו לכלבים. אני לא ישנה בלילות. 
משוטטת בשבילי המושב, ומתקשה 
לעכל שכל עוצמת החיים הזאת 
הולכת להימחק. חיי נהרסים לי 

מול העיניים״.

עבודה עם הורים
רקערקע

 2005 2004, ובעיקר מאמצע חורף  החל מקיץ 
(כחצי שנה לפני ההינתקות), ועד ימים אלה ממש 
(עת שוהים חלק מהעקורים בדיור ארעי) נעשה 
ניסיון לסייע להורים להתמודד עם מצבם בעבודה בעבודה 
קבוצתיתקבוצתית של הורים (וזאת, במקביל לסיוע פרטני 
ומשפחתי שניתן לפי הצורך). השאיפה הייתה 
לקיים מפגש של הורים בתדירות של פעם בכמה 
שבועות. תדירות המפגשים עלתה ככל שקרב 
מועד ה״הינתקות״. מפגשי ההורים אורגנו באחת 
משתי הצורות: הורים של קהילה, או הורים של 

בלב 
סי

ובע
שרא
שלח

מה קורה כשההבדל 
בין עמדת הבעל לבין 
עמדת אשתו קוטבי, 

ומחשבותיהם מנוגדות 
זו לזו?

ומה אם ההורים 
מגובשים בהחלטתם, 
אך ילדיהם הבוגרים 
מזועזעים מעמדת 
הוריהם, ורואים בה 

בגידה בכל מה שהם 
חינכו אותם במשך 

שנים?
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ילדי בית-ספר מסוים. תיאום ותזמון מפגשי 
ההורים נעשה יחד עם המנהיגות היישובית. נעשה 
מאמץ עקבי שהפעילות תוזמן על-ידן ולא תהיה 
ביוזמתנו. יחד עם זאת, יש לזכור, שככל שקרב 
מועד העקירה העומס הרגשי והמעשי גבר. אנשים 
התקשו לארגן את סדר יומם וממילא התקשו ליטול 

יוזמה ולהזמין פעילויות מבחוץ.

קשיים בארגון העבודה עם הורים בגוש קטיףקשיים בארגון העבודה עם הורים בגוש קטיף
קשיים אחדים, אובייקטיביים וסובייקטיביים, 

הקשו על ביצוע עבודת התמיכה 
בהורי גוש קטיף:

קשיים אובייקטיביים: קשיים אובייקטיביים: ככלל, רוב 
האנשים היו עסוקים סביב השעון, 
במשך חודשים, בהשתתפות אקטיבית 
במערכה הציבורית למען המשך 
ההתיישבות במקום. רבים נסעו 
יום-יום, אחרי העבודה מרחקים 

של מאות ק״מ כדי לקיים חוגי בית, לחלק סרטים 
כתומים, לדבר עם ח״כים ועוד. דבר זה לא הותיר 
כוחות ופנאי לפעילות מחסנת ותומכת במישור 

הפנימי.
באותם ערבים שבהם שהו אנשים בבית, היו 
אין-ספור דיונים קהילתיים. במשך שבועות רבים 
התקיימו אסיפות תושבים מדי ערבמדי ערב. פעם דיון 
על המערכה הציבורית ופעם השתלמות בעריכת 
חוג בית (חלק גדול מהאוכלוסייה היו חקלאים 
שאינם רגילים לדבר בציבור). ערב אחד מפגש 
עם עורך-דין, וערב אחר דיון פנימי של היישוב 
על המדיניות היישובית. לא נותר פנאי לפעילות 

פנימית של ההורים.
במקביל, הגיעו ליישובים אין-ספור משלחות 
ומבקרים. חברים ותומכים, משלחות משמאל 
ומימין, ועדות פרלמנטריות, וכמות עצומה של 
כלי תקשורת ביקרו יום-יום במשך חודשים. אלו 

יצרו צורך לארח את כולם ולהסביר פנים. בלשונה 
של אחת האימהות: ״נמאס לי לארח ונמאס לי 
לחייך. אני צריכה קצת שקט. בואו נדחה את ערב 

ההורים לפעם אחרת״.
(ערבים שהוקדשו לפעילות  בנוסף לכל אלה 
ציבורית, וערבים שהוקדשו לאסיפות תושבים) 
רצו התושבים להקדיש מעת לעת ערב לביתם, 

אשר מי יודע כמה זמן עוד נותר לחיות בו...
קשיים סובייקטיביים: שיח על תחושות ועל 
תהליכים פנים-משפחתיים נתפס אצל חלק 
מהציבור כחולשה. אחרי פיגוע טרור 
ישנה מודעות ולגיטימיות לבקש 
סעד ולהשתתף בשיח קהילתי. אך 
במציאות הייחודית שנוצרה נטולת 
התקדימים, היה נדמה ש״אנו חזקים״ 

ואין צורך בשיח כזה.
כעת  עסוקים  חשו שהם  רבים 
ושהזמן  ציבורי עיקש,  במאבק 
המוקדש להתבוננות פנימית הוא זמן מבוזבז. 
לחלק מהתושבים הייתה התנגדות פנימית נחרצת 
לכניסה של אנשי מקצוע. לדעת אותם תושבים, 
״בשיחות האלו הם רוצים שנתכונן ליום העקירה 

ובזה להחליש את כוח עמידתנו״.

העבודה בפועל:העבודה בפועל:
למרות כל הקשיים, הייתה השתתפות פעילה 
בערבי הורים. תדירותם השתנתה מיישוב ליישוב, 
אך כמעט בכל היישובים שבהם עבדנו התקיימו 

לפחות 3-4 מפגשים משמעותיים עם הורים.
ככלל, פגשנו ציבור הוריםציבור הורים בעל כוחות התמודדות 
עצומים. ציבור אציל, אשר היה נחוש לא להיגרר 
לאלימות ולא ליפול ברוחו. הורים שידעו כיצד 
להכיל את ילדיהם ואת משפחותיהם למרות סערת 
הרגשות האישית הבלתי פוסקת שלה היו נתונים. 
ברוב המקרים, השאלות שהם חשפו העידו על 

ם

עון, 
בית 

במצ
הת

תם,

ה

"לא באנו להכין אתכם 
ליום שאתם מקווים 

שלא יבוא. ישנם קשיים 
עצומים בהווהבהווה, ובואו 
נראה יחדיו כיצד ניתן 

לגייס כוחות בכדי 
להתמודד אתם".
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תהליך התמודדות בריא, והיה נדרש בעיקר אישור 
להורים שהם פועלים בדרך נכונה, והמשגה של 

העקרונות ההוריים.
התמודדות ערכית:התמודדות ערכית: שתי הנחות ליוו את עבודתנו 

והודגשו שוב ושוב בפני התושבים: 
״לא באנו להכין אתכם ליום שאתם מקווים שלא   .1
יבוא. ישנם קשיים עצומים בהווהבהווה, ובואו נראה 
יחדיו כיצד ניתן לגייס כוחות בכדי להתמודד 

אתם״.
״אין לנו רצון להחליט עבורכם   .2
או לשפוט את החלטותיכם. 
ננסה לסייע לכל אחד, תהיינה 
החלטותיו אשר תהיינה״ (קרי: 
להישאר או לצאת. לארוז או 
לא. ועוד. חלק מההורים ביקשו 
שנאמר לאחרים מדוע כדאי 

להם לפעול בצורה מסוימת).

מבנה המפגשיםמבנה המפגשים
המפגשים עם ההורים חולקו על-פי רוב לשלושה 

חלקים עיקריים:
בחלק ראשוןבחלק ראשון של כל מפגש ניתנה הקדמה קצרה 
של המנחה (במשך כחצי שעה). בשיחה הוצגו כמה 
עקרונות אישיים וחינוכיים, שהיו עשויים לסייע 
בעת ההיא. (שלב זה הוכן רק לאחר שיחות עומק 
עם אנשי הקשר במקום, אשר עדכנו בדבר הלכי 
הרוח האחרונים ביישוב, האירועים הקהילתיים 
והמשפחתיים שהתרחשו ביומיים האחרונים שלפני 
המפגש וכד׳). לעיתים קרובות נפתח הערב בעיון 
משותף בטקסט דתי או ערכי, הקרוב לעולמם של 
התושבים והעשוי לתרום לפיתוח מבט מפוכח על 
הקשיים, ולהציע דרך לגייס כוחות אישיים לשם 
התמודדות בריאה. שלב זה היה מאוד משמעותי 
והותאם לאופי האוכלוסייה, אשר הורגלה לשאוב 
יהודיים  וחיים מתוך טקסטים  דרכי מחשבה 

מסורתיים.

בחלק השני בחלק השני נשאלו שאלות על-ידי ההורים במעמד 
כלל ההורים. רוב השאלות התפתחו לשיח כולל, 
שבו החליפו ההורים בינם לבין עצמם עצות, חוויות 
וכד׳. וזאת, במקביל לניסיון המנחה להתוות כיווני 

התמודדות משפחתיים ואישיים.
בחלק השלישיבחלק השלישי התפזר הקהל, והמנחה נשאר 
כדי להשיב לשאלות פרטניות של הורים ושל 

בני זוג.

שאלות אופייניות:שאלות אופייניות:
בחלק מערבי ההורים הצלחנו לרשום 
פרוטוקול קצר של השאלות שעלו. 
פרוטוקול זה הועבר למנחים אחרים 
וסייע להם להבין היכן  בצוות, 
״נמצאים״ ההורים. ננסה להדגים  
את החוויה של ההורים באמצעות 

תוכן של אחד מהערבים.
ב- 14.7, בדיוק חודש לפני ההינתקות, 
התקיים ערב הורים אופייני בנווה 
דקלים. בפרסום לערב, שהגיע לכל הורה הביתה, 
נכתב בין השאר (על-ידי המארגנים המקומיים 

ובלשונם): 
– שבועיים  ״[...] עברו עלינו – תושבי הגוש 
לא קלים. השבוע הצפוי לנו מציב אותנו 
בפני אתגר לא פחות מורכב. כולנו חשים 
שיש הרבה שאלות פתוחות שאין להן 
מענה. עם זאת, היינו רוצים ללבן יחד, עד 
כמה שניתן, סוגיות חינוכיות רלוונטיות 
בעת הזאת. אנו מזמינים אתכם, הורים 
יקרים, למפגש ׳על כוס קפה ועוגה׳ עם 
יונה גודמן, בנושא: מתחברים לילדינו: 
תפקידנו החינוכי כהורים בבית - נוכח 
אתגרי השעה. שאלות, לבטים, התמודדות, 

הכוונה בונה וכו׳״

 או 
קשו 

בצו
״נמ

ככלל, פגשנו ציבור ציבור 
הוריםהורים בעל כוחות 
התמודדות עצומים.
הורים שידעו כיצד 

להכיל את ילדיהם ואת 
משפחותיהם למרות 

סערת הרגשות האישית 
הבלתי פוסקת שלה היו 

נתונים.  
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שאלות שעלו על-ידי ההורים במפגש:שאלות שעלו על-ידי ההורים במפגש:
אנו רוצים לדבר קצת על המצב בשולחן שבת.  א. 
אחד הילדים טוען שהוא לא מוכן שנדבר על זה, 
ופורש לחדר. מה לעשות (לוותר על השיחה? 

לחייב אותו להיות? 
הבן שלי (כיתה ד׳) נסע לסבא ליומיים ומסרב  ב. 
לחזור. בתירוצים שונים הוא מאריך שוב ושוב 
את שהייתו. הוא כבר כעת אומר שבשבוע 
הבא הוא נוסע לדוד, ואחר-כך נוסע ל... וכד׳. 
הוא לא מנמק את בחירתו, אך בפועל הוא לא 
מתכנן לשוב הביתה. מה לעשות? לחייב אותו 

לחזור? להתעלם ולאפשר?
האם אתה מסכים ששיגרה נותנת כוח, וממילא-   ג. 

לשוחח זה מחליש?
האם מותר להראות / להגיד לילד כמה קשה  ד. 
לי? אמרו לי שזה יחליש אותו, ולכן אני צריכה 

רק להראות לו פנים של עוצמה.
אני רוצה להכין את הילד שלי להינתקות, אך אני  ה. 

לא מסוגלת לדבר על זה בכלל. מה עושים?
אני מקווה שזה לא יקרה, אך יודעת ואומרת  ו. 
לילדיי שזה עלול לקרות. אחד הילדים אומר 
לי שזה שטויות וזה אף פעם לא יקרה. האם 
להתווכח איתו? האם הוא לא יתרסק אם ימשיך 

להאמין שלא יהיה, ובסוף כן יהיה?
אני רוצה להכין את ילדיי לחשש שזה יקרה, אך  ז. 
בעלי אוסר עליי ואומר שאנחנו עדיין באמצע 
המאבק, ודיבורים כאלה מחלישים את הרצון 
להיאבק. לא הצלחתי לשכנע אותו. הוא גם 
בקושי נמצא, וגם לו הכול נורא קשה. האם 

להפר את דבריו? להתעלם ממצפוני?
איך אוכל לעזור לילדיי בימים אלו, כשאני גמור  ח. 

בעצמי?
אתם, אנשי מקצוע, יודעים מה להגיד ולעשות  ט. 
עם הילדים. אך אני אדם פשוט, ללא הכשרה 

או יכולת ללוות את ילדיי בטירוף הזה. מה 
עושים? (השואל: אדם משכיל, מחנך ותיק 

בבית-ספר באזור).
אני לא ישנה בלילות. הסיבה העיקרית היא  י. 
הפחד שהילד יצא מכל העניין הזה פסיכי. האם 

אתה יכול להבטיח לי שזה לא יקרה לו?
יא. ילדיי כועסים שאני הולכת לאסיפות התושבים 
שדנים על כן / לא מו״מ על מגורים ביישוב 
ניצן. לדעתם, בגלל מעשים כאלה אנו מפסידים 

במערכה על ביתנו.
ד׳ (אחרי סגירת הגוש, כחודש לפני  יב. ביום 
ההינתקות) הילד שלי הסתובב כסהרורי. הסתבר 
שהוא היה משוכנע שסגירת הגוש משמע 
שאבא לא יוכל לחזור מהעבודה ושנישאר 
תמיד בלעדיו. הורה אחר: שלי לא נרדם כל 
הלילה. רק בבוקר הבנתי שאמרו לו החבר׳ה 
במגרש שהאוכל למכולת כבר לא יגיע, ואולי 

נמות מרעב.
הילדה שלי (כיתה ג׳) מתעוררת כל לילה עם  יג. 
סיוטים. היא חולמת שהשוטרים באים באמצע 

הלילה ולוקחים את כולנו לכלא.
יד. הילד שלי בחרדה עצומה. הוא משוכנע שיהיה 
כזה בלגן, שייקחו את אבא לבאר-שבע, את 
אימא לחיפה והוא ימצא את עצמו לבד ברחובות 

נתניה.
טו. אנו החלטנו לארוז, אך הילד מסרב שנארוז 
לו את החדר. מה עושים? אימא אחרת: אנו 
ארזנו כמה ארגזים, והילד בלילה פירק אותם 

חזרה. אני מרגישה שאני מאכזבת אותו.
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תכנים שלובנותכנים שלובנו
אחרי ככלות הכול, העקרונות החינוכיים והאישיים 
שאותם ניסינו להקנות הם עקרונות יסוד שרובנו 
אמונים עליהם, והיה צורך להתאימם לסיטואציה 

הייחודית שנוצרה. 
נזכיר רק  והועברו  בין שאר התכנים שלובנו 

חלק:
הצורך בדיאלוג בדיאלוג עם הילדים ומודעות לצורכיהם,   .1

כולל דגשים כיצד לעשות זאת.
איזוןאיזון בין התחשבות ייחודית בקשיים, לבין   .2

המשך הפעלה מרבית של שיגרה ביתית.
הילדים את  ולהסביר בשפת  ולהסבירלתווך  לתווך  צורך   .3
המתרחש, כמו גם את תוכניות המשפחה, 

בשפה מותאמת.
שתיקה מפחידה. כהכללה, שיח משפחתישיח משפחתי, גם   .4

בנושאים טעונים, מבריא ונותן כוחות.
חשוב למצוא זמן לפעילויותלפעילויות שאינן קשורות   .5
ולהחלטות העתיד, אשר עשויות  למאבק 
לחזק את החוסן המשפחתיהחוסן המשפחתי (יום הולדת, טיול 

משפחתי וכד׳).
התסמונותהתסמונות שמופיעות אצלנו (גופניות ורגשיות)   .6
הן הגיוניות לאור המצב, ואינן בהכרח ביטוי 

של איבוד שפיות.
מהם הסימנים שבהופעתם יש מקום לבקש   .7

עזרה מקצועיתעזרה מקצועית לי או לילדיי.
יכולת להכיל מחלוקותלהכיל מחלוקות בקהילה ובמשפחה,   .8
תוך הבנה שהן טבעיות במצב הנתון, ואינן 

עדות לכישלון.
חיזוק האמון בעצמי האמון בעצמי כהורה, ובעצמי כפרט.   .9
אמון שיש לי כוחות לעבור תקופה זו עם ילדיי 

ועם משפחתי בצורה בריאה.
10. סימולציותסימולציות של שיחות עם ילדים. הדגמה כיצד 
ביכולתנו לשוחח אתם בנושאים כה טעונים.

11. ועוד...

סוף דבר
שאלות רבות כאן ראויות למחקר שיטתי. האם 
העבודה המקדימה סייעה לחוסן האישי והמשפחתי? 

אילו מרכיבים בעבודה היו משמעותיים ביותר?
האם יש הבדל בחוסן וביכולות ההתמודדות ״אחרי״ 
ההינתקות בין משפחות שחתמו מראש והתפנו 
בהסכמה מבעוד מועד, לבין משפחות שנאחזו 
בקרקע (בצורה פסיבית) ובכך הביעו את מחאתן 
ואת התנגדותן לנעשה? באופן מוכלל הרושם 
שלנו הוא שהקבוצה השנייה שלמה הרבה יותר 
עם פועלה, ומסוגלת להתמודד עם אתגרי ההווה. 

האומנם כן הדבר?

עוד לא תמו כל אתגרייך
מאות רבות של משפחות עדיין שוהות בחדרי 
אכסניה, בשלב הקודם לפתרון דיור זמני של קרוואן. 
קשייהם עצומים: חלק גדול מההורים גרים יחד 
באותו חדר קטן עם ילדיהם. אין פרטיות, וציודם 
עדיין במכולות. הילדים לומדים בבתי-ספר ארעיים 
וכ- 75% מהאנשים שאיבדו את מקום פרנסתם 

עדיין מובטלים (נתונים נכונים לינואר, 2006).
בניגוד לאתגרים הייחודיים שקדמו להינתקות, הרי 
ש״אחרי אסון״, יש הרבה יותר ידע וכלים מקצועיים 
כדי לסייע לאוכלוסייה אשר מבחינתה חוותה 
טראומה קשה. בפועל, עבודה זו נעשית באופן 
מאוד חלקי, ובמקומות מסוימים היא לא נעשית 
כלל. אין כאן מקום לתאר בהרחבה את עוצמת 
קשיי ההווה של משפחות אלו. ברם, ברור מעל כל 
ספק שהעומס הנפשי של רובם הולך וגדל, והם 
אינם במצב המאפשר עיכול והתמודדות עצמיים 
עם מה שקרה להם בשנה האחרונה בכלל ובקיץ 
בפרט. נדרשת פעולה דחופה ורחבה של כל מי 

שבריאות הנפש חשובה לו.


