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קליטת העקורים1
חנה כהן, יועצת בכירה, ממ"ד מחוז מרכז

ביום שני, י׳ באב, 15.8.05, התקבלה הודעה כי 
מפנים מתנחלים למחוז מרכז ויש לפעול לקליטתם. 
בהודעה נאמר, כי מפוני חומש יפונו לנתניה, ויש 
לגייס במהירות יועצות מתנדבות על מנת לעזור 

בקליטה.
לפגישה בכפר הירוק הגעתי עם 
כמה יועצות בכירות. את ראשית 
הפעולה אפיינו הרבה רצון טוב 
ומעט מאוד תכנון, כאשר עיקר 
דאגתנו נתונה לשאלה כיצד להקל 

על העקורים.
הגעת העקורים למקומות הפינוי 
אירעה בתוך רצף מהיר למדיי, 
כאשר עוד באותו יום הוזעקתי 
ליהוד וגם ליד-בנימין המצויים 

באזור הנתון לפיקוחי. 
מה שהחל באופן פתאומי ובלתי מתוכנן הוא כיום 
נדבך מרכזי בעבודתי, ולובש פנים של תהליך קליטה 

וליווי מתמשך ואינטנסיבי של ילדי המפונים.

פתחתי בתיאור זה על מנת להמחיש את היעדר 
ההיערכות ואת גודל ההפתעה...

במהלך חודשים רבים שבהם נערכה המדינה 
להינתקות היה מידע חלקי על מקומות הפינוי, והיה 

נראה כי המפונים יישארו במחוז דרום. בהתאם לכך 
נערכו תוכניות קליטה למפונים. במחוז מרכז לא 
נערכו באופן שחרג מגבולות אזור צפון השומרון 
שבו היה פינוי מתוכנן. בשלב מוקדם לא היה כל 
מידע על העברת ריכוזי מפונים מחבל עזה לאזור 

המרכז.
כבר באותו שבוע הלך והתברר, כי 
האזור שיקלוט את מרב המפונים הוא 
יד-בנימין, ולכן החלטתי להתרכז 
זה. התבוננו בהתערבות  באזור 
הנדרשת משתי זוויות ראייה במשך 
תקופה ממושכת: זווית אחת כללה 
מבט על הצרכים השוניםהצרכים השונים מאוד 
והייחודיים של כלל האוכלוסייה 
מחד-גיסא, ושל כל מערך קולט 
מאידך-גיסא. זווית שנייה כללה 
את הצורך להתבונן התבוננות ארוכת טווחהתבוננות ארוכת טווח, תוך 
כדי עצירה בצמתים שונים של התהליך, על מנת 
לאמוד את אופי ההשתנות בצרכיה של כל קבוצת 

מפונים במרוצת פרקי זמן שונים.
בסקירה הזו אתייחס לשלושה סוגי מוסדות. 
שניים שקלטו לתוכם מספר גדול של ילדי מפונים, 
ועל תלמידותיו  ומוסד אחד שעבר על צוותו 

לאזורנו.

– מפונים, עקורים וכדומה. וזאת כיוון  המערכת מזכירה לקוראים שוב כי ניתן חופש מלא לכותבים להשתמש בביטוי שהולם לדעתם את האירוע   .1
שלא ניתן להפריד את החוויה המקצועית מזו האישית באירוע כגון זה. 

קל 

נוי

בא
הנד

ת

המפגשים הראשונים עם 
האנשים העקורים היו 

מלאי חששות וחשדות, 
חלקם הגדול היה שרוי 
במצב של אבל מוחלט. 
ואנו - אנשי המשרד 
- סימלנו עבורם את 
הממסד, אותו ממסד 
שגרם להם להיעקר.
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המועצה האזורית נחל שורק התארגנה במהירות. 
הקמנו צוותים לענייני רווחה וחינוך, ונערכנו 
בבית-הספר היסודי לקליטת התלמידים. המפונים 
הגיעו לאזור זה מהיישוב גני טל. מספר התלמידים 
שיגיע לא היה ברור, והשאלות נגעו בעיקר לתלמידי 
ז׳-ח׳ שבגוש שהיו תלמידי חטיבת-ביניים, ואילו 
בבית-הספר יד-בנימין למדו במתכונת של בית-
ספר יסודי א׳-ח׳. תלמידי התיכון למדו באולפנות 
ובישיבות, חלקם בגוש וחלקם בפנימיות שונות. 
לא היה ברור אם יפתחו את האולפנא והישיבה, 
והיכן ימשיכו תלמידי הפנימיות את לימודיהם. 
המצב התאפיין בערפול רב ובאי-ידיעה של הצפוי 

בימים הבאים. 

תהליך הקליטה, העקרונות והדילמות
המפגשים הראשונים עם האנשים העקורים היו 
מלאי חששות וחשדות, חלקם הגדול היה שרוי 
במצב של אבל מוחלט. ואנו - אנשי המשרד-  
סימלנו עבורם את הממסד, אותו ממסד שגרם 

להם להיעקר.
השקענו שעות רבות ביצירת קשר ובבניית אמון ביצירת קשר ובבניית אמון 
בשבועיים שנותרו עד לפתיחת שנת הלימודים-  
קיימנו מפגשים פרטניים וקבוצתיים רבים עם 
ההורים. בפגישות אלה בעיקר הקשבנו. הקשבנו 
לסיפורים הקשים, לטענות, לרגשות, לכעסים 
ולכאב. הקפדנו לא לסתור, לא להתווכח, רק 
להקשיב ולשדר הרבה רצון טוב על מנת שייתנו 

בנו אמון שיאפשר לנו לצעוד קדימה.
לאחר מיפוי מהיר וראשוני התחלנו לפעול. לנגד 
עינינו עמדו עקרונות הטיפול באובדן ובטראומהעקרונות הטיפול באובדן ובטראומה, 
והיה ברור, כי אחד העקרונות החשובים הוא גם 

עקרון הרצף.
בראש ובראשונה יש לשמור ולחזק את הרצף 
המשפחתי-קהילתי. הישארות בקבוצה מוכרת 
וידידותית. במערכת החינוך השתדלנו לשמור 

על ״רצף החברים״ ״רצף נושאי הלימוד״ ו״רצף 
הפעילויות״.

לעיתים ויתרנו על עקרונות אחרים בעת שיבוץ 
התלמידים, כגון איזון נכון של הכיתות מבחינת 
רמת הלימודים, ההתנהגות ועוד, ובלבד שלא להפר 

רצף נוסף בעבורם.
הבאנו בחשבון שעל העקורים לעבור את שלושת 
השלביםהשלבים המתרחשים בדרך כלל בעקבות מצבי לחץ מצבי לחץ 
ומשברומשבר. תהליכים אלה יכולים להיות מקבילים, 
מדורגים ושונים, וכל אחד מגיב על-פי כוחו והקצב 

שלו. השלבים הם: 
תהליך של אבל ועיבודו.  .1
התמודדות עם טראומה.  .2

הסתגלות במשבר.  .3
ההתייחסות לעקורים הייתה בבחינת ניסוי וטעייה 
ולמדנו רבות תוך כדי עשייה. האמנו, שעם הרבה 
לעזור  נצליח  אין-סופית  וסבלנות  אמפתיה 

לעקורים להשתקם.
המטרה הייתה לנסות להחזיר את הילדים לשגרה 

עם נזקים מזעריים ככל שניתן.
התגייסנו - אנשי הפיקוח, עובדי המועצה ואנשי 
בתי-הספר, וקיבלנו את העקורים עם הרבה מאוד 
אהבה. התייחסנו לבקשותיהם ולרצונם מחד-

גיסא, וחשבנו על הדרך הטובה ביותר והמאוזנת 
שתסייע לקליטתם ולהסתגלותם, מאידך-גיסא. 
קיימנו סדנאות לאנשי הצוות, אפשרנו להם 
לברר את עמדותיהם, להכיר, לזהות ולבטא את 
רגשותיהם, על מנת שיהיו פנויים ורגישים לילדים 
שחוו את הטראומה הקשה של העקירה. מצאנו 
צוות שנכון לאתגר ולהשקעה בלתי נלאית בקבלת 

הילדים העקורים.

קליטת ילדי בית-הספר היסודי
בשנה זו התחלפה הנהלת בית-הספר, והמנהל 
החדש היה צריך להסתגל לתפקידו ולשינוי בהרכב 
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התלמידים. צוות הפיקוח ליווה את המנהל ליווי ליווי 
צמודצמוד, ואנו השתדלנו להיות זמיניםזמינים עבורו לכל 

בקשה ולהתייעצות.
משאבים משאבים - במהלך החודש הראשון תגברנו את 
מערך הייעוץ בבית-הספר וכן ניתנו שעות תרפיה 
רבות. ילדי העקורים לוו על-ידי תרפיסטית שעבדה 

אתם בקבוצות עבודה על-פי גילם.
התברר לנו שכל הילדים, כולל הבוגרים (ז׳-ח׳), 
שיתפו פעולה ברצון, והתייחסו לקבוצות אלו 

כעוגן לעיבוד האובדן הקשה שחוו 
בתהליך העקירה. במקביל נפתחו 

קבוצות תמיכה להורים.
לאור תגובת הילדים לטיפול, נוכחנו 
לדעת כי טראומת הפינוי לא התחילה 
בהינתקות, ולמעשה חיו הילדים 
ומשפחותיהם שנים רבות בצל איומי 
הקאסמים והפיגועים, שבוודאי 
השאירו את רישומיהם והעצימו 
את החוויה הסובייקטיבית ואת 

מידת הרגישות למשבר הפינוי.

רב  ילדי העקורים סיפקה חומר  העבודה עם 
להתלבטויות מקצועיות סביב שאלות יסוד שנדרשו 
במרוצת זמן רב. על רקע זה הוקם צוות בין-מקצועי 
שכלל את אנשי בית-הספר, מפקחי משרד החינוך, 
אנשי הרווחה של המועצה, פסיכולוג בית-הספר 

ותרפיסטית.
הצוות נפגש אחת לחודש למעקב אחר תהליך למעקב אחר תהליך 
הקליטההקליטה. במסגרת זו עולות דילמות שונות, ונעשים 
בו ניסיונות ליצור פתרונות מגוונים. הצוות בודק 
את מידת השתלבותם של הילדים מכל הבחינות-  

הרגשית, הלימודית וההתנהגותית.
אחת המסקנות של הצוות הייתה, שיש להשלים 
פערים לימודיים, ולצורך זה נפתחה מסגרת לימודים 
אחר-הצהרים מלבד התוספת הלימודית בשעות 

בית-הספר. מטלה זו טרם הושלמה.
לאחר חודשיים, כשהשגרה כבר שרתה על בית-

הספר, הגיעו ילדים של משפחות מפונים נוספות. היו 
אלה משפחות ששהו במלונות שונים ברחבי הארץ, 
וילדיהם לא שולבו במסגרת לימודית פורמלית כלשהי, 
אלא למדו במרכזים הארעיים שנפתחו במלונות. 
חמישים הילדים החדשים מיישובים שונים עברו 
תלאות רבות עד שהגיעו למשכן ה״זמני-קבוע״ 
ביד-בנימין. כדי להיענות לקשייהם שהיו שונים 
מאלה של הילדים האחרים נפתחו 

קבוצות חדשות לטיפול. 
על-אף שהמנהל והצוות ראו בקליטה 
אתגר היא הטילה עליהם עומסעומס רב. 
הם נדרשו לישיבות רבות שבהן 
ניתחו את המצב, ובמיוחד ביררו 
בהן את מקום המחנכים עצמם, 
את עמדתם ואת הרגשתם. מטלות 
רבות הושמו על גבם של המורים. 
העיקרית שבהן הייתה הדרישה 
לקשר עם ההורים שדורש זמן רב. המורים נדרשו 
לקשר של הכלה ושל קבלה ללא שפיטה, שאינו 
פשוט כלל וכלל בחיי היום-יום. תוכניות רבות 
של בית-הספר נדחקו לקרן זווית ובמקומן הוכנה 

תוכנית פדגוגית שונה המתאימה יותר למצב.
כיום, לאחר כחמישה חודשים, מעיד המנהל: 
״בחיי היום-יום אין הבדל בין ילדי המפונים 
לשאר ילדי בית-הספר. ברור לנו שעוד ארוכה 
הדרך, ויש להמשיך במתן החיזוקים, אך נראה 

שאנו בכיוון הנכון״.

קליטת ילדי בית-ספר תיכון
במקביל להתארגנות בבית-הספר היסודי, החלו 
להגיע פניות רבות לבית-הספר בקיבוץ יבנה. רוב 
הפניות הגיעו מבני נוער שלמדו בעבר בישיבות ולא 
רצו להמשיך ללמוד שם, בעיקר מהטעם ש״בעת 

ילה 
דים 

בו

הם
נית

לעיתים ויתרנו על 
עקרונות אחרים בעת 

שיבוץ התלמידים, כגון 
איזון נכון של הכיתות 

מבחינת רמת הלימודים, 
ההתנהגות ועוד, ובלבד 
שלא להפר רצף נוסף 

בעבורם.



| 94 |

צרה אין עוזבים את המשפחה ואת החברים 
המוכרים״, נצמדים למוכר.

מספר הפניות גדל מיום ליום, וכשהגיע מספר 
התלמידים למאה, החליטה הנהלת בית-הספר, 
באישור הפיקוח, לחדול, ולהפנות את הנותרים 

למוסדות אחרים.
ההחלטה לדחות פונים נוספים נבעה מן החשש 
שבית-הספר לא יצליח להעניק לרבים כל כך 
את היחס ואת הטיפול המיוחדים שלהם זקוקים 
התלמידים, וכן על מנת לשמור על המערכת הקיימת 

מפני זעזועים מיותרים. אי-קבלת 
התלמידים לא הייתה פשוטה והגבירה 
והעקירה.  את תחושת הדחייה 
בסופו של תהליך הקליטה נקלטו 
כ- 100 תלמידים לשש שכבות של 
יועצת  גיל. לכל שכבה הוצמדה 
חינוכית שמנסה, יחד עם אנשי 

הצוות, לענות על הצרכים הרגשיים והרוחניים 
של בני הנוער. המשימה שבפניה עמדו ועומדים 
אנשי התיכון היא קשה ומורכבת עד מאוד על רקע 
גיל ההתבגרות, אשר גם ללא טראומת ההינתקות, 
הוא גיל סוער. היה צורך לתת את הדעת לדילמות 
שונות. מה הם הצרכים החינוכיים והרגשיים 
של בני הנוער שפונו מגוש קטיף בקיץ האחרון 
כשהם עדיין סוערים וכואבים? כיצד מכילים את 
צורכיהם יחד עם החזרתם למסגרת הרציפה של 

בית-הספר? 

בתחילה כוונו כל הכוחות לקליטה מיטבית של בני 
הנוער. לצורך זה התקיימו מפגשי תמיכה מסודרים 
עם היועצות על-פי שכבות גיל, והוקמו מוקדי 
למידה להשלמת פערים. אבל הצורך העיקרי הוא 
השלב שבו אנו נמצאים היום ועוד נימצא בו זמן 
רב, זהו שלב שיש לתת בו את הדעת למטרות למטרות 
החינוכיות והערכיותהחינוכיות והערכיות העומדות בפנינו - שאלות של 
אמון במדינה, בממסד ובהנהגה. לצד אלה נדרשת 
התייחסות למצב הרגשיהרגשי שבו נתונים התלמידים. 

כל זאת, כאשר נדרשת המערכת לתת מענה לימודילימודי 
מתאים, כולל עמידה בכל המחויבויות של תלמידי 

תיכון, קרי עמידה בבחינות הבגרות.

חיזוק הצוות החינוכיחיזוק הצוות החינוכי הוא בסיס חיוני שבלעדיו לא 
ניתן לקדם את כל אותן המטרות שנזכרו. (וזאת 
מבלי לציין בעיות פרטניות רבות שמתבטאות 
בביקור סדיר, בהשתתפות בשיעורים, בלמידה 
ועוד). הדאגה לתלמידים, להוריהם ולצוות החינוכי, 
והאינטנסיביות של פעולות המערך המסייע, העלתה 
את השאלה הידועה מי יציל את 
המציל? שאלה זו העסיקה ומעסיקה 
אותנו עד עצם היום הזה, וכמענה לה, 
למתן כוח, תמיכה וכלים, מתקיימות 
סדנאות למורים בחדר המורים.

היועצות משתתפות אחת לשבועיים 
בסדנת תמיכה וחיפוש אחר תשובות 
לדילמות המתעוררות בשטח, שנערכת על-ידי 
מנהלת מהו״ת   – הפסיכולוגית מרים שפירא 
שבשומרון. התרפיסטיות משתתפות בקבוצת 
הדרכה של מרכז מהו״ת, שבה מועלים קשיים 

המתעוררים בעבודה עם המפונים.

העברת האולפנא 
בית-הספר השלישי שאליו אתייחס בקצרה, הוא 
אולפנת נווה דקלים שעברה עם תלמידותיה ועם 

צוותה, למבנה זמני בגבעת וושינגטון.
מכיוון שגבעת וושינגטון היא בתחום מחוז מרכז, 
ולמרות השתייכותה של האולפנא למינהל לחינוך 
התיישבותי, נפלה בידי הזכות לפקח על תהליך 

השתלבותם של התלמידות והצוות.
אולפנת נווה דקלים מייצגת צוות חינוכי ותלמידות 
שנעקרו כולם מביתם. היה עליהם לתפקד לאחר 
הטראומה שעברו בעוד הם מעבדים בעצמם את 
אובדנם. מצב זה מצריך לימוד והיערכות מסוג 

שונה.
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אוכל לציין, שמשרותיהן של שתי היועצות שעובדות 
באולפנא תוגברו. הן אף שותפות לאותה סדנת 
תמיכה הניתנת ליועצות קולטות מפונים, מלבד 
הסדנה המיוחדת שנערכת ליועצות אשר עברו 

בעצמן את חוויית הגירוש.

סיכום
שלושת מוקדי הקליטה שתוארו מייצגים מגוון 
בעיות ודילמות השונות זו מזו באופיין. ההתמודדות 
של המערך המסייע חייב עבודה מקצועית מסוג 
שונה, שהתאפיינה ב״תפירה מחויטת״ של תהליכי 
וההדרכה, הסדנאות לסוגי  העבודה, הטיפול 
האוכלוסייה העקורה ולאפיונים הייחודים של 
הגורמים הקולטים. כמו כן, התאפיינה עבודת 
התמיכה במפונים, במיפוי ובהתאמה רציפים של 
סוג הטיפול הנדרש לנוכח צרכים משתנים הן של 

הנקלטים והן של הקולטים.

אין ספק, שלו היה בידינו זמן הותר להיערך כראוי, 
היינו יכולים למנוע תקלות ובעיות רבות. יחד עם 
זאת, האמונה בבורא עולם כי: ״כל מן דעביד רחמנא 
לטב עביד״ (כל מה שעושה הקב״ה הוא עושה 
לטובה), כמו גם ההתגייסות המלאה של כל עובדי 
המשרד והרשויות הקולטות, עם לב רגיש ואוהב, 
ושל צוותי החינוך במוסדות השונים העושים ימים 
כלילות במקצועיות רבה - נותנים את אותותיהם 
ומאפשרים לתלמידים לחזור אט-אט למסלול תוך 

כדי שליטה בחייהם ובעתידם.
״את הנעשה אין להשיב״. העקירה התבררה עם 
הזמן כעובדה מוגמרת, וכל תרומתנו המקצועית 

מתבטאת כמזעור הנזקים ולא במניעתם.
תהליך הקליטה של העקורים יימשך עוד זמן רב, 
נלווה את העקורים באהבה ובתקווה שיגיעו אל 

המנוחה ואל הנחלה.


