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שנתיים אחרי - מפגש עם יועצות גוש קטיף
יוכי סימן-טוב1, ד"ר שי חן-גל2, מבשרת קצובר3

פרק זה מסכם מפגשים שהתקיימו שנתיים לאחר העקירה מגוש קטיף עם צוות היועצות המלוות את 

ילדי הגוש. ייחודיותה של קבוצה זו היא בהשתייכותן של כל חברותיה לגוש קטיף – הן גרו בגוש קטיף 

גוש קטיף,  -הספר של  לעבוד לאחר העקירה בבתי  היועצות המשיכו  כל  ועבדו במוסדות החינוך שם. 

במקומות השונים. הפרק מביא את הסוגיות שעלו במהלך המפגשים. הסוגיות מתחלקות לסוגיות רגשיות-

אישיות, קשיים וכוחות ייחודיים של אוכלוסיית העקורים, ולקחים משמעותיים ביחס לטיפול המתאים 

לאוכלוסייה זו. כמו כן עלו גם סוגיות הקשורות לדילמות מקצועיות מורכבות שהתעוררו במרוצת הזמן. 

לסיום פרק זה בחרנו להביא יומן אישי של אחת היועצות, המביא משהו מתוך עולמה הפנימי.

מבוא

המפגשים התקיימו כשנתיים לאחר העקירה, בו השתתפו שבע יועצות גוש קטיף וצוות מהיחידה 

להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום בשפ"י. רוב היועצות עובדות בבתי-ספר עקורים היינו-

בתי-ספר שבהם גם התלמידים וגם המורים היוו את אוכלוסיית בית-הספר בגוש קטיף, בית-

של  רב  מספר  לתוכם  שקלטו  קיימים  בבתי-ספר  יועצות  הן  הקטן  חלקן  כולו.  נעקר  הספר 

תלמידים, גם מורים מגוש קטיף נקלטו שם. רוב היועצות עובדות בבתי-ספר יסודיים, אך היה 

ייצוג גם לאוכלוסיית העל-יסודי.

אי  חיים  במציאות  והבגידה,  ההשפלה  בתחושות  הכאב,  בעוצמות  היועצות  שיתפו  במפגשים 

וודאית ובתנאי המגורים הארעיים. היועצות סיפרו על ניסיונות ההתארגנות של ימים ראשונים, 

ועל הניסיון לקיים בתי ספר, בתוך הבלגן הגדול.

היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום מלווה את בתי-הספר של גוש קטיף עוד בימים שלפני 

העקירה. מאז העקירה ועד ימינו אלה, מלווה היחידה את כל בתי-הספר בהם נקלטו תלמידים 

בתי-הספר  עם  ישיר  בקשר  נמצאת  היחידה  התקופה  כל  לאורך  השומרון.  וצפון  קטיף  מגוש 

1 מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחירום, שפ"י

2 פסיכולוג קליני, שפ"י-אשלים

3 יועצת חינוכית, מדריכה ביחידה להתמודדות עם מצבי לחץ, שפ"י
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ומקבלת תמונת מצב עדכנית אודות התלמידים המורים והמסגרת בכללותה, ומנסה לתת מענה 

לצרכים השונים כגון: תרפיות לתלמידים, ליווי בתי-הספר, הדרכת יועצות והרפיה למורים.

בחלוף שנתיים ימים, הרגשנו צורך להתכנס שוב למספר מפגשים עם יועצות גוש קטיף. נציין, 

סביב  היחידה  שערכה  עיון  בימי  שונות,  במסגרות  אחת,  לא  אתן,  נפגשנו  השנתיים  שלאורך 

תלמידי גוש קטיף וצפון השומרון, בהדרכה אישית ועוד, ובכל אלה שמענו והתעדכנו, אך בכך לא 

היה די עבורנו. 

המפגשים התקיימו באשקלון לאחר מאמץ גדול של היועצות להתפנות עבורנו. מטרת המפגשים 

הייתה, לשאול ובעיקר להקשיב ליועצות בתי-הספר בהן נמצאת עיקר אוכלוסיית התלמידים של 

גוש קטיף וצפון השומרון. רצינו לקבל תמונת מצב ממי שחוו את העקירה בעצמן ובחרו להמשיך 

וללוות את בתי-הספר שלהן, באחד התפקידים הקשים ביותר במערכת שעוברת משבר. רצינו 

ללמוד משהו על מציאות מורכבת ותפקוד בתנאים קשים, מתוך נקודת המבט הסובייקטיבית 

שלהן. במפגש ביקשנו לשמוע על התהליכים שעברו התלמידים והמורים; על עיבוד האבל; היחס 

לטיפול הרגשי שניתן ועל מידת יעילותו ונחיצותו בהמשך; ביקשנו לשמוע על דילמות מקצועיות 

שעלו להן בעבודה; והתבוננות לאחר מעשה, על דילמת ההכנה טרום העקירה.

תהליכי אבל 

במפגשים תוארו באופן נרחב תהליכי אבל של המבוגרים ושל הילדים כאחד: כעס, עצב, צער, 

חשדנות ואף ייאוש:

אנטי".  הרבה  לוחמנות,  הרבה  אמון,  וחוסר  זעם  של  גבוהות  "עוצמות  על  מספרות  היועצות 

געגועים למה שאבד והשוואה כל הזמן בין מה שיש היום לבין מה שהיה בגוש קטיף: "מדברים 

המון על הגירוש. הגירוש כל הזמן קיים, כשמדברים על השנה שעברה, מתכוונים לשנה שלפני 

הגירוש. הזמן עמד מלכת. נכנסים לחדר האוכל, אומרים שהאוכל לא טעים. בגוש היה אוכל 

אחר..." הן מוצאות שיש פחד גדול לוותר על הכאב, ויתור על הכאב מתפרש כוויתור על מה 

שאבד. יש רצון עז לשמור על הזיכרון ופחד מהשכחה. 

התפקוד הן של התלמידים, הן של המורים והן של המערכת, הינו בשני רבדים הגלוי והסמוי, 

לרוב שני הרבדים נעים בקווים מקבילים שאינם נפגשים, אך לעיני היועצות הפער בין הרבדים 

בולט מאוד "לעיתים ברובד הגלוי יש תפקוד, ובסמוי רגשות קשים ואף ריבוי התנהגויות סיכון 

וברמת המערכת החינוכית".  ואנורקסיה, הפערים קיימים ברמת הפרט  כהתנהגויות אובדניות 

"ברובד הגלוי הילדים מתפקדים, ברובד הסמוי יש הרבה בכי, געגועים וצער. זה עולה כמעט בכל 

שיחה". "ברובד הגלוי המוסד שמר על עצמו, אותה הנהלה אותם מורים, בסמוי יש הרבה יותר 

מתבגרים הזקוקים להתערבות חיצונית של עובדת סוציאלית או פקידת סעד". הרצון להמשיך 
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הלאה, לתפקד לא מאפשר את עיבוד האבל "המחיר של 'הסחיבה קדימה' הוא שלא נותנים 

מקום לעיבוד האבל והזיכרונות. ילדים של הורים כאלה אינם מוכנים לדבר על גוש קטיף".

בקרב המתבגרים מזהים הרבה כעס על עולם המבוגרים הדבר בא לידי ביטוי בחוסר המוכנות 

שלהם לסמוך על מבוגר גם אם בא לסייע להם "כל שבוע מחדש צריך לרכוש שוב את האמון. 

המון חשדנות: 'בשביל מה את פה? באת להלשין עלינו? מה המניעים שלך? אל תסמכו על אף 

אחד. אם תהיו בצרה לא בית-הספר ולא ההורים שלכן יעזרו לכן'. ככל שעובר הזמן התחושות 

ייאוש החיים קשים, משעממים, רעים, דיבורים על  יותר של  נמשכות. נשמעות אמירות רבות 

אובדנות. 'אם היה לי אומץ הייתי מתאבדת'. ישנם תלמידים שבשבילם המצב הוא שילוב של 

התפוררות העולם הפנימי עם חוסר מסגרת חיצונית. גירושין, גירוש: מישהו יכול לבוא ולהרוס 

את כל מה שנבנה. אין קשר בין מעשים ומאמצים לתוצאה. תחושה שהעולם הרבה פחות צפוי, 

הגיוני, אז בשביל מה ללמוד?"

רגשות של צער, עצב וכעס עלו גם בדברי היועצות על עצמן:" אי-אפשר לתאר את הרוע, הרשעות, 

את כל הדבר הנורא הזה, רואה המון הקבלה בין המצב של בעלי למצב של הגוש". 

זה שאנשים מתים בגלל שהיה  יותר.  נלחמת  זה הייתי  יודעת מהן ההשלכות של  "אם הייתי 

גירוש, התקפי לב, סרטן וכו'. אנשים לא ידעו מה זה אומר, והיום אנשים מרגישים שאפשר היה 

אחרת, יש כעס גדול גם על אנשים משלנו - יש דם על הידיים. מדובר בדיני נפשות".

השפעת העקירה על התפקוד בבית-הספר

הפערים  בלימודים.  מפערים  סובלים  העקירה  את  שחוו  מהילדים   30% כ-  כי  ציינו  היועצות 

חינוך  למוסדות  להתקבל  קושי  קודמות,  שנים  לעומת  ירודים  לימודיים  בהישגים  מתבטאים 

נובעים גם מהשנה שלפני העקירה,  תיכוניים שהיו בעבר המקומות הטבעיים שלהם. הפערים 

כשהילדים והמבוגרים היו עסוקים במאבק ופנויים פחות ללמידה. וזאת, על-אף שיש להדגיש כי 

בתי-הספר השתדלו לשמור על השגרה באופן מרשים. באולפנא לא ויתרו על אף מבחן מתכונת 

אחד או בגרות. בבתי-הספר היסודיים התנהל סדר יום רגיל במרבית הימים. השמירה על השגרה 

הובלה על-ידי ההנהגה החינוכית כמעט בקנאות מתוך תפיסה, כי השגרה והתחושה שהחיים 

ממשיכים למרות הכול הן הערובות לחוסן ולתחושת הנורמליות. 

השנה שאחרי העקירה הייתה רצופה מעברים ומגורים זמניים. היו ילדים שחוו 4 – 5 מעברים 

למגורים ארעיים, עד שהגיעו למקום הזמני שבו הם נמצאים כעת. אין ספק שמעברים אלו פגעו 

קשות ביכולתם של הילדים ללמוד וביצירת רציפות כלשהי בתחום זה.
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גם בשנה זו מדווחות חלק מן היועצות על קשיים ליצור רצף בלמידה עקב היעדרויות רבות של 

המורים, עייפות, חוסר סבלנות וסובלנות – מורים שהקשיים שלהם והבעיות האישיות שלהם 

אינם מאפשרים פניות לתלמידים.

הפערים מתבטאים בדיווחים על פער של שנתיים. במבחן מינהל בחשבון התוצאות היו קשות. 

דווח על ריבוי תלמידים המטופלים באמצעות ריטלין לעומת שנים קודמות. 

תפקוד התלמידים בתוך בית-הספר

"אצל חלק מהבנים ישנה ירידה בתפקוד החברתי. זו לא כיתה שעסוקה בקשים חברתיים. הם 

עסוקים בלימוד תורה. דף יומי. אין ביחד, אין כיף. זה יותר כמו 'כולל' )ישיבה גבוהה לאברכים(, 

נראה לא מתאים לגילם. הזדקנו". לעומת זאת: "ישנן תופעות שבנות היו אמורות לחוות בעבר 

והן לא חוו, שמתאימות לבנות צעירות יותר, כמו 'חרם'". 

"ישנם קיטורים רבים, תלונות, כעס, בעיות משמעת ובעיות אלימות רבות יותר".

גרמה להתפרקות  "בנושא הגבולות שום דבר אינו מובן מאליו. ההתפרקות של כל המסגרות 

הגבולות".

קשיים בתפקוד המבוגרים המשמעותיים לילדים

תיארו  היועצות  ההורים.  ושל  המורים  של  הייחודיים  הקשיים  מן  חלק  תוארו  במפגשים 

ולריבוי מחלות  לזעזועים מערכתיים  וסובלנות, תחושת שחיקה שגרמה  חוסר סבלנות  עייפות, 

והיעדרויות.

"המורים לא מבינים את הילדים. הרבה פעמים חלק מהצוות לא מוכן להתמודד עם קשיים. 

מעדיף לסלק את התלמידים. יש אווירה של 'נזרוק, נעיף', זה משהו שלא היה בגוש קטיף. אז 

הייתה נכונות לשאת את הכול, לשמור על כל הילדים אצלנו". "כולם חולים, כבר בחודש נובמבר, 

כל  חולים  מורים  הזמן. הרבה  כל  חולים  כולם   – מוצו  בית-הספר  של  ימי המחלה  כל  כמעט 

הזמן".

יועצת נוספת: "ישנן יותר מחלות דווקא אצל הצוות וההורים: התקפי לב, סרטן, בעיות של יתר 

לחץ דם, כאבים בלתי מזוהים. מכיוון שהעתיד לא ברור, אין אותה תחושת שייכות מוחלטת 

ביחס לילדים מצד בית-הספר. קל לוותר עליהם. המקום היציב שהיה בעבר, שהם שלנו ואנו 

מקבלים אותם ומכילים אותם לא קיים באווירה".

"הכוחות של ההורים בהשגחה על הילדים מאוד נמוכים. לא היה כך קודם. כינוס הורים לקראת 

הכוון, שהיה מובן מאליו בעבר, נראה בלתי אפשרי עכשיו. עכשיו מתחילים לנסות לחבר את 

ההורים. שההורים יישאו יותר באחריות. המורות פעמים רבות קצרות רוח. הן מרימות ידיים 

במהירות. ההצהרות נשמעות חיוביות, אך במציאות רואים שהכול קשה הרבה יותר".
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כוחות ואפיונים של אלו שהתאוששו

נושא נוסף שעלה התייחס לאיפיונים של אלה שנמצאים בתהליך התאוששות ושל אלה שקשה 

להם יותר: תלמידים, אנשי הקהילה והמוסד החינוכי.

העזיבה לפני הזמן, באופן נשלט יותר לכאורה, מתבררת, כגורם המקשה על התאוששות: "בתחילת 

שנה שעברה בלט מאוד הקושי של אלו שהוריהן יצאו לפני הגירוש. וכיוון שלא היו בימי הגירוש, 

כאילו נלקחה מהן החוויה של המאבק האחרון, החוויה של הפרידה והסיום. על-אף שדווקא הן 

יכלו להיפרד כאילו בנחת, ובלי הטראומה של הגירוש, החיילים והשוטרים, בשבילן זה היה הפוך. 

בחוויה שלהן נלקח מהן משהו שלא מאפשר לסגור את הסיפור. בשנה שעברה שמעתי הרבה 

כעסים על ההורים על כך. לעומת זאת, בנות שהשתתפו במאבק היה נראה שלהן היה קל יותר. 

כאילו הרגישו שנתנו כל מה שיכלו, ועכשיו הן שלמות עם עצמן. בנות שהתאוששו הן בדרך כלל 

בנות ממשפחות חזקות. יש סדר, משמעת, אהבה והקשבה. שהחיים שם 'נורמליים' גם בתנאים 

הלא- נורמליים". 

גורם נוסף המהווה, לדעתן, מרכיב משמעותי בהתאוששות הוא החוסן המשפחתי והאישי: "בנות 

והגירוש  הגירוש,  לפני  עוד  היו קשיים אקוטיים  בנות שבמשפחותיהן  פחות אלה  שהתאוששו 

היה הקש ששבר את הילדה או את המשפחה. נטיות להפרעה שלא היו גלויות או מטופלות 

קודם, פערים גדולים בין ההורים, גירושין במפתיע )לפחות עבור הילדה(, אובדן בלתי מעובד, 

חוסר גבולות, דברים שהיו מוחזקים קודם, 'מוכלים' בתוך המערכת, בתוך החיים, יצאו כאילו 

מהמסלול, נעצרו, נתקעו. אולי מפני שלא נשארו אנרגיות אישיות או משפחתיות או מערכתיות 

כדי להתמודד אתן, אולי מפני שאובדן האמון ותחושת הביטחון כל כך חזקים, שכבר לא היה על 

מי להישען. כבר לא היה מה שיאסוף. אולי מסיבות אחרות".

"החוסן של המשפחה: הגירוש חשף בעיות קודמות, הדגיש והגביר, אבל משפחה שהייתה חזקה 

קודם לכן נשארה חזקה גם אחרי. עבור הילדים המשפחה היא המשמעותית ביותר. אם המשפחה 

חזקה הילדים שורדים. משפחה חזקה זה מונח רחב מאוד, שמשמעותו שני הורים מתפקדים, 

מתקשרים, בלי "שלדים בארונות"... במשפחות רבות דברים שלא דיברו עליהם בעבר מתגלים 

רבים  סודות  מוזר...  זה  נחשפו.  בהם  דובר  לפני השטח, שלא  דברים שהוחבאו מתחת  עכשיו. 

התגלו עכשיו לילדים. את החוזק של המשפחה אני רוצה לציין בהסתייגות אחת: אם המשפחה 

רצה קדימה ולא נתנה לילד שהות להתאבל ולהביע את הרגשות שלו, היא הסיגה את מצב הילד. 

והובילה אותו למצב רגשי שביר מאוד ובלתי יציב. ההורים פחדו להיות עם הילדים ברגעים של 

הבעת חולשה, של אבל. גם נושא הפרנסה משמעותי. מי שהייתה לו מיד אחר כך סיבה ללכת 

לחיים.  ולהמשך העשייה, החזרה  הכלכלי  לביטחון  וסייעה  לחיים  אותו  היא הקימה  לעבודה, 

קשיים כלכליים, חוסר מעש של ההורים השפיעו מאוד על יכולת העמידה של הילדים.
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יועצת נוספת:

"באופן אינטואיטיבי אני חושבת שהגורם הוא אישיותי, שקשור לעוצמה שבה חווים רגשות בדרך 

כלל. יכול להיות שלאלה שהאמינו בביטחון מוחלט שזה לא יקרה, קשה יותר. השבר הוא לא 

באמונה. אלה לא אנשים שעכשיו מאמינים פחות או קשורים פחות לקב"ה. הקוהרנטיות שלהם 

נפגעה מאוד. התחושה שהחיים מסודרים, צפויים, צודקים. האנשים האלה ממשיכים להרגיש 

שהכול ביד הקב"ה. האנשים שהדברים האלה נפגעו אצלם, הם האנשים שחשבו שהם יודעים.

גם נושא השליטה מעורב כאן. אנשים שאיבדו את השליטה בחיים שלהם. ככל שתחושת אובדן 

השליטה מקיפה יותר, כך קשה יותר. אני רואה את הדברים בעוצמה רבה אצל הבנות שהתפרקו: 

אנורקסיה, הפרעה גבולית, מחשבות כפייתיות, והפרעות אחרות, הפרעות שמנסות להחזיר שליטה. 

הפרעות שהיו קיימות קודם לכן בבסיס אישיותן, ייתכן שהן היו מתארגנות אתן, או שאלה היו 

מתבטאות בגיל ההתבגרות, אבל הגירוש האיץ את התבטאותן בעוצמה גבוהה מאוד.

גם משפחות שהתערער בהן המצב המשפחתי, )עבור הבנות( הכול קשור לקוהרנטיות, לתחושה 

שבעולם יש סדר וארגון, ואתה יודע מה קרה קודם ומה יקרה אחר כך, והנה הכול השתבש".

סייע  זה  והיציב,  הרחב  במובן  מנהיגה,  דמות  הייתה  שכאשר  מוצאות  היועצות  בקהילה, 

להתאוששות: "אני יכולה להגיד על עצמנו, בקהילה שלנו - עובדה שהשפיעה מאוד היא קיומה 

של דמות סמכותית ומאוד משמעותית שהיה אפשר לסמוך עליה לגמרי. ידענו בכל רגע מה צריך 

לעשות, וידענו שיש מישהו שדואג. גם בגירוש עצמו, זה היה משהו שהחזיק מאוד חזק. דברים 

רבים נשברו, אבל ההיסמכות על המנהיגות לא נשברה, ההישענות על דמות, על מנהיג. ראיתי 

אצל אחרים בגוש במקומות שההנהגה הייתה מפולגת, היה שבר. במקומות שההנהגה המשיכה 

להיות רלוונטית גם אחרי העקירה, היא העניקה יציבות רבה וביטחון גם כשאין יציבות. הייתה 

כל הזמן ידיעה שיכול להיות שזה יקרה. הרב אמר כל הזמן שיכול להיות שזה יקרה )הגירוש(. זה 

לא היה ברמה מעשית, אלא במחשבה. זה היה משמעותי אחר כך. הדברים הקלו גם על המשבר 

הערכי ולא פגעו בעמידה שלפני.

השקעת המשאבים האישיים והקהילתיים בעשייה, נותנת כוח לחברי הקהילה: "הקהילה פה 

מאוד מאוד מאוששת. בטווח המיידי אין בכלל ספק. האנשים בחלומות, מלאי פרויקטים, יוזמה, 

חיוך על השפתיים. את לא רואה אנשים שעברו גירוש או מכה. זה כמעט הכול על הערוץ האמוני, 

השליחות. אם הם קיבלו הנחייה שאסור ליפול... הם הלכו על זה...באטרף. לא הסכימו לכתוב 

בתקנון החדש שום דבר שמזכיר את היישוב שממנו יצאו, הם בחלומות הבאים, בשמיים. אי-

אפשר לזלזל בזה. יש לכך תוצאות. זו הנהגה שמשכה כולה כאחד לכיוון מסוים, וחזון שהמשיך 

להדביק אנשים. האידיאל הבא. בשלב הזה זה הוכיח את עצמו. נראה עוד שנים איך הם יתייחסו 

לעובדה שלא עיבדו את הרגשות".
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אלה  אצל  ההכנסה  ברמת  הירידה  ואת  האבטלה  של  הגבוהים  השיעורים  את  ציינו  היועצות 

שעובדים כגורמים המשפיעים על מצבם הרגשי של הילדים.

"ישנם הורים רבים שלא עובדים, ויש לכך השלכות קשות על היציבות של הבית. אין יציבות 

בנושא הפרנסה. אחוזי אבטלת הורים גבוהים מאוד. בכיתות מסוימות כ- 70% אבטלה. גם אלה 

שמצאו עבודה, העבודה היא ברמה נמוכה יותר, וזו משפיעה כלכלית ורגשית גם על הילדים".

היחס לטיפול רגשי ולעיבוד החוויות

ישנן יועצות המציינות כי היום בעקבות החוויות ובעקבות ההתנסות הרבה בעבודה רגשית בתוך 

בית-הספר ובטיפולים פרטניים חל שינוי גדול ביחס לטיפול פסיכולוגי. בעבר המושג הזה היה 

למבוגרים  ביחס  נכונה  זו  עובדה  לאין שיעור להסתייע.  רבה  נכונות  ישנה  כיום  מחוץ לתחום. 

ולילדים כאחד. "יש הרבה יותר קשר עם גורמי חוץ. בשנה שעברה זה כמעט לא היה. אם היינו 

מציעים טיפול לרוב הבנות – הן היו מסרבות. השנה, יש הרבה יותר היענות. נענות יותר ברצון. הן 

מבקשות טיפול. יותר מ 50%- מהבנות נזקקות לטיפול כלשהו". יועצת נוספת מספרת: "גם השנה 

מקבלים תרפיה, וזו הזדמנות אחרונה לעבד את מה שעברו ולקבל יותר חוסן אישי. זה הולך טוב 

מאוד. ביחס לצוות – היום מי שלא עובר טיפול אישי פרטני קשה לו יותר. זה כל כך חשוב ועוזר, 

באופן אישי בגלל נסיבות החיים, אני מקבלת טיפול וזה מאוד משמעותי. הרבה יותר קל לדבר 

עם אנשים חיצוניים מאשר עם בני הקהילה שלך". 

עיבוד  את  התופס  הדפוס  על-פי  לנהוג  האנשים  ממשיכים  המקומות  מן  בחלק  זאת,  לעומת 

החוויות הקשות ואת הבעת הרגשות כבעל פוטנציאל להחלשה, ותפיסתם היא "מה שהיה היה, 

אין צורך להתעסק בעבר, מפני שאין זה מועיל אלא רק מחליש". ייתכן שמציאות החיים הארעית 

אינה מאפשרת לעבד את הדברים, הכול מאוד שביר. "קיימת דעה שבית-הספר צריך להיות אי 

של יציבות. לכן לא צריך להכניס פנימה את כל אי-הוודאות, ואז הכול יהיה בסדר". הקהילות 

עוברות שינויים משמעותיים, גם תהליכים אלו לא תמיד מקבלים מקום לעיבוד. "אין מדברים על 

סכנת התפרקות הקהילה, על-אף שלאורך השנה אנשים עוזבים. ישנם קשיים עצומים ביחסים 

בין חלקים שונים בקהילה, אך אין מדברים מפני ש'זה לא יקרה, ובכלל מה זה יועיל לדבר על 

זה' וכד'". קיים פער בין הרמה המוצהרת לבין מה שמתרחש בפועל "בצורה 'רשמית' – אסור 

לדבר על גוש קטיף. בשיחות היומיום – כל הזמן מדברים על זה. בצורה 'רשמית' – זה מיותר, 

מחליש, זה היה וזהו, זה חסר תועלת. זה הקול של המבוגרים. אין מקום לרגשות, כולל הרגשות 

הקשים כלפי המדינה. יש פער מאוד גדול, יש ממד של התנתקות מעצמנו. הייתה תקופה שהנוער 

לא שיתף פעולה עם המבוגרים, שרצו לרוץ קדימה, התחילו לעבוד על חזון חדש ויצרו אצל הנוער 

תחושה של רצון להתכחש לצורך לעבד את מה שהיה. תחושה שזה כבר לא מה שהיה. דברים 
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משתנים. יש כל הזמן תנועה. עולם המבוגרים מנסה להתכחש לעבר, לרגשות, למה שהיה. רגשות 

– זה מחוץ לתחום". היועצות מציינות שלרוב לגברים יותר קשה לקבל עזרה "המורים הגברים 

משדרים עסקים כרגיל: עבודה, ישיבות צוות. מורה אחד נראה משווע מאוד לעזרה. רצו להכניס 

יועץ לבית-הספר של הבנים. לא מצאו עד עכשיו".

בתוך התרפיה המציאות מקבלת ביטוי, התרפיסטים מדווחים על מציאות טיפולית שלא נתקלו 

בה קודם למרות וותק רב בעבודה, המון כאוס, הרבה הרס, והרבה פורקן. גם היועצות מדווחות 

אדיקות  ישנה  נושא ההסתרה.  המון  עולה  "בקבוצות התרפיות  בתוך התרפיות:  על המתרחש 

גדולה של הילדים להסתיר את מה שקורה בתרפיה. הילדים הכינו הצגה 'הקוסם מארץ עוץ' 

בלי ההתחלה המקורית של הסיפור. ההצגה החלה מהחלק של החיפוש. זו כיתה שמאוד קשה 

לה. כשהם היו בכיתה א' היה הפיגוע של האוטובוס )אוטובוס שהסיע ילדים לבית-הספר, ובו 

נהרגו שני מבוגרים ונפצעו קשה ילדים ומבוגרים(. עכשיו הם הכיתה הבוגרת. אני חושבת שזה 

)ההצגה( סוג של אמירה".

"אין לגיטימציה לטיפול. בתרפיה במוסיקה רק שרים. הבנות 'דורסות' זו את זו - אינן מאפשרות 

פתיחות. מביאות שירים עם קונפליקטים ועם מתח, אך לא מסכימות לדבר על שום דבר פסיכולוגי. 

יחד עם זאת, הן מגיעות בזמן לתרפיה. מנצלות את השעה עד תומה, לא נעדרות כמעט. 

החברה לא נותנת לגיטימציה לצורך של הפרט בעזרה".

היועצות- איפה הן נמצאות ומנין שואבות כוחות

חלק מן היועצות טוען שעקב האינטנסיביות של עבודתן עם הילדים, לא הייתה להן הזדמנות 

נאותה לעבד בעצמן את החוויות הקשות שעברו ושהן עדיין עוברות. וכן ,שלעשייה האינטנסיבית, 

שאינו  צד  גם  אך  להתמודדות,  המסייע  צד   - צדדים  שני  ישנם  עבורן,  חשוב  משאב  שהייתה 

מאפשר עיבוד. המחויבות הגדולה שלהן לילדים היא לעיתים מקור של כוח, אך גם לעיתים מקור 

לתחושת שחיקה ואף מחנק. הן סבורות כי גם חלק מן המורים חווה תחושה דומה.

"יש קבוצה שממש מתקשה לדבר על גוש קטיף. אני בעצמי עוד לא עברתי הרבה תהליכים. אני 

צריכה לעשות עיבוד עם עצמי, יותר ממה שכבר עשיתי. זה חסר לי, וקשה לי לתת מענה לילדים. 

אני תוהה אם בהתנהגות שלי אני משדרת להם שהם יכולים לדבר. אצל המורים הגירוש כל כך 

לא מעובד, שהם בעצמם לא פנויים לתלמידים". משתתפת אחרת: "אין לי כוח. אין לי כוח. כל 

מי שבא לעזור, אני לא מצליחה לקחת מזה כוח. אני צריכה הדרכה לי, כיועצת בתוך בית-הספר, 

ואין לזה מענה. אין לי כוח. ממה יש לי כוח? מהאהבה הגדולה שלי לילדים ולמורים מהגוש. יש 

משהו מאוד משפחתי. לפעמים אני צריכה גם קצת להתרחק. יש תחושה יותר של פנים קדימה, 
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אבל יש חור שהוא לא מלא בקטע של העיבוד וההתמודדות. לפעמים אני חושבת שאני טועה 

בזה שאני נמצאת בבית-הספר. החנק, אין אלטרנטיבה".

היועצות ציינו את המשימות והפעילות למען הילדים והמערכת כמקור של כוח. הן ציינו את 

האמונה כמשאב, את המשפחה, את השותפות עם עמיתים, את ההערכה מצד המנהלים ואת 

הליווי וההדרכה המקצועיים שקיבלו. היו מביניהן שבתוך התשובה על מקורות הכוח ציינו עד 

כמה הן חשות באין אונים.

זו תחושה שאני עושה משהו חשוב ומשמעותי, אבל חוזרת מבית- יותר מהבית,  "הכוח מגיע 

מקבלים  שאנו  הליווי  בזכות  המים  פני  מעל  הראש  את  להחזיק  היכולת  כוח.  חסרת  הספר 

לבית-הספר )בית-הספר מלווה על-ידי מדריכת שפ"י במשך כל השנה וחצי האחרונות(, וגם כוח 

החיים עצמם.

אני נוכחת שיש לי היכולת לתפקד בבית-הספר ולא להיות רק שבויה בקושי".

לא  שאנחנו  כשהרגשתי  רגשית  בהצפה  הייתי  בכוח.  וירידות  עליות  לי  "יש  אחרת:  משתתפת 

מצליחים להתמודד. זה נתן לי כוח לקדם את הליווי ואת ההדרכה של מדריכים חיצוניים לבית-

הספר, המסייעים בשאלות של בניית חזון וקידומו. אז נרגעתי. הרגשתי לפני כן שהכול מוטל על 

הכתפיים שלי, ועכשיו כשהעול לא רק על הכתפיים שלי זו הקלה. עבודת הצוות מעניקה לי כוח 

– אנחנו 'גונבות' זמן לעצמנו מדי פעם".

משהו  עושה  שאתה  התחושה  מאתגרות.  כוח,  נותנות  המשימות  כללי  "באופן  נוספת:  יועצת 

משמעותי. ויחד עם זאת, להיות במקום שיודע לתת כוח, מפרגן, נותן אמון, מרחב ומעריך. עבודת 

צוות בשבילי הפכה לתנאי. אני כבר לא יכולה לדמיין עבודה כיועצת לבדי במערכת. על-אף שאת 

רוב העבודה שלי השנה אני עושה לבדי, התחושה שיש לי שותפים לעבודה במערכת, להתלבטות, 

לעניין המערכתי, עושה המון. ומעל הכול אמונה שהקב"ה יעזור לי במקום שאהיה. שלא משנה 

מה יקרה, הוא אתי, אתנו, עוזר ויעזור".

דילמות מקצועיות

בשנה שלפני העקירה עבדו היועצות בתנאים קשים, במצבי לחץ מורכבים ומתמשכים: התמודדות 

הן  יומיום  טוטלי.  לחורבן  כסכנה  אצלן  שנחווה  הבית,  על  האיום  כשברקע  יומיומי  טרור  עם 

נדרשו להתמודד עם דילמות מורכבות: כתושבות המקום, אימהות לילדים, הצריכות להתפנות 

מהדאגה הקיומית ולסייע למורים, לילדים ולהורים. כבעלות מקצוע, מהי מידת ההכנה הרצויה? 

כיצד למלא אחר המחויבות הערכית להחלטה של הרבנים שלא להתכונן לעקירה, מבלי לבגוד 

בעקרונות המקצועיים המנחים לצורך להציף את הקולות השונים, לתת מקום לפחדים ולחששות, 

להיות אמפתיות כלפי אלו שאינם חווים את התקופה מתוך עוצמה אישית ונפגעים ממנה יותר 
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ויותר. נציין, שהיועצות משתייכות לקהילות שונות ובכל קהילה הייתה הנחיה קהילתית אחרת. 

חלק מהקהילות בחר להיאבק ולהתנגד בכוח וחלק רק באופן מילולי. חלקן בחרו שלא להיאבק 

אך גם לא להתפנות ברצון, חלקן נלקח מהבית ע"י החיילים ואחרים יצאו מהבית על רגליהם 

בבכי גדול רק אחרי שלא הצליחו לשכנע את החיילים להניח להם להישאר בביתם. חלקן ארזו 

את הבית והרוב נלקח ממנו כשכל חפץ וחפץ נמצא במקומו.

שנתיים אחרי הן מתבוננות על דילמות אלו ועל מה שבחרו לעשות: "מבחינת הצוות היו מפגשים 

בהמשכים, וזה נתן המון כוח למורים. זה פתח מקומות שלא היו מוכנים לפתוח אותם. הייתה 

חשיבה בקיץ על מנת שלא להתפרק, כל שבוע מפגש בבית של מישהי אחרת, שרשראות, שיעורים, 

וכו', אלה דברים שהמורים נזכרו בהם אחרי. נתנו הדרכה למורים ביחס לתלמידים שכן ידעו 

לאן הם הולכים והרגישו מנודים. קשה לי שלא חזרתי אחרי הגירוש לגוש. חוויית הפרידה הייתה 

מאוד קשה. לתלמידים רבים יש חול וצדפים למזכרות". 

"זו שאלה כפולה. גם עלי כאדם פרטי וגם כיועצת. בחופשה הבנו שבית-הספר לא ישפיע כל כך 

על הילדים. המקום שבית-הספר יכול להיות שותף בתהליך הוא מאוד מסוים. הכול היה מוחזק 

זוכרת  במשפחות. ערכנו מפגש של מורים עם תלמידים. זה היה נחמד אך לא משמעותי. אני 

שבתחילת החופש הייתה פגישה של צל"ח )צוות לשעת חירום( מדי שבוע. חלק אחד מהצוות דגל 

במאבק עד הסוף ושלל הכנה, וחלק אחר סבר, שצריך להכין לכך שישנה אפשרות אחרת. הייתה 

התנגדות מאוד גדולה והיו שעזבו את הצוות בעקבות כך. אתה חלק ממכלול שלם. אין לך את 

המנדט, הזכות לא בהכרח שלך. 

חלק מהיועצות מתארות תהליכים שהיו חוזרות עליהן שוב: "אני מאוד אוהבת את מה שהיה. 

אני לא חושבת שהיה אפשר לעשות דברים אחרת. דובר בזה, היו מקומות שונים, הדיונים היו 

בתוך חדר מורים בצעקות, כמו במשפחה". יועצת אחרת: "אין לי שום מחשבה על להכין. לא 

הייתי רוצה להכין. אם אתה נאבק על המולדת שלך אין בזה פשרות".

אצל חלקן עולות שאלות וגם היום הדילמה נשארת פתוחה: "לא יודעת. מדי פעם אני שואלת 

את עצמי. בעיקר סביב 'להכין – לא להכין'. זה היה כל כך מורכב לפני. התנגשות של עוצמות... 

היה כל כך קשה לפני...אני חושבת שאם הייתי יכולה לאפשר בתוכי וגם בחוץ עוד יותר מקום 

לבטא את הרגשות, את האמירה שמותר להרגיש ולבטא איפה אנחנו עכשיו...הייתי מנסה לפנות 

בתוכי יותר מקום רגשי. אני אומרת את הדברים בהיסוס, כי כל הזמן מהדהדת בי אמירה של 

פסיכולוג בכיר שלמדתי אצלו בקשר לגירושין, אמירה שיישבה בי משהו בעניין הזה. הוא טען כי 

בכל תקופת הגירושין עד ההתמקמות במצב החדש אין מקום לפתוח רגשות, ואין מקום לעבודה 
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רגשית. במצב של אי-ודאות עבודה רגשית מעצימה את הקושי. זה מעצים את חוסר האונים וזה 

לא מועיל אם פותחים זאת לפני שהמצב התייצב. טיפולית יש ללוות את ההתארגנות במצב 

החדש. דיבור פרקטי, זו רמת הטיפול. מי לוקח אותך מאבא לאימא וכו''. 

"האם אלו שהתכוננו נמצאים במצב טוב יותר? האם לאלו שלומדים בבית-ספר אחר, לא בית-

ספר מגורש, טוב יותר? אלה הן שאלות. האם מה שנכון עבורי נכון עבור האחרים?

עבורי, אני שלמה עם הדרך שבחרתי אז דרך של התמודדות עם כאן ועכשיו תוך השתדלות להיות 

קשובים לאמירות שעולות בקשר להתנתקות ולתת להן מקום. הבת שלי שרה 'כאן לא נולדתי, 

כאן לא גדלתי, כאן לא עשיתי כלום'...איזו אימא אני עבור הילדים שלי בעניין הזה? כמה אני 

מאפשרת לילדים שלי ולתלמידים שלי מה שהם צריכים?"

אחת היועצות מספרת על הקושי לחזור לימים שלפני: "מאוד קשה לי לחזור. לא יכולה להבין איך 

הייתי שם, מה באמת היה. כל התקופה מתערבלת בתחושה.. עשינו שיעור בסוף השנה, שמשהו 

שם היה ממש לא טוב. בנות אחרי הגירוש אמרו לי: הבטחת שניפגש לפני הגירוש, לא נפגשנו לפני 

הגירוש. למרות שהיה מפגש בית-ספרי, היום אני חושבת שחבל שלא היה משהו יותר משמעותי 

לפני הגירוש וגם אחריו.

ויש גם חוסר השלמה עם הבחירה: "אני לא שלמה עם הדרך שבה נפרדתי מהבית. לא הזדהיתי 

עם ההיערכות ביישוב שהייתה 'היערכות חגיגית ללוויה חשובה'. הרגשתי שזכותי לחשוב אחרת 

ולעשות אחרת. ועל זה הייתה המלחמה בתוך היישובים. ההנהגה אמרה שיש רק אפשרות אחת. 

אני מרגישה שיש הרבה אנשים שחשבו אחרת. בעת מעשה, באירוע כזה קיצוני ומורכב, אתה 

לא פועל רק מהשכל. אם הייתי יכולה לעשות יותר, לחזק את כוחות הנפש, באמונה, בסבלנות, 

בנחישות וגם בהקשבה. לתת יותר מקום להקשבה הפנימית. אני מרגישה מאוד רע עם הדרך 

שבה התנהלנו. בעלי היה בתפקיד במוסד שהוא אחראי לו. זה השאיר אותנו מנותקים מהקהילה 

ומעצמנו באותו רגע".

"הייתי מכינה את הילדים למאבק שבסוף. לפרידה אי-אפשר היה להכין. לתוצאות אי-אפשר 

היה להכין, אי-אפשר היה לתאר את מה שיהיה. היה צריך להתכונן: מה לעשות כשהחיילים 

נכנסים. הכנו ערכה לבתים ואני ממש גאה בה. הייתי מכינה את הילדים יותר מוקדם. היה חוסר 

לגיטימציה גם להתעסק בהכנה של הילדים. מה לעשות כשהחיילים יגיעו. הייתי מפנה מקום 

פנימי נרחב יותר למגוון הרגשות והתגובות -לא היה לזה מקום".

לסיום פרק זה בחרנו להביא יומן אישי של אחת היועצות, המביא משהו מתוך עולמה הפנימי.



272

יומן

פתח דבר

הדברים שכתבתי מהרהורי לבי בלבד כתבתים, דברים שעסקתי בהם ביני לביני, בזמן זה או 

אחר.

תמונה  מייצגים  שאינם  וודאי  ודאי   , שלי  והכוללת  השלימה  התמונה  את  מייצגים  אינם  הם 

חלק  טושטשו  הדברים  של  האישי  אופיים  על  לשמור  כדי  אחר.  או  זה  ישוב  או  קהילה  של 

מהפרטים.

טבת תשס"ז, יום רביעי בבוקר 

יוכי סימן טוב פנתה אלי בהצעה לכתוב משהו לספר ששפ"י עתיד להוציא, ההגדרה:  אתמול 

התהליך האישי והמקצועי לפני בתוך ואחרי הגירוש. 

יוכי אומרת – לא משנה ההגדרה, לא מגבילה במספר העמודים, וגם לא במבנה, זה אתגר, קחי 

כדאי לך, אולי גם לך זה יהיה טוב...

בואי נקבע תאריך להגשת טיוטה כדי שזה יקרה. ואני אומרת, טוב ... ננסה... זה נכון ..אבל

אני סוגרת את הטלפון ומתחילה לחשוב , רגע, למה אני צריכה את זה? הזמן כל כך עמוס ואני 

כל הזמן רצה, להוסיף על זה כתיבה, מה גם שאינני קלת כתיבה ולוקח לי המון זמן להתנסח. 

אבל משהו בפנים אומר לי – קחי, זו הזדמנות בשבילך להעלות לסכם, להסתכל להתבונן, לעבד, 

פשוט לעבד.

ובפנים מתחילה מלחמה!!

את בטוחה שכדאי להחזיר אליך את הכול?

את הכאב שלפני ובתוך ואחרי?

עבר כבר מספיק זמן בשביל שתצליחי לגעת בזה?

עכשיו זה הזמן לתת מקום לכל התחושות של הכאב היגון האובדן הצער והתסכול?

מי יודע לאן זה ייקח אותך?

במה תכתבי בעט או בדמעות?

לשחרר מהמחסן את הדמעות העצורות

את הבכי שלא בכית

את הכעס שאסור לכעוס.

את האובדן שלא התחלת לעכל ואת מנסה להשכיח.

לתת לכל אלו שם, מקום, זמן וכוח.

יישאר לך משהו בשביל המציאות הנוכחית שדורשת המון?

שאלות קשות, התלבטות.

למחרת אני נוסעת לנווה אילן, ליום לימודים. בית המדרש להתחדשות.
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התחלתי ללמוד במסגרת זו מיד לאחר הגירוש, עוד לפני שהקהילה ידעה והחליטה לאן תעבור 

בַזמני )מילת מפתח בגירוש(.

אם לפני הגירוש דיברו על אי ודאות, אז אנחנו בישוב דיברנו על אי של ודאות אני שמה לב שכל 

מילה שוקלת כמה טון.... 

הלימודים בבית המדרש היו בשבילי אוויר לנשימה פשוטו כמשמעו.

נפש עייפה, עייפתי מויכוחי  קדם כל מבחינה רוחנית, תורה שמתחדשת עליך כמים קרים על 

רבנים, ההתפצלויות האין סופיות ודיוקי הדיוקים באופן התנהלותו של הקץ המגולה.

בית המדרש היווה גם מקום לעבד, מחשבות רגשות, וגם להתאמן.....

השנה ממשיכים פעם בחודש, ואני בדרכי לשם, הגעתי עד הכיכר בנווה אילן ועכשיו החלטתי 

לצעוד רגלית עד למלון.

שוב צצות המחשבות, לכתוב או לא?

ובמוחי צצה תשובה מובנת.

אני אכתוב יומן, כל פעם שאוכל אשתף במחשבותיי ורגשותיי כך מהבטן. זה בסוף ייתן תמונה 

כל שהיא, וזה גם הכי פחות יקשה עלי במבנה ובסגנון וכו'.

אני מתחברת לשאלה של אתמול וזו אחת הדילמות הכבדות גם אצלי באופן אישי ואחר כך 

בתוך ביתי, ולבסוף בקהילה.

כמה מקום לתת לכאב, לאבל, לאובדן.

יש אומרים: בכינו שבוע שלם, זהו נגמר, הלאה, וביתר שאת להם אין התלבטות.

יש גם כאלו שהכאב הציף אותם, וגם להם אין התלבטות

אך רובנו לא בשום קצה.

מתלבטים, כמה מקום ואיך ובאיזה אופן, עם מי ומתי, ולאן זה ייקח אותי.

צריך להבין שכל שאלה כזו היא קודם כל שאלה אמונית – מה נכון לעשות.

ציבור שלם שלא מרשה לעצמו להרגיש לפני ששאל אם זה מותר ואם כן מתי ואיך וכמה.

מדהים.

וכולם תלויים אחד בשני. מי שרוצה לשתף מחפש מישהו שיהיה מוכן להשתתף.

לא רוצה להרגיש שונה חריג חלש.

שכן התמודדות ריגשית נחשבת חולשה.

משהו שמותר לעשות רק אדם בינו לבין עצמו או מקסימום בזוג.
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אין מצווה לפרסם או להעצים. קוראים לזה "צרכים" תרתי משמע!!

על הכאב הקשור בחוסר לגיטימציה עוד יותר קשה לכתוב, כי הוא קשור לקרובים אלי ביותר, 

אלו שאיתם כתף אל כתף עברתי את המשבר הזה, ואף על פי כן במובן מסוים אני על תנאי 

אצלם. אין מקום לכל אחד כפי שהוא.

שהרי סובלנות מתפרשת כפלורליזם, ואז זה כמובן אסור.

חברה אידיאליסטית שמתקשה לתת מקום לגוונים אחרים ולפעמים אף מזהה את זה כסכנה 

מוחשית.

מתברר שחלף לו חודש ושוב אני בנוה אילן. עוצרת במבשרת ומחכה לטרמפ, ומתחברת מחדש, 

כמה עבר בחודש הזה.

אתמול בלילה קראתי בנשימה אחת, מתחילה ועד סוף את הסיפור "לכבוד שבת קודש", שכתב 

בעלי על המלחמה. הוא אומר שהמלחמה כמעט מחקה לו את הגירוש, אבל בסיפור בכמה תחנות 

הגרוש צף ועולה והוא מנסה למחוק אותו, לדוגמא הקושי עם "ריח המדים שחן של מצווה סר 

מהם".

מרחק שנה בדיוק בי"ז אב תשס"ה גורשנו מבית חיינו. שנה אחר כך בי"ז אב תשס"ו בעלי נכנס 

ללבנון.

רק שנה, והם ומה שביניהם יכול למלא דפים רבים והמה לא יכילוהו.

נתמלאתי  לדבר,  הפסקתי  לא  שנולדתי  שמיום  אני  ובוהו.  תוהו  בעיקר  זוכרת  אני  בתחילה 

שתיקה

של  שתיקה  כאב,  של  שתיקה  ארוכה,  שתיקה  המעמסה.  את  לפרוק  המילים  לי  נמצאו  ולא 

תסכול. שתיקה רועמת של כעס שאסור לבטא. 

בגידה!

ואחר כך בעיקר הישרדות. השקעת אנרגיה אדירה לתפקד, כאם, כיועצת, ובכלל כבעלת בית.

ולאחר מכן "שאלות". אין סוף שאלות, שמיום שהחלו, סללו דרך חדשה בעולמי, פתח שפותחים, 

אפשרויות, התלבטויות, שהויות.

את השאלה הראשונה המשמעותית שאני זוכרת – שאלה עופרה הקשר, יועצת בכירה שקיבלה 

את פני לאחר הגירוש. מה אפשר לעזור?

ואני לא יודעת, הלוואי והייתי יודעת.

לעצמי-  ואני אומרת  והבלבול החוצה.  ואני חושבת בקול שופכת את הבלגן  ועופרה מקשיבה 

מענה,  ולתת  להגדיר  ולחפש  לשאול  יודע  מתוכנן שקול,  ומסודר,  מאורגן  אני אדם  כלל  בדרך 
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אבל זה בדרך כלל, וכאן כאילו אני כלל לא עצמי, אני במקום כל כך כואב, מצטער, מבולבל. אני 

"היועצת"? נשמע כמו בדיחה.

הלוואי שהייתי מסוגלת לצחוק.

"צחוק" אפילו חיוך הייתי שמחה לקבל. אני זוכרת שישבתי באיזה חדר בקראוון, מנסה להרדים 

את ביתי הקטנה, שהורתה ולידתה בגוש קטיף, והיא מהתלת בי, עוצמת כאילו עיניים ומחייכת. 

ופתאום אני שמה לב שהילדים המתוקים האלו ממשיכים, צוחקים עם כל הטלטלות והשינויים 

הם שמחים. ואני לא חייכתי אליהם חיוך כבר זמן רב. הי, אני מסוגלת לחייך, אני שמה לב 

למשהו נעים.

איזו הכרה של הפתעה עולה בי. לא שמתי לב לעצמי בכלל, לא שמתי לב לילדה. איפה הייתי? 

אין לי מושג.

המפגש עם עופרה עשה לי סדר. 1. מישהי רוצה לעזור. אני מכירה במצב 2. אני צריכה עזרה, אני 

זקוקה לה, כמו שאף פעם לא הייתי. 3. מוכנים לתת לי את מה שאני מרגישה שיעזור.

מה אני מרגישה שיעזור? מישהו שיטה כתף, יחד איתי, יחשוב ויטול חלק בעשייה ממש.

אני לא מסוגלת לחשוב לבד, אני לא כל כך סומכת על עצמי, התגובה שלי אינטואיטיבית לגמרי 

ועמוסה עמוסה, ובפועל צריך לעבוד.

עופרה מגייסת את מבשרת וכאן מתחילה העבודה האמיתית, תחילתה ראשונית, ניסיונית, שתינו 

יותר ממנה  ליוותה את אחותה בגירוש מחומש. אין מישהי  והיא  באותה סירה, אני מגורשת 

שממש מבינה אותי, ומצד שני פנויה לי, אני זקוקה למישהו פנוי כי כמוני כולם מסביבי "עמוסים 

נשאם".

מבשרת פנויה לי.

הסתכלות שלה נושאת חן בעיני. הדרכה שלה אותי נעימה לי מחזקת אותי.

מהפגישה הראשונה שלנו אני יודעת, אני במלחמה הזאת כבר לא לבד, אפשר להירגע... 

איך מתפקד בית שהאב והאם שבו במשרה מלאה פלוס, ארבעה ילדים, הריון, מונו ו"גרוש", מעבר 

דירה בפעם החמישית תוך חצי שנה בדיוק וביום החופשי יום לימודים בירושלים? בהסתכלות 

לאחור זה נראה מטורף, בפועל זו מציאות פשוטה ומסתגלים אליה אפילו די מהר. אין זמן לחשוב 

עליה. 

אם היה פנאי מעניין איך זה היה? אולי יותר מסובך.

פעם הרהרתי בקול יחד עם בעלי בעניין זה מה הוא אומר אולי היה נכון יותר להוריד כמה 

הילוכים השנה? והוא אמר, להיפך השנה זה טוב לנו להיות עסוקים כל כך. זה בריא לנו.

לנו אולי, אך מה עם הילדים?
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אחרי ארבע שנות חירום כשיגרה ביישוב, עכשיו שנה שבה כל כך הרבה טלטלות ובעיקר אבא 

ואמא שלא פנויים, לא יכולים להקשיב באמת, לא יכולים לשמוע כי יש כל כך הרבה רעש ברקע, 

ואין אפשרות לשהות מעט עם הקשיים שלהם, כי אין מקום להכניס אפילו סיכה.

והכול מחכה ל ל י ד ה .

הכול ימשיך בטרוף הזה עד אז.

ואז נעצור – נתפנה, נתחיל לראות איפה נמצא ומה צריך כל אחד, אבל זה רק אז.

כמה חלומות ותקוות היו לפרק הזמן הזה.

כל מה שמבשיל ועוד מעט יתפוצץ בפנים - מחכה לפרק הזמן הזה, שאז יהיה אפשר לעכל, לעבד, 

לסדר בפנים מחדש.

לידה של תובנות, לידה של נתיבים, לידה של קשרים, של חיבורים של שיחה של הקשבה, לידה 

של עצמי מחדש. לידע.

שפה חדשה מתבשלת בתוכי, שפת דיבור ביני לביני, וגם עם סביבתי, שפה שבה בעיקר מקשיבים, 

למה  שמעיק,  למה  מקשיבים  ולרגשות,  לתחושות  מקשיבים  ללב,  מקשיבים  לגוף,  מקשיבים 

שמשמח למה שמתעורר.

ומתוך ההקשבה פנויים להגיב, להיענות.

בבחירה - פחות אוטומט, המשך טבעי של השאלות שמילאו את חיי מאז הגירוש.

אי אפשר לעצור את התהליך הזה, זה צועק עד השמיים, ופשוט לא ניתן היה להתעלם.

ובכל זאת רבים מחברי בוחרים להתעלם, בחרו אז ובוחרים עתה. 

אבל אני כבר לא רוצה להתעלם, חלקים ישנים התעוררו וביקשו את שלהם ואני נעתרתי להם 

באהבה, ומתוך קבלה ושמחה.

כשהתפניתי להם, גיליתי שאני מסוגלת להתפנות יותר גם לאחרים. יש פחות רעשים ברקע. אני 

שומעת יותר ברור אני מסוגלת להקשיב בסבלנות, בלי שקופצים לי כווצ'ים.

הסבלנות מתאפשרת לי מתוך ביטחון. ביטחון פנימי בה'. בעצמי ובאחרים. ביטחון שלא הכול 

עליו לא הכול אצלי. ואת שלי אני יכולה לתקן, ואני רק חלק מכל התמונה, ורק החלק הזה נתון 

לי, אך התמונה היפה היא של כולנו.
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הלידה!

המון לידות התרחשו )עזרו לי בזה מבשרת, ובית המדרש( יקרות וטובות, בזכות הגירוש. 

זה קשה לומר, אמנם ייסורים מכפרים, אך ודאי שאיננו חפצים בהם.

הדבר שלא התרחש בחופשת הלידה זה התפקוד שכה חיכיתי לו. הגוף שלי כרע תחת העומס 

ואני בעיקר ישנתי וישנתי.

לא הבנתי מה קורה, למה אינני מתאוששת, בתחילה ניסיתי להלחם גם אני בגופי, אבל לאט לאט 

התחלתי להקשיב לגוף ולבטוח בעצמי.

את הקצב לא אני קובעת, ריבונו של עולם למעלה ואני יכולה להיות קשובה ולצמוח, או להלחם 

ולכרוע.

יש לי הבחירה.

הפעם אני שוב בדרך לנווה אילן ללימודים. מעניין, גם בשנה שעברה אלו הימים שבהם עצרתי 

ונשמתי, ובעצירה הזו אמרתי לעצמי שזו הפעם האחרונה שאכתוב.

גדולים  לי לכתוב, שוב אני בעין הסערה, סימני שאלה  והנה בסיכומה של ההזדמנות שניתנה 

התעוררו ודפקו על פתח ביתנו. לשאלות הללו השפעות מרחיקות לכת עלינו כמשפחה, על הקהילה 

שלנו ועל עוד מעגלים נוספים…

ואיפה אני??

בין הנטייה לראות כאן הזדמנות, לבין הרגעים שבהם העייפות מכריעה אותי והשאלות הללו 

עושות לי חשק לישון כאילו שאם אשן זה יעבור.

לפעמים אני חושבת, כמה הכול השתנה בעקבות הגירוש... המון, בכל תחום. אם באנשי המפתח, 

אם באפשרויות ואם ברצונות, ממש בכל תחום, והמון שינויים הם לטובה.

אני מסתכלת אחורה וזה נראה לי שזה קרה לפני מליון שנה... ובכל זאת בפועל הקושי קיים. 

חוסר היציבות, חוסר הוודאות.

בקיצור- אין תחנות מנוחה באמצע הדרך. דווקא כשכל כך צריך.

השינויים ממשיכים לזרום ולהתגלגל, ואני מתגלגלת איתם, פעם למטה ופעם למעלה, חזון, חלום, 

שאיפות, רוממות.

היום מה שהכי מטריד אותי זה ההשלכה של המצב המתמיד הזה על הבית, עלי באופן אישי, 

על ילדינו.

כי משהו מהותי בביטחון וביציבות התערער.

ומזה נולדו אירועים קטנים שהולידו אצל חלק פחדים, אצל חלק מתחים. 

מצחיק- כשגרנו בגוש והסכנה הייתה אמיתית, כולנו ישנו מצוין. בטוחים. היום מתעוררים בלילה 

כמה פעמים, ילד זה מתעורר ומפחד )הוא עצמו לא יודע ממה(,
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ילד אחר עובר ממיטה למיטה,

בבוקר כולנו ישנים במיטה אחת צפופים...

נזכרו לפחד!

מפחדים לנסוע לסבא וסבתא בעיר, אולי יש שם גנבים... מפחדים לישון בחדר עם אח קטן... 

מפחדים.

כנראה שעכשיו מותר לפחד- אז מפחדים!

מצחיק, אך גם קשה.

הצטרפו אלינו המון תושבים חדשים, וצוות מורות חדש, חלקו ממש חדש, חלקו חדש באזורינו, 

ולאור עבודתם הרעננה אני שמה לב שאנחנו נראים עייפים. פשוט עייפים.

לא תמיד כמובן. יש כאלה שיאמרו, הלוואי עלי עייפות כזו, אך אני כן רואה הבדל משמעותי.

כשאדם ערני הוא סבלן, בעל אורך רוח, יש לו רעיונות ויוזמות, והוא פתוח.

כשאדם עייף, הוא קצר רוח ומעוצבן, והוא סגור, ממחזר רק את מה שהוא מכיר אפילו שזה לא 

מתאים- וכועס למה זה לא עובד?!

ואני שואלת את עצמי – לפחד כבר מותר, אבל להיות עייף?

לא עדיין לא, אי אפשר, זה עדיין מסוכן.

ואם אנוח, זה יעזור? ואולי זה רק הקושי הפרטי שלי, )גירוש , הריון, לידה, מונו(

אולי זה פשוט שעות שינה שקצת חסרות.

כי בפנים יש כוח אדיר, כמו הר געש שיש לו המון אנרגיה ויצירתיות.

אך משהו בדרך אליו חסום.

אולי אימון בפריצת מחסומים – זה מה שחסר.

אני מרגישה שאני מבולבלת, שוב מבולבלת. סימני השאלה הרבים שמציפים אותנו היום ושהגיעו 

אך לפני שבוע הם גדולים.

ואיתם באים גלים רועשים, אך בפנים יש את הביטחון. בעזרת ה' יהיה טוב. יכול נוכל גם להם, 

ויותר מזה, נצמח ונפרח. 

אנחנו וכולם- אמן!

מ.ו. שבט תשס"ז


