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"מתחברים מתנתקים: האתגר"
הצעה לשיחות בכיתות ובקבוצות חברתיות: 

מבט רפלקטיבי על התוכנית ועל תהליך כתיבתה
חנה שדמי חנה שדמי, מנהלת אגף תוכניות סיוע ומניעה, שפ"י

בחודשים שלפני ההינתקות התארגן צוות היגוי 
לכתיבת תוכנית לשיחות בכיתות על נושא ההינתקות. 
התוכנית ״מתחברים-מתנתקים - האתגר״ נכתבה 
כתוכנית מגירה עד לקבלת אישור להוצאתה, שהיה 
סמוך מאוד להינתקות עצמה. שפ״י ראה ורואה 
בנושא זה אירוע משמעותי לכלל תושבי המדינה, 
ולכן יועדה התוכנית לכלל בתי-הספר באשר הם.
ערכה זו נכתבה להינתקות מגוש קטיף ומצפון 
השומרון. יחד עם זאת, העקרונות המנחים לכתיבתה 
והכלים השונים שבהם השתמשנו רלוונטיים 
גם למצבים אחרים שעמם אנו מתמודדים ועוד 

נתמודד בעתיד.
התוכנית מוצגת באתר שפ״י במצבי חירום/הינתקות, 
וכן יצאה על-גבי תקליטור ובספר. ניתן להשיג 

חומרים אלה בשפ״י.
במאמר זה בחרתי לתאר במקביל שני תהליכים - 
האחד של כתיבת התוכניתכתיבת התוכנית והשני תהליך רפלקטיבי רפלקטיבי 
שלי, כאחת הכותבות, על תהליך הכתיבה ועל 

התהליך האישי שעברתי ככותבת.

רציונל
החלטת שפ״י לכתוב את התוכנית נבעה מהצורך 
להכין את המורים לשיחות עם תלמידים על נושא, 
שהיה שנוי במחלוקת ציבורית ובעל עוצמות 
רגשיות אישיות ולאומיות. הוחלט לבנות מאגר 
של רעיונות ושל כלים חינוכיים להנחיית השיחות 
עם תלמידים בכיתות. המטרה המרכזית הייתה 
לפתוח בכיתות מרחב של שיח על נושא שנמצא 

בכותרות, שתלמידים רבים מעורבים בו ברמות 
קרבה שונות, ושטעון הן מבחינה פוליטית והן 

מבחינה רגשית. 
ההנחה הייתה שלבית-הספר, כמוסד חינוכי-חברתי, 
יש תפקיד מרכזי בתיווך אירועי היום שמחוץ לכותלי 
בית-הספר לתלמידים? עליו להוות מסגרת מכילה, 
המאפשרת כניסת קולות שונים ומגוונים אל בין 

כתליו, תוך יצירת מרחב לשיח מוגןלשיח מוגן. 
ראינו חשיבות רבה ביצירת תנאים לשיח מוגן 
על ההינתקות על מנת לאפשר לתלמידים מרחב 
להבעת דעה, וזאת, לא רק לצורכי ויכוח, שכנוע 
ו/או פשרה, אלא גם מתוך רצון וסקרנות להכיר 
ולהבין את רגשותיהם ואת מחשבותיהם שלהם 
עצמם ושל זולתם. ההנחה היא שהקצאת מרחב 
כזה, שנותן הכשר להבעת דעות שונות ואותנטיות, 
המלווה בהנחיה מקצועית של מורים, תפחית את 
הבלבול, את חוסר האונים, ותווסת את הרגשות 

הסוערים העולים מהנושא.
דיאלוג בכיתות עשוי ליצור ״מפגשים״״מפגשים״ מכמה 
סוגים: בין תלמידים המחזיקים בדעות דומות, בין 
תלמידים המחזיקים בדעות הפוכות, ואולי החשוב 
מכול - מפגש תוך-אישי עם ״העצמי״ ועם הקולות 

השונים הדוברים בכל אחד ואחד מאתנו.

יעדים ותכנים
בכתיבת התוכנית הצבנו לעצמנו כמה יעדים:

לאפשר זמן ומקום לתלמידים להתבטאלהתבטא ולהגיב   .1
באופנים שונים על החלטת הממשלה על 
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הינתקות ועל עקירת יישובים. 
ליצור תנאים של הקשבההקשבה למגוון של קולות   .2

בכיתה.
לעודד דיוןדיון בכיתות בהיבטים האנושיים של   .3
המצב: כאבם של המתיישבים, שבר אידיאולוגי, 

חרדה, אי-ודאות, תקווה, אמונה ועוד.
להדגיש את מורכבותהמורכבותה של המחלוקת, שבה   .4
הכאב של חלק אחד בעם נתפס כהזדמנות 

לעתיד אחר אצל חלק אחר בעם.
לנסח מסרמסר ברור ומוגדר של הגבולהגבול בין חופש   .5
הבעת דעה וביטוי עמדות מנוגדות לבין שימוש 

באלימות, אי-ציות לחוק וכדומה.
6.  להדגיש את הסיכונים לחוסנההסיכונים לחוסנה של מדינת ישראל 

״בחציית גבולות״ בעת ניהול המחלוקת.
לאמן את התלמידים ביצירת דיאלוגיםדיאלוגים ככלי   .7

מועדף בפתרון קונפליקטבפתרון קונפליקט.
להגביר את מעורבות מעורבות התלמידים בכל הקשור לסיוע   .8
ולתמיכה ממשית במעבר ובקליטה של התלמידים 

מאזורי גוש קטיף וצפון השומרון.
להשתמש באירועים אלה כהזדמנותכהזדמנות ללמידת   .9
נושאים, כגון: החיים במחלוקת, הגבול בין 
ציות לחוק והתנגדות לו, גבולות המחאה, 
משמעותה של דמוקרטיה והסיכונים הנובעים 

מפגיעה בה.
10. להכשיר את התלמידים לצפייה ביקורתית לצפייה ביקורתית 
של  הכאב  הבנת  בין  הפרדה  באירועים: 
המפונים לבין התגובות השונות לכאב (תגובות 
שהן במסגרת החוק ותגובות שאינן מותרות 
על-פי החוק); הפרדה בין דעות ואמונות 
של אנשים לבין התפקידים הציבוריים שהם 
ממלאים (החיילים והשוטרים המופקדים 
על פינוי היישובים); הבחנה בין הידברות 
מילולית  באלימות  שימוש  לבין  במילים 
ופיזית; הבחנה בין עובדות לפרשנויות, בין 

מידע אמין לשמועות.

לדים  הי ר  עבו רועים  האי את  ך  ו ו ת ךל ו ו ת ל   .11
הצעירים. 

12. לחזקלחזק מרכיבים של תקווה, של בנייה, של 
אופטימיות, של הזדמנות וסיכוי לשלום.

החומר שנכתב נערך לתקליטורלתקליטור, ומאוחר יותר 
הופקה גם חוברת. התקליטור כלל: 

הצעות לשיחותלשיחות ערוכות על-פי הפרקים הבאים:   .1
לקיים דיאלוג בנושאים הנתונים במחלוקת; 
להכיר את דמויות המפונים ואת חייהם ביישובים 
המתפנים; להרגיש ולהבין את חוויית הפינוי 
ולהיות קשובים להדים שהחוויה מעוררת אצל 
האחר; לנהל רגשות ולשלוט בהם בעיצומם של 
אירועים סוערים; להיות פעילים בעת משבר; 
– פעילות מותאמת לילדים  ״מושיטים יד״ 
צעירים; לבטא עמדות ולשמור על חוסנו של 
עם ישראל ועל חוסנה של החברה הישראלית 

כחברה דמוקרטית; אשנב להורים. 
מידעמידע על יישובי הגוש וצפון שומרון.   .2

ערכת סדנאותסדנאות לחדר מורים לקראת השיחות   .3
בכיתות. 

מצגתמצגת תמונות מגוש קטיף.   .4
השיטוט בתקליטור אפשר בחירת תכנים על-פי 
היעדים השונים של התוכנית, וכן חיבור לאתרי 
האינטרנט של האגפים השונים, שהיו שותפים 

בכתיבת התוכנית, לקבלה של חומרים נוספים.

לבטים ושיקולי דעת בתהליך הכתיבה
את תהליך הכתיבה ליוותה ועדת היגוי שכללה 
והייעוץ  אנשי מקצוע מתחומי הפסיכולוגיה 
וההוראה, ובהרכבה היה ייצוג של מגוון הקולות 
בקשת הפוליטית. לבטים רבים ליוו את תהליך 

הכתיבה שאת חלקם אנסה להציג להלן.
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נושא  לכתוב מתוך עמדה א-פוליטית על  נושא א.  לכתוב מתוך עמדה א-פוליטית על  א. 
פוליטיפוליטי

שימבורסקה  ויסלבה  של  השירים  באחד   
שצוטט בתוכנית, מופיע הבית הבא: ״אנו ילדי 
התקופה/ התקופה היא פוליטית/ כל המעשים 
היומיומיים/ או הליליים שלך, שלנו, שלכם/ 
הם מעשים פוליטיים. / תרצה או לא תרצה,/ 
לגנים שלך עבר פוליטי,/ לעור גוון פוליטי,/ 
לעיניים היבט פוליטי,/ כך או אחרת, / לכל 
דבריך הדהוד, / לכל שתיקותיך השתמעות 

פוליטית״. 
הדילמה הראשונה שעלתה בכתיבה הייתה   
איך מכינים מורים להתייחס בכיתה לנושא 
טעון, שמעורבות בו דעות מקוטבות מכל 
טווח הקשת הפוליטית, ושכל התייחסות של 
המורה יכולה להתפרש כעמדה בנושא. אחת 
הדוגמאות שממחישה נקודה זו היה הוויכוח 
בין הכותבים של התוכנית - כיצד לקרוא לה: 
הינתקות, עקירה, גירוש, פינוי ועוד. בבחירה של 
כל אחת מהמילים הייתה נקיטת עמדה. האם 
ניתן לכתוב את התוכנית ולהפעיל אותה מבלי 

ש״תיצבע״ בעמדה האישית של הכותבים?

יכולתה של תוכנית חינוכית להשפיע מול  יכולתה של תוכנית חינוכית להשפיע מול ב.  ב. 
עוצמת האירועים עוצמת האירועים 

את תהליך הכתיבה ליווה הספק בדבר יכולתן   
של שיחות בכיתות להתמודד עם עוצמת 
האירועים שקדמו לתהליך ההינתקות (מאבקים 
מתוקשרים, הפגנות שבהם היו מעורבים בני נוער 
רבים). העובדה שההינתקות תתקיים בחופשת 
הקיץ ותאפשר את מעורבותם הפעילה של בני 
הנוער, המציאות שבה המבוגרים שצריכים 
להוביל את השיחות שרויים בעצמם בבלבול 
אישי ובמשבר ערכים, הגבירו את הספק לגבי 
יעילותה של פרדיגמת המניעה. משתנה נוסף 

שהעצים את הספק היה העיתוי של פרסום 
התוכנית לבתי-הספר, כחודש לפני סיום שנת 
הלימודים. היה חשש שהזמן הקצר שנותר 
לעיסוק בנושא לא יאפשר לתהליך המוצע 
בתוכנית לקרות. לצד החששותהחששות התחזקה 
האמונה שהשיחהאמונה שהשיח הוא הכלי המרכזי שיכול 
לסייע ולמנוע הסלמה, ואסור לנו לוותר עליו. 
עצם קיומו של שיח זה, באופן שבו הצענו 
לקיימו, יכול ונכון לו להתקיים גם בתחילת 

שנת הלימודים שלאחר ההינתקות.

של  המרכזית  היעד  אוכלוסיית  בחירת  של ג.  המרכזית  היעד  אוכלוסיית  בחירת  ג. 
התוכניתהתוכנית

הידיעה שמעגלים שונים בחברה הישראלית יחוו   
באופן שונה את ההינתקות חידדה את ההבנה, כי 
לא ניתן לכתוב תוכנית שתהיה מתאימה לכלל 
התלמידים. לגבי אוכלוסיית התלמידים והמורים 
המעורבים ישירות בהינתקות ובפינוי - נחוצה 
היערכות מקצועית מיוחדת שתטפל בהתמודדות 
עם משבר מתמשך, עם מצב לחץ קשה ועם אובדן. 
לגבי התלמידים המרוחקים מאזורי הפינוי, יש סכנה 
שיהיו מנוכרים מן התהליכים הקשים שעוברים 
ילדים בגוש ובצפון השומרון. הוחלט לכתוב תוכנית 
לכלל התלמידים והמורים, שאינם מצויים ב״עין 
הסערה״ של ההתרחשות, תוך פיתוח אכפתיות 
וערבות הדדית כלפי המתיישבים שייאלצו בעל 
כורחם לעזוב את בתיהם ולהתיישב במקום אחר, 

על כל התהליכים הנפשיים הנלווים לכך. 

היכולת לקיים מרחב מוגן של אי-הסכמה היכולת לקיים מרחב מוגן של אי-הסכמהד.  ד. 
ההחלטה להכניס לכיתות נושא כה טעון רגשית,   
המייצג עמדות מקוטבות, הציב בפנינו את 
השאלה עד כמה יוכלו המורים ליצור מרחב 
שיהיה בו מקום לעמדות מקוטבות, ולשמור 

עליו כעל מרחב מוגן.
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דילמה זו הביאה אותנו לבחור בכלי מובנהבכלי מובנה   
לשיח שפותח בשפ״י, השיח המוגן, המבוסס 
על הגישה הנרטיבית (הרחבה על הכלי בעמוד 
134). על-פי גישה זו ממוקד השיח בהקשבה 
לסיפור האישי והאנושי המאיר בצורה שונה 
את משמעות ההינתקות עבור כל פרט בכיתה. 
בגישה זו מחפשים להאיר את ההיבט האישי, 

את השונות, ולא להגיע להכללות 
על המצב. הדיאלוג בין ילדי 
הכיתה נערך באמצעות מציאת 
הד אישי לסיפורים של האחרים. 
לספר  מוזמנים  התלמידים 
ולהקשיב לסיפורים של אחרים 
על המשמעות של ההינתקות 
עבורם, לזהות מה ריגש אותם 
בסיפור של האחר, להתחבר 
לסיפור אישי שלהם המתקשר 
לסיפור של האחר, לזהות את 
הכוח בסיפור האישי, ולנסח 

שאלות סקרניות שאותן היו רוצים להפנות 
לבעל הסיפור. תפקידו של המורה בכיתה 
להבנות עם התלמידים כללים שיאפשרו למרחב 
של השיח להתקיים, ולהפגיש בין הסיפורים 
השונים העולים מהמציאות של ההינתקות, 
ולסייע להם למצוא תובנות חדשות בסיפור 

של כל אחד ובמפגש בין הסיפורים. 
לאורך כל התקופה היה חשש להסלמה של   
המצב ולהיגררות למעשי אלימות שבהם יהיו 
מעורבים ילדים - חשש למאבק אלים בין קבוצות 
שונות של האוכלוסייה. החשש מהסלמה חידד 
את תחושת השליחות של המערכת החינוכית 

בתקופה כזו.

סיפור הכתיבה מזווית אישית
לו הייתי צריכה לתאר במשפט אחד את החוויה 
האישית שעברתי בתהליך הכתיבה הייתי משתמשת 
במשפט שכתב פרננדו בוטרו על הציור: ״כאשר 
אתה מתחיל ציור, הוא נמצא קצת מחוץ לך, 
בסיומו, כאילו נעת אתה לתוכו״. נכנסתי לכתיבה 
ממקום מובחן מאוד וברור. במהלכה, ועוד יותר 
בסיומה, הרגשתי, שאני נמצאת 
וגם  אישי  באופן  במקום אחר 
בהשוואה לאחרים מסביבי הדומים 

לי בעמדותיי.
חוויה מעצבת ומשמעותית במהלך 
הכתיבה הייתה השתתפותי בסמינר 
של ב״סוד שיח״, שהפגיש לשלושה 
בני  70 אנשים שונים  ימים כ- 
גילים שונים מכל טווח הקשת 
עד  קיצוני  הפוליטית, משמאל 
לימין קיצוני ומה שביניהם, לשיח 
משותף על נושא ההינתקות. חוויתי 
במפגש זה ובימים רבים לאחריו סערה פנימית 
שטלטלה אותי מצד לצד. בראשיתו של הסמינר 
הייתי בטוחה שהקיצוניות נמצאת רק בצד אחד 
של המפה. כעסתי מאוד על השימוש במטפורות 
של שואה. במהלך שלושת הימים יכולתי לראות 
כיצד הקיצוניות מקבלת צורות שונות משני צדי 
הרצף, כולל השימוש במטפורות של שואה. השיח 
שהתנהל בקבוצות שונות המחיש לי כמה אלים 
יכול להיות שיח המתנהל בין קצוות, וכמה מקרב 
הוא יכול להיות כאשר מוכנים לשהות בכל הרצף 
ולהבין לעומק את הרגשות, הלבטים והמצב שבו 
נמצאים האנשים. באחד הערבים, במהלכו של 
שיח אלים במיוחד, חוויתי מעין רעידת אדמה 
של ייאוש רב. מתוך העוצמה של הייאוש הבנתי 
עוד יותר את השליחות האישית ביצירת המרחב 

המוגן לשיח ובשמירה עליו. 

רים 
קות 

הכת
של

שיח שהתנהל בקבוצות 
שונות המחיש לי כמה 
אלים יכול להיות שיח 
המתנהל בין קצוות, 
וכמה מקרב הוא יכול 
להיות כאשר מוכנים 
לשהות בכל הרצף 
ולהבין לעומק את 
הרגשות, הלבטים 

והמצב שבו נמצאים 
האנשים.


