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"ושבו בנים לגבולם"

ההתמודדות עם תהליך ההינתקות - קולות מן 
השטח בבית-הספר היסודי ניסויי "שער הנגב"

דבורי כרמי ותמי לזרוביץ', יועצות בית-הספר "שער הנגב".

הנהלת בית-הספר בשיתוף עם הצוות הבין-
מקצועי, הכולל יועצות ופסיכולוג חינוכי, נערכה 
מבעוד מועד על מנת לאפשר מענה מיטבי בעיקר 
לתלמידים שעמדו בפני מצב של איום לנוכח 
הפינוי הצפוי מבתיהם ומיישוביהם. היערכות 
זו היא הרחבה של מערך התמיכה הקיים לכלל 
אוכלוסיית התלמידים הלומדים ב״שער הנגב״, 
שחווים עד היום איום מתמיד על חייהם עקב ירי 

קסאמים וחדירת מחבלים. 

מודל העבודה היה בעיקרו מודל מניעתי, כפי 
שנוסח על ידי ג׳ראלד קפלן. ניתן לחלק את תהליך 
ההתמודדות שעבר בית-הספר לשלוש תקופות 

מרכזיות: 
– היערכות לליווי התלמידים  לפני הפינוי לפני הפינוי   ·
ומשפחותיהם בתקופה שמאופיינת באי-ודאות 

מוחלטת.
בזמן הפינוי בזמן הפינוי – המשך ליווי התלמידים ומשפחותיהם   ·
בתהליך הכאוב ובמעברים השונים במהלך 

חופשת הקיץ. 
אחרי הפינוי אחרי הפינוי – ליווי התלמידים שעברו לבתי-ספר   ·
אחרים, קליטה מחודשת של התלמידים שחזרו 
לבית-הספר, וגיבוש מחודש של קהילת בית-
הספר לנוכח הפרידות, המעברים והשינויים. 

 20052005 – תקופה ראשונה (אפריל  תקופה ראשונה (אפריל  לפני הפינוי לפני הפינוי 
- אוגוסט - אוגוסט 20052005)

תקופה זו, שראשיתה בקבלת החלטת הממשלה 
על הפינוי וסופה בסיום פינוי היישובים בפועל, 
מאופיינת בתחושות אי-ודאות, חרדה ואיום 
לנוכח הצהרות התקשורת על הפינוי העתיד 

להתרחש. 
הנהלת בית-הספר והצוות הטיפולי הבין-מקצועי 
גיבשו תוכנית פעולה מניעתית-טיפולית, על-

אף התנגדות חלק מהאוכלוסייה שעמדה בפני 
הפינוי ושהונחתה על-ידי האמונה כי לא יתקיים 

פינוי. 
בבית-הספר הופעלה סדנת התמודדות שבה השתתף 
כלל הצוות החינוכי בהנחיית פסיכולוג בית-הספר 
– חיים פליישמן ויועצות בית-הספר– דבורי כרמי 
ותמי לזרוביץ׳, שמטרתה להעצים את כוחות 
ההתמודדות של המורים ולבנות דרך פעולה אחידה 

לכלל הצוות החינוכי. 
במהלך חופשת הקיץ, שכללה את תקופת הפינוי, 
שמרו מחנכות הכיתות על קשר טלפוני רציף 
עם התלמידים ועם משפחותיהם, ועקבו אחר 
ההתרחשויות. הצוות הטיפולי הפעיל קו חירום 
במידת הצורך, ועמד לרשות צוות המורים, התלמידים 

והוריהם. 
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סיכום העקרונות המנחיםהעקרונות המנחים את השלב הראשון מוצג להלן: 
אפריל - יולי אפריל - יולי 20052005 היערכות לקראת הפינוי היערכות לקראת הפינוי

קשיים ובעיותקשיים ובעיותיעדי בינייםיעדי בינייםאחריותאחריות

מחנכות
הנהלה

מחנכות

מחנכות
יועצות

יועצות
פסיכולוג

פסיכולוג

שמירה על שגרה יחד עם פעילויות הפגה 

יצירת קשר שבועי עם ההורים לתמיכה ולבירור 
תוכניות עתידיות

מפגשים עם ההורים על-פי בקשותיהם למטרות 
כיוון, ייעוץ, תמיכה, עזרה

שיחות עם תלמידים והפניה לפסיכולוג בית-הספר 
על-פי צורך

הנחיות לשיח מוגן בכיתות – הבעת דעות

– מתמשך  איום  בצל  למידה 
קסאמים, פצמרים, יהיה פינוי?

קשיים:
בתפקוד לימודי  ·

בתפקוד התנהגותי  ·
בשמירה על רצף    ·

היכן אגור?
היכן אלמד?

מה יהיה עם הבית שלי?
היכן יעבדו ההורים שלי?

בזמן הפינוי - תקופה שנייה (אוגוסט, בזמן הפינוי - תקופה שנייה (אוגוסט, 20052005)
בזמן הפינוי המשיכו הנהלת בית-הספר, צוות המורים והצוות הטיפולי לשמור על הקשר הטלפוני עם 

התלמידים ועם המשפחות, והתחילו לבקר במוקדי הקליטה החדשים שבהם נקלטו התלמידים. 
תקופה זו כוללת גם את ההיערכות המחודשת של הצוות לקליטת התלמידים שהיו עתידים לחזור לבית-
הספר. בד בבד, ליוו יועצות בית-הספר את תהליך הקליטה של התלמידים שעברו להתגורר ביישובים 

מרוחקים ונקלטו בבתי-ספר שונים ברחבי הארץ. 

סיכום העקרונות המנחיםהעקרונות המנחים את השלב השני מוצג להלן: 
יולי - אוגוסט יולי - אוגוסט 20052005 ליווי ומעקב ליווי ומעקב

קשיים ובעיותקשיים ובעיותיעדי בינייםיעדי בינייםאחריותאחריות

יועצות
פסיכולוג

מתן הנחיות למחנכות לפני היציאה לחופשת 
הקיץ 

כיצד יישמר הקשר עם התלמידים/   ·
המשפחות?

מחנכות
מחנכות
יועצות

יצירת קשר דו-שבועי עם המשפחות
דיווח ליועצות

הפניה לשפ״ח שער הנגב

קושי באיתור צרכים מיוחדים במהלך   ·
חופשת הקיץ – חרדה, לחץ

דיווח ליועצותיועצות
יצירת קשר עם המשפחות

הבחנה בין תלמידים שחוו את הפינוי   ·
לעומת תלמידים שעזבו לפני הפינוי
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מחנכות
יועצות
סגניות

יצירת קשר עם המשפחות למיפוי מצבת 
תלמידי חוף עזה

ביקורי בית (סוף אוגוסט)

מעקב אחר תנועת התלמידים   ·
- מקום מגורים חדש

- מי נשאר ללמוד
בשנת ה״לימודים הבאה?  ·

אחרי הפינוי - תקופה שלישית (ספטמבר אחרי הפינוי - תקופה שלישית (ספטמבר 20052005)
זוהי תקופה של התמודדות עם קליטה מחודשת של התלמידים שחוו את תהליך הפינוי ועברו ליישובים 
שונים. הנהלת בית-הספר והצוות הטיפולי הבין-מקצועי המשיכו לגבש תוכנית מניעתית וטיפולית, 

שתאפשר קליטה מיטבית של תלמידי יישובי חוף עזה לשעבר. 
הופעלה סדנה למורים בנושא: הדיבוב הפסיכולוגי, שמהווה כיום את אחד הכלים המרכזיים להתמודדות 
עם מצבי לחץ וטראומה. בסדנה הופעלו סימולציות, וניתנו למורים מודלים לבניית מערכי שיעור 

והפעלות שיסייעו לפתח כישורי התמודדות עם מצבים אלה. 
בד בבד, התקיימו היערכות לתמיכה לימודית וחברתית באוכלוסיית התלמידים המפונים, וכן הדרכה 
להורים מהיועצות ומפסיכולוג בית-הספר בכל הקשור לדרכי התמודדות ולפנייה לעזרה, בעיקר 
באמצעות ״מענים״ – קו טלפוני המשמש דלת פתוחה לטיפולים פסיכולוגיים ולתרפיות לכל הזקוק 

לשירותים אלה. 

צוות בית-הספר ממשיך לדגול במטרותיו החינוכיות ובו-זמנית להתמודד עם המצב המתואר לעיל. 
מלבד זאת, מתמודד בית-הספר עם איום ירי הקסאמים ועם חדירת מחבלים שהופכים, לצערנו, לשגרת 
יומנו. החיים וההתנהלות באיום של טרור מתמשך מאלצים את הצוות להיערך בכל פעם מחדש ולהחליט 

בעניין לאחר כל אירוע והסלמה במצב הביטחוני. 
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סיכום העקרונות המנחיםהעקרונות המנחים את השלב השלישי מוצג להלן: 
שנת הלימודים תשס״ו - היערכות מחודשתשנת הלימודים תשס״ו - היערכות מחודשת

קשיים ובעיותקשיים ובעיותכלים להשגת היעדיםכלים להשגת היעדיםאחריותאחריות

צוות בית-
הספר

יועצות
פסיכולוג

מחנכות
יועצות

הנהלה
יועצות

פסיכולוג

יועצות

יועצות 
מחנכות

פסיכולוג

חזרה לשגרה מוכרת
שמירה על רצף תפקודי

6 מערכי שיעור למחנכות שעוסקים בהתמודדות 
מיטבית עם שינויים

קיום ״קו פתוח״ להורים 
התעניינות, ביקורי בית

שיחות עם הורים
שיחות עם תלמידים

רענון הנחיות בשלושה מישורים:
- עזרה ראשונה
- נוהלי ביטחון

- קושי רגשי

מערכי שיעור – התמודדות עם פחד, סימולציות

מיפוי צרכים ברמת התלמיד:מיפוי צרכים ברמת התלמיד:
הגדרת הקושי, התייעצות הצוות החינוכי, הפניית 
/ הפניה  ההורים לקבלת מענה הולם (מענים) 

לפסיכולוג בית-הספר

שיחות אישיות עם תלמידים
שיחות עם הורים

תצפיות בכיתה

הסתגלות מחודשת לבית-  ·
הספר

סדנה לצוות המורים:סדנה לצוות המורים: בקליטת   ·
הכיתות – התייחסות לשינוי 
במקום המגורים עזיבת תלמידים 
שיח מוגן בכיתות התמודדות 
עם מצב חדש איתור ביטויי 

לחץ וחרדה

סדנה לצוות המורים: סדנה לצוות המורים: התמודדות   ·
 : מתמשך טרור  מצב  עם 

קסאמים

חוסר מוטיבציה, אי- פניות   ·
ללמידה
קשיים:קשיים:

בתפקוד לימודי
בתפקוד התנהגותי

מיפוי צרכים בקרב אוכלוסיית   ·
תלמידי יישובי ״שער הנגב״ 

(יישובי קו עימות)

לסיכוםלסיכום, צוות בית-הספר פועל במסירות ומשקיע ללא גבול על-אף הקשיים הרגשיים, המתחים, הלחץ 
והרצון לחזור לשגרה נורמלית. לצדו, ממשיך הצוות הבין-מקצועי לפתח אסטרטגיות לאיתור ולחיזוק 
המשאבים הקיימים, מתוך אמונה כי שימוש מיטבי בהם יש בכוחו לאפשר לתלמידים התמודדות 
יעילה ובריאה יותר ובכך יצלח בידם, על-אף המצב, לשפר את איכות חייהם ולצאת מחוזקים מחוויות 

הפינוי.


