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בין ימית לקטיף – האם ומה למדנו?
פרופ' שפרה שגיא, אוניברסיטת בן גוריון.

בהרצאה זו אציג רצף של מחקרים שערכתי במשך 
23 שנים בין ימית לקטיף. מכיוון שאני מאמינה 
ש״אין דבר פרקטי יותר מתיאוריה טובה״ (קורט 
לוין), נראה לי, שהממצאים - והתיאוריה שמלווה 
יכולים לקדם חשיבה על מה שניתן  אותם - 

לעשות במצבים של אי-ודאות 
בכלל, ושל ההינתקות בפרט. מכלל 
הנתונים והממצאים שאציג לכם, 
המאופיינים בשונות גבוהה, ננסה 
למצוא משהו מאחד. הניסיון למצוא 
כללים מאחדים יכול תת לנו תובנה 
ראשונית על מצבים שביחס אליהם 
אנו כה מתלבטים ואיננו יודעים 

תמיד כיצד לפעול בהם. 

אתחיל במחקר שערכתי לפני פינוי ימית ואחריו. 
זו הייתה עבודת התזה שלי. עבדתי בבית-ספר 
אשל-הנשיא, שאליו הגיעו בני נוער מפתחת 
בי אז תחושות של חרדה רבה מן  היו  רפיח. 
המצב שאליו נקלעה המדינה – חרדה משסע גדול 
שעומד להתרחש. מצאתי את עצמי חרדה במיוחד 
מזרעי האלימות שנבטו בפעילות כנגד ההחלטה 
על הפינוי. במחקר ביקשתי להבין את מצבם של 

העומדים בפני הפינוי.
פיתחתי כלים למחקר מתוך התיאוריה הסלוטוגנית 
(מה יוצר בריאות), שהוצעה באותם ימים על-
ידי פרופ׳ אנטונובסקי (1987). הנחת היסוד של 

התיאוריה היא, כי אנחנו חיים בדרך כלל במצב לחץ. 
אנו עוברים ממצב לחץ אחד למשנהו, ולפעמים 
כמה מצבים חוברים יחד למצב לחץ מורחב. בפועל, 
מרבית האנשים מתמודדים עם הלחץ ונשארים 
בריאים יחסית ברצף של מחלה-בריאות. לכן, 
השאלה שצריכה לעניין אותנו היא 
לא רק איך לחץ גורם לפתולוגיה, 
לחולי ולפוסט-טראומה. חשוב 
ומעניין לא פחות לבחון איך למרות 
הלחצים שעימם אנו מתמודדים 
- רובנו נשארים בריאים. במילים 
אחרות, מהו סוד הבריאות? או מהם 

מקורות הבריאות הנפשית? 

במאמר מוסגר אספר, כי בביקורי 
אתמול בניצן אצל משפחות שפונו מקטיף, יכולתי 
לחוש את הקשיים, האבל והכעס. יחד עם זה, הרגשתי 
גם תחושות חיוביות של תקווה בקרב משפחות 
מסוימות ״נתמודד ונצא מזה״. החוויה חיזקה בי 
שוב את ההבנה שישנם אנשים שיכולים להתחזק 
ממצב משבר ולבנות את החיים מחדש. מה מאפיין 

אותם אנשים, מה מייחד אותן משפחות? 

בכל המחקרים שאתאר כאן היו המשתנים התלויים 
המרכזיים תחושת חרדה (חרדה מצבית), כעס-מצב 
SPD של  וסימפטומים פסיכוסומטיים (שאלון 
בן-סירא). השאלה המרכזית של המחקר הייתה 
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- מה גורם לשונות בחרדה או בכעס. כלומר, 
בקרב מי נמצא חרדה או כעס גבוהים יותר ואצל 

מי נמוכים יותר. 
כדי לענות לשאלה הזו בדקתי משתנים ממתנים, 
האמורים להסביר מי יהיה חרד יותר או פחות. 
ברמת הפרט בדקתי תכונת חרדה, תכונת כעס 

כללי  באופן  להגיב  יה  (הנטי
ותחושת  בכעס)  או  בחרדה 
קוהרנטיות. תחושת קוהרנטיות 
היא מושג הבודק את השקפת 
העולם של האדם, וכולל שלושה 
מרכיבים: המרכיב הקוגניטיבי-  
יכולת ההבנה של העולם הסובב 
 ;(comprehensibility) אותנו 
המרכיב ההתנהגותי - ניהוליות 

(manageability) - התחושה שלרשותו של אדם 
משאבים שיעזרו לו להתנהל במצב (רבי, קב״ה, 
כסף, כישורים עצמיים וכד׳); והמרכיב הרגשי- 
משמעותיות (meaningfulness) - הנטייה לראות 
את החיים כבעלי משמעות (מזכיר את פרנקל). 

משתנים ממתנים נוספים במחקר היו הערכה 
קוגניטיבית של המצב (עמדות פוליטיות) ומעורבות 
פוליטית. נבדק גם כיצד תופס הנער/ה את יחסי 

המשפחה.

במחקר בימית - נבדקו כ-80 בני נוער מט׳ עד י״ב, 
חודשיים לפני הפינוי, שבוע לפני הפינוי ואחריו. 
במחקר זה נצפתה רמת החרדה הגבוהה ביותר 
במחקרים שערכתי לאורך השנים ובמחקרי לחץ 
בכלל. לפני הפינוי החרדה הייתה גבוהה ביותר. 
אחרי הפינוי ירדה רמת החרדה. גם רמת הכעס 

הייתה גבוהה מאוד לפני הפינוי וירדה אחריו.

לא אחד  היה, שאף  ביותר  הממצא המעניין 
מהמשתנים הממתנים, שאמורים להסביר את 
השונות בין בני הנוער (מי יימצא חרד יותר או 

פחות), הסביר את רמות החרדה והכעס. אפילו 
ממצא פשוט ומתבקש כמו תכונת חרדה או תכונת 
כעס כללית כמנבאות את התגובות המצביות 
של חרדה ושל כעס לא נמצא. כל ההשערות של 
המחקר, אשר התבססו על מודלים של לחץ, לא 

״עבדו״ בימית לפני הפינוי.
ניתן להסביר זאת על רקע ״הביחד״ 
נתן  בני הנוער, אשר לא  בקרב 
אפשרות לנער היחיד או לנערה 
היחידה להתמודד בכוחות שלו/ה 
(או של משפחתו/ה) ולבטא את 
עצמו/ה באופן ייחודי. ה״ביחד״ 
הזה אומר שכולנו במצב קשה של 
חרדה וכולנו כועסים ואין אפשרות 
לשונות. גם בתפיסת המצב לא 
הייתה שונות. כולם טענו, למשל, שאחרי הפינוי 
יהיה ״אסון״ ואולי אף תהיה מלחמה. אף לא אחד 
–  ״האם ייתכן שיהיה  ענה בחיוב על השאלה 

שלום לאחר הפינוי״. 

מצאתי, אם כך, אחידות וקונפורמיות בקרב בני 
הנוער בימית. האם הקונפורמיות הזו ביטאה את 
כל הקהילה? אינני יודעת – הנושא לא נבדק. אולם 
ייתכן כי התפיסה הכללית הזו אפיינה בעיקר את 
בני הנוער כסמן של תקופת ההתבגרות. רובם 
גם הצטרפו לפעילים הפוליטיים כנגד הנסיגה 

שהגיעו למקום. 
לאחר הפינוי, כאמור, ירדו משמעותית רמות הכעס 
והחרדה. וחשוב עוד יותר - הכוחות האישיים 
והמשפחתיים חזרו להסביר את השונות ברמה 
מובהקת. אם לפני הפינוי אף אחד מהמשתנים 
לא הסביר, אחרי הפינוי היה הסבר ברמה של 

40%-30% מהשונות. 

המחקר השני נערך ברמת הגולן ב – 1993/4. קיימת 
כמובן שונות בין המצבים (גולן וימית) –   בגולן לא 

פת 
שה 

היח

״עס

(או

נראה כי בקטיף (בניגוד 
לימית) ביטאו בני הנוער 
את הקהילה כולה, היו 
השופר של הקהילה. 

בקהילה הייתה תחושה 
סוחפת של "הֹיה לא 
תהיה", אמונה שאכן 

הפינוי לא יקרה.
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הייתה כל החלטה על פינוי. באותה תקופה התנהל 
דיון ציבורי סוער בנושא הירידה מהגולן. הבדיקה 
הראשונה נערכה בתחילת הדיון הציבורי (1993), 
והפעם השנייה עם תחילת המסע הציבורי ״העם 
עם הגולן״ (1994). בשתי הבדיקות נמצאו רמות 
חרדה וכעס יחסית נמוכות וזהות לאלו שמצאתי 

בקרב קבוצת ביקורת של בני נוער בגליל. 
מה קרה לשונות? האם המשתנים הממתנים 
הסבירו? התשובה היא כן. לעומת פינוי ימית, שם 
לא הוסברה השונות, בגולן ניתן לומר כי בהחלט 
כן. יחד עם זה, כשהדיון היה מרוחק (1993) – רמת 
ההסבר הייתה גבוהה יותר, ולקראת התלהטות 
– המשתנים הממתנים הסבירו  הדיון הציבורי 

באופן פחות משמעותי. 

המחקר השלישי נערך ב-1994 ביהודה ובשומרון 
בתקופת הסכמי אוסלו. באותה תקופה התחיל 
דיון על מקומן של ההתנחלויות. היה גם מרכיב 
לחץ משמעותי על רקע ביטחוני. שנה אחרי כן, 
ב-1995, חזרנו לבתי-הספר, וללא תכנון מראש 
– נערך המחקר ביום שלאחר רצח רבין. ההשוואה 
בין 1994 ל-1995 נתנה אפשרות לתובנות ביחס 
להבדלים בין המצבים. האבחנה היא ביחס להבדלים 
בין מצב כרוני של לחץ ללא אלמנט אקוטי לבין 
מצב כרוני עם אלמנט אקוטי. רמת החרדה בשני 
השלבים של המחקר לא השתנתה הרבה. אולם, 
בבחינה של שני המצבים מצאתי הבדלים גדולים 
בהסבר השונות. במצב שלאחר רצח רבין, בדומה 
למצב שלפני פינוי ימית, התגובות היו יותר קהילתיות, 
קולקטיביות ופחות פרטניות. המשתנים הממתנים, 
אשר מנבאים את התגובה בהתאם ליכולתו של 

הפרט או של המשפחה, לא ״עבדו״. 

המחקר בגוש קטיף שאתאר כאן יציג נתונים 
שנאספו בתקופה שלפני הפינוי. כיום אנו בודקים 
ועדיין אין בידי  את המפונים במצב שאחרי, 

ממצאים. הנתונים שאציג כאן מתייחסים לשתי 
נקודות זמן – דצמבר-ינואר 2005 (8 חודשים לפני 
הפינוי) ושבוע-שבועיים לפני הפינוי. בנקודת הזמן 
הראשונה היו רמות החרדה והכעס נמוכות יחסית. 
היכולת של ההסבר הממתן הייתה יחסית גבוהה. 
בנקודת זמן זו בדקנו רק נערים ונערות חילוניים 

במסגרת בתי-הספר האזוריים. 

בפעם השנייה, כשבוע לפני הפינוי, בדקנו גם בני 
נוער דתיים, לא במסגרת בית-ספרית אלא במסגרת 
המשפחות. הממצאים המעניינים מורים כי רמות 
החרדה והכעס בתקופה זו לא עלו. זהו הבדל מהותי 
בין התגובות שמצאתי לפני פינוי ימית (רמות 
חרדה וכעס גבוהות מאוד) לבין התגובות שבוע 
לפני ההינתקות בגוש קטיף. גם לגבי יכולת ההסבר 
של המשתנים הממתנים – הממצאים דומים למצב 
לחץ רגיל ולא למצב אקוטי (שוב, בניגוד לימית). 
התגובות, אם כך, בגוש קטיף לפני הפינוי לא היו 
כלל של מצב לחץ אקוטי, אלא יותר של מצב לחץ 

כרוני. איך ניתן להסביר את זה? 

נראה כי בקטיף (בניגוד לימית) ביטאו בני הנוער 
היו השופר של הקהילה.  כולה,  את הקהילה 
״הֹיה לא  בקהילה הייתה תחושה סוחפת של 
תהיה״, אמונה שאכן הפינוי לא יקרה. בני הנוער 
גם כתבו על השאלונים ״ברור לי שזה לא יקרה״. 
״אם אכן זה לא יקרה אז אנחנו גם לא כל כך 
היה  הנוער  כועסים״.  כך  כל  לא  וגם  חרדים 
מאוד פעיל. באותה תקופה תחושת המשמעות 
הייתה גבוהה. הם הרגישו במידה מסוימת שהם 
נושאים על כתפיהם את הקהילה כולה ״יש לנו 

כוח בשביל כולם״.
מה קרה לאותם בני נוער ברגע שהגירוש (בשפתם) 
קרה לבסוף? מה קרה להם ביום שלאחר ההינתקות? 
היום אולי נמצא אותן תגובות קשות שמצאנו 

בימית לפני הפינוי. 
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לסיכוםלסיכום, לאורך כל המחקרים ניתן לראות כי במצב 
הלחץ הכרוני יש לגורמים אישיותיים ומשפחתיים 
יכולת למתן את תחושות הלחץ, את החרדות והכעס 
המצביים. לעומת זה, במצב האקוטי – למשתנים 
הממתנים אין כל יכולת לנבא או להסביר את השונות 
בתגובות. מה ניתן לעשות במצב האקוטי? צריך 
להבין כי במצבים אקוטיים קהילתיים אין הפרט 
מגיב בהתאם ליכולתו (או יכולת המשפחה שלו) 
להתמודד עם המצב. במצבים כאלו הקהילה קובעת 
את יכולת ההתמודדות. אם מה שקובע את התגובות 
– העבודה של הפוליטיקאים,  זו הקהילה כולה 
המנהיגים, העובדים הסוציאליים והפסיכולוגים 
עם הקהילה ומנהיגותה הם קריטיים. הראייה 
הסלוטוגנית מובילה אותנו לצורך בזיהוי ובאיתור 

הכוחות הבריאים והמתמודדים בקהילה.
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