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ההינתקות כאתגר מקצועי
ברמת הפרט והארגון

ד"ר בלהה נוי, מנהלת אגף שפ"י

שפי״טון זה שונה מהשפ״יטונים שנכתבו עד כה, 
שכן הוא עוסק בפרק ייחודי ושונה מכל התערבות 
שהייתה בעבר במצבי חירום. הידע התיאורטי 
והפעילות הרבה, שהתרחשה ועדיין מתרחשת 
סביב ההינתקות, משמשים רקע לחוויה רגשית 
חזקה ומורכבת ביותר. חוויה שיש בה כעס, תסכול, 
חוסר אונים, ייאוש, אך גם חמלה, התעלות, השראה 

והעצמה.
לזהותם  זו אינה קשורה  חוויה 
אלא  הכותבים,  של  הפוליטית 
נובעת ממעורבות אישית ומקצועית 
באירוע היסטורי מכונן, שהשפעתו 
וגבולותיו רחוקים עדיין מלמצות 
את עצמם. בדומה למתרחש בחברה 
הרחבה, תהליך ההינתקות לא הפך 
עדיין לנחלתו של ארגון שפ״י כולו, 
והוא מתמקד בעיקר במי שעבד 

ישירות עם התושבים המפונים, או במי שיש לו 
קרובים או חברים ביניהם. 

פיזית  גם לאנשים שהיו קרובים  נוגעת  היא 
לאירוע, כמו אנשי מחוז הדרום והשפ״חים ב״עוטף 
עזה״, וכן לפסיכולוגים וליועצים השייכים למגזר 
הממלכתי-דתי, שהיו קרובים אידיאולוגית ואמונית 

לתושבי הגוש. 
האירוע נגע גם למתנדבים הרבים שניסו לסייע 
לתלמידים המפונים ולמשפחותיהם וכן לאנשינו 
שסייעו במרכזי המפונים. שלא כמצופה פזורים 
המרכזים בגולן, בים המלח, בירושלים, בנתניה, 

בזיכרון יעקב ובמקומות בלתי צפויים נוספים. 
למעגל זה נוספים עתה גם פסיכולוגים ויועצים 
שנותנים שירות לאתרי המפונים, המשמשים תחנת 

מעבר לקראת התיישבות הקבע.
מטרת חוברת זו היא, בראש ובראשונה, לתאר 
ולתעד את העבודה המקצועית המיוחדת במינה 
שנעשתה עד כה, על שלביה השונים, ואת תרומתה 
לשלומם ולביטחונם של הילדים. 
שפ״י, כארגון חברתי, רואה עצמו 
מחויב להביא את הדברים בפני 
כלל אנשי המקצוע שבו, ולהפוך 
את הידע שנצבר ואולי אף את 

החוויה לנחלת הארגון.
חשיבותו של התיעוד מתחדדת 
לאור העובדה שהאירוע הקרוב 
ביותר במהותו לאירוע ההינתקות 
היה פינוי ימית, והלקחים שיכולנו 
להפיק ממנו, למרות השוני הרב בין האירועים, 
היו מצומצמים, בגלל היעדרו של תיעוד מקצועי, 

מקיף ומעמיק.
תהליך ההינתקות מאפשר גם התבוננות המאופיינת 
בלמידה תוך כדי עשייה על דרך עבודתנו: על ההכנה 
מראש, על פעולתנו בהינתקות עצמה ובשלבי 
קליטת המפונים, ומאוחר יותר, באשר לחלקנו 

בתהליך השיקום.
נקודת המוצא  השפ״יטון מאפשר לבחון את 
המקצועית ואת התיאוריות שעליהן הסתמכנו, 
לעבד חלקים בלתי מעובדים ולשמרם בזיכרון 

ה

עת
צות

ש

כל
את
הח

מטרת חוברת זו היא, 
בראש ובראשונה, לתאר 

ולתעד את העבודה 
המקצועית המיוחדת 
במינה שנעשתה עד 

כה, על שלביה השונים, 
ואת תרומתה לשלומם 
ולביטחונם של הילדים
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הארגוני בצורה מסודרת ומגובשת יותר.
ובאחרונה, מאפשרת הכתיבה להבחין ביכולות 

הארגון ובחולשותיו, ולהפיק לקחים לעתיד. 

עקרונות העבודה
הכנה מוקדמת  הכנה מוקדמת .   .1

בדצמבר 2003 הודיע ראש הממשלה, אריאל   
שרון, על התוכנית לפנות את תושבי גוש קטיף 

וארבעה יישובים בשומרון. 
בפברואר 2004 התקיימה ישיבה ראשונה של   
הפורום החברתי של המועצה לביטחון לאומי, 
שבה ייצגתי את משרד החינוך. לאחר שנה של 
פגישות והכנות, שהתבססו, בין השאר, על 
למידה מאירוע פינוי ימית, עבר ניהול הנושא 
למינהלת סל״ע, שבה ייצגו את שפ״י יוכי סימן 

טוב וד״ר סמדר בן אשר.
במקביל, החלה העבודה עם מערכת החינוך   
בגוש, שעיקרה נעשה על-ידי היחידה למצבי 
לחץ. יחידה זו נעזרה בגופים, באנשים נוספים 
ובמעורבותם של שני מרכזי החירום – מרכז 
מהו״ת בשומרון, בראשות מרים שפירא, שתרמה 
רבות לידע של אנשי המקצוע ולהכשרתם, 
והמרכז לפיתוח משאבי התמודדות בקריית 

שמונה, בראשות פרופ׳ מולי להד.
ההכנה המוקדמת כללה גם יום של סימולציה   
לאנשי המטה בהדרכת פרופ׳ מולי להד, וכן 
יום עיון לבכירי שפ״י בנושא ״להיפגש בתנאים 
של מחלוקת״. יום עיון זה הפך דגם שהוטמע 
בארגון באמצעות עבודת בכירים עם אנשי 

השדה במקומות השונים.

העצמת אנשי המקצוע   העצמת אנשי המקצוע  .   .2
ככלל, משקיע שפ״י חלק ניכר מתקציב הפעולה   
בהשתלמויות של אנשיו. ההשתלמויות של 
התמודדות במצבי לחץ תוגברו מאוד הודות 

לתרומה של כמיליון ש״ח של הג׳וינט. ההנחה 
הייתה, שבעת הפינוי עצמו תגבר העמימות, 
הקשר עם המטה עלול להשתבש, ואנשי המקצוע 
יצטרכו להישען על הידע שבידם. לפיכך, ככל 
שאיש המקצוע יהיה מיומן יותר ומצויד בידע 

כללי וספציפי כאחד, הוא יתפקד טוב יותר. 
גישה זו הוכיחה את עצמה לא רק בעת הפינוי,   
אז קיבלו על עצמם תפקידי מנהיגות אנשי 
המקצוע שהיו תושבי הגוש, אלא גם במרכזי 
הקליטה, במקומות בלתי צפויים ברחבי הארץ. 
הרקע המקצועי של האנשים אפשר להם לסייע 

גם כאשר נקראו באופן פתאומי.

פיתוח חומרים ודרכי עבודה רלוונטיים לרשות  פיתוח חומרים ודרכי עבודה רלוונטיים לרשות .   .3
השדה השדה 

בשנים האחרונות מוטמע בארגון ״השיח   
הנרטיבי״, שאותו מובילה קבוצת אנשי מקצוע 
בראשות ישי שליף. על סמך השיח הנרטיבי, 
פותח בשפ״י ״השיח המוגן״. כלים אלה סייעו 
רבות לפיתוח שיח בין אנשים בעלי דעות 
שונות ואף קוטביות. שכן, המאפיין הבולט 
של ההינתקות היה פער שנראה בלתי ניתן 
לגישור. בעוד שעבור חלק גדול מהעם הייתה 
ההינתקות תהליך שנתפס כמקדם את השלום, 
חלק אחר ראה בה אסון נורא שרק יחליש את 
העם. האירוע איים להביא על החברה בישראל 
מחלוקת קשה ביותר שהייתה עלולה להגיע עד 
מלחמת אחים. לפיכך, השיח בין אנשים בעלי 

דעות מנוגדות היה בעל חשיבות עצומה.
התקליטור והחוברת ״מתנתקים ומתחברים...   
האתגר״, שחובר גם הוא על-ידי קבוצת בעלי 
מקצוע בראשות חנה שדמי, נותן כלים בידי 
והמחנכים שיאפשרו להם  אנשי המקצוע 
לקיים שיח ביניהם ובין התלמידים בתנאים 

של אי-הסכמה (ראה פרוט בעמוד 127)
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חבירה  חבירה .   .4
אחד המנבאים להצלחת ההתמודדות הוא היכולת   
לחבר כוחות בתוך הארגון ולחבור לארגונים 
אחרים מחוצה לו, במקום ליצור תחרות ביניהם. 
השתדלנו להופיע כארגון מגובש בתוך עצמו 
ולעבוד בתיאום מרבי בין הפרופסיות בתוך 
שפ״י, וכן לחבור לכוחות בשטח: מינהלת סל״ע 
מצד אחד, רבנים, מועצות, מנהלי בתי-ספר, 

אנשי רווחה, מתנדבים ועוד, מן הצד האחר.

בעיות וקשיים
אירוע בעל עצמה רבה כל-כך כמו ההינתקות, יצר 
בעיות, קשיים ודילמות, שאותם לא צפינו מראש. 
המגמות המקצועיות וההחלטות ראויות, על כן, 

לבחינה מחדש. 
התנגדות לשיח על ההינתקות עם הילדים  התנגדות לשיח על ההינתקות עם הילדים .   .1

מצד המנהיגות האמונית של הגוש לבשה   
ההתנגדות פנים אחדות: אמונה כמעט מיסטית 
שההינתקות לא תתרחש, ולכן אין טעם לבלבל 
את הילדים. גם אם תתרחש ההינתקות, הרי 
דיבור מקדים על-כך רק יחליש ויקטין את 

יכולת העמידה.
החלטנו שחשוב לעבוד בתיאום עם המנהיגות   
ועימות עמה רק יפגע בילדים. מעורבותנו 
כללה, לפחות בתחילת הדרך, אך ורק עבודה 
עם הילדים על תגובותיהם למצב הביטחוני 
שאופיין במטחי פצמ״רים ובחדירות ליישובים. 
ככל שקרב מועד ההינתקות החלו לעלות בשיח 
גם תכנים הקשורים להינתקות עצמה: מתי 
יבואו המפנים? מה יהיה אם ההורים לא יהיו 

בבית? האם בעלי החיים יפונו? וכד׳. 
בעקבות בחינה מחדש של הצרכים, החלו אנשים   
להתייחס גם לשאלותיהם של הילדים, מתוך 
הבנה שהדמיון והפנטזיה עלולים להיות קשים 
מכל מציאות שתתרחש בפועל. עם זאת, לא 

קוים שיח גלוי וברור עם הילדים ולא נערכו 
כמעט פעולות של פרידה.

״ועדת קבלה״ למסייעים  ״ועדת קבלה״ למסייעים .   .2
אחת התביעות של מקבלי העזרה הייתה לבחור   
את המסייעים, במילים אחרות, התקבלו על-ידם 
אך ורק מטפלים שהם בעלי רקע אמוני-תורני 

התואם את שלהם. 
תביעה זו נראתה לרבים כחוצפה או כהתנשאות.   
אנו, המטה, קיבלנו את התביעה מתוך הנחה 
שאדם הנמצא במצוקה, דהיינו מקבל העזרה, 
הוא זה שיחליט במי ייעזר, ואין זה הזמן ולא 
המקום להתעמת או אף לנהל ויכוח ערכי-אמוני 
עם האוכלוסייה, גם אם בעינינו איש מקצוע 

הוא איש מקצוע ללא קשר לדעותיו.

השפעת החלטות פוליטיות על פעילותם של  השפעת החלטות פוליטיות על פעילותם של .   .3
אנשי המקצוע של שפ״י:אנשי המקצוע של שפ״י:

כארגון מקצועי, מצאנו עצמנו לא פעם בסכנה   
של פוליטיזציה מימין או משמאל, ואכן, תפקדנו 
בין מסרים סותרים. למשל: לאחר החלטת 
הממשלה על ההינתקות, נחנך בית-ספר חדש 
בעצמונה. או, החל בהתקפה עליי מן האגף 
השמאלי בכנסת, כשהשתמשתי במילה ״ֵאֶבל״ 
ביחס לתחושת אנשי הגוש, וכלה בהתנגדות 
הפסיבית מימין לקיים שיח בבתי-הספר לקראת 

ההינתקות.
שפ״י הנו אמנם האגף היחיד שקיבל רשות   
לכתוב תוכנית מגירה להתערבות, אך מעולם 

לא ניתנה לו הרשות להפעילה. 
החוברת על ההינתקות, שהייתה אמורה להישלח   
לבתי-הספר מבעוד מועד, התעכבה בחלונות 
הגבוהים, ונשלחה רק לקראת החופש הגדול, 

במועד שהקשה על יצירת שיח בכיתות. 
הממשלה קיבלה החלטה שטרם הפינוי יחדלו   
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לעבוד כל מוסדותיה. לפיכך, ערב ההינתקות, 
הורנו לאנשינו להפסיק לפעול בגוש ולפנותו. 
בדיעבד הסתבר, שפעולת הפינוי עצמה הייתה 
מורכבת ביותר, ונדרשה עזרה מקצועית-מסיבית 
כדי להרגיע את האנשים ולסייע להם בשעה 
כה קשה. התמזל המזל וחלק מהתושבים, שהם 
אנשי מקצוע, סייעו רבות לקהילה, גם על חשבון 

סיועם לבני משפחתם.
האם לא היינו צריכים להיות אקטיביים יותר   

ולדרוש להימצא שם בעת הפינוי?

בחינת קונספציות ההתערבות  בחינת קונספציות ההתערבות .   .4
נקודות מוצא תיאורטיות אחדות שימשו אותנו   

בערבוביה. 
הקהילה  בקרב  הדומיננטית  התיאוריה   
המקצועית בכלל ובשפ״י בפרט, התייחסה 

לטראומה שבעקבותיה יבואו 
גילויים של פוסט-טראומה. 
הללו  המונחים  הציפו  וכך, 
ם  י ש נ א ו  , ת ו נ ו ת י ע ה ת  א
רבים מהמנהיגות האזרחית 
והמקצועית של המתיישבים 

הכריזו על הקהילה כעל קהילה בטראומה. 
גם הקהילה המקצועית הרחבה, שנרתמה 
מאוחר ואולי מאוחר מדיי לנושא ההינתקות, 
קיימה כינוסים שהמשתתפים בהם היו אנשי 

קהילת הטראומה. 
לאט-לאט החלו להישמע קולות המדברים   
על אבל ושכול. ימי עיון המתקיימים בימים 
אלה מעידים אולי על שינוי בפרדיגמה. ובצד 
כל אלה מבצבצת מחדש ודורשת את מקומה 
הגישה הסלוטוגנית, המאמינה בכוחם של 
הפרט ושל הקהילה לשקם את עצמם ולעבור 
את המשבר באמצעות כוחות הריפוי הנמצאים 
בתוכם. השיח הנרטיבי, המתרחש בינינו לבין 

עצמנו ובמערכת החינוך הוא אחד הביטויים 
לגישה זו.

וכך, שלוש נקודות מוצא שונות שימשו אותנו   
במקביל. האם נקודות מוצא אלה משלימות 
זו? האין סתירות מהותיות ביניהן?  זו את 
האם נכון שארגון רב-תרבותי יאפשר נקודות 
מוצא שונות, או שמא הייתה צריכה להיות 
יותר מצד המטה? האם לא  אמירה ברורה 
הייתה סוגסטיה לשימוש רב מדיי בנושא 
הטראומה, שלא אפשר לגישות הסלוטוגניות 
לבוא לידי ביטוי הולם? אלו הן שאלות שעדיין 
לא דנו בהן בצורה מספקת, והן מחכות על 

שולחננו.

זכויות ילדים   .
במהלך שלבי ההמתנה והפינוי וכן גם לאחר   
הפינוי, ובמיוחד בעת אירוע עמונה, 
עלה בכל חריפותו נושא זכויות 
הילדים. עמדת המוצא שגיבשנו 
היא, שזכותם של הילדים להשתתף 
באירוע מכונן בעל השפעה על חייהם 
בהווה ובעתיד. למדנו מהמחקרים 
שעסקו בפינוי לונדון במלחמת העולם השנייה 
על חשיבות הימצאותם של הילדים עם הוריהם 
בהשוואה לפינויים למקום מבטחים. עם זאת, 
היה ברור לנו, שחשוב למנוע מילדים חשיפה 
לחוסר האונים של הוריהם או לחלופין לגילויי 

אלימות מצדם כלפי המפנים.
זאת ועוד, אנו סבורים שתפקידה של מערכת   
החינוך כמכינה ילדים לחיים, הוא לחשוף 
את הילדים לאפשרויות המחאה וההתנגדות 
בגבולות החוק, ולכן המחאה ה״כתומה״ וכן 
השרשרת האנושית נראים בעינינו חשובים 
ומלמדים, לעיתים יותר משיעורי היסטוריה 

או אזרחות. 

ה.
ה

ומ

ללו 
ם  י

היל

בחסה הת 
ה

היא

ש

האם לא היינו צריכים 
להיות אקטיביים יותר 
ולדרוש להימצא שם 

בעת הפינוי?
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בעינינו, קיים גבול ברור בין שיתוף הילדים   
באירועים לבין שימוש בהם. השתדלנו למנוע 
את השימוש בילדים ככל שיכולנו, אם כי לא 

תמיד בהצלחה.
הדאגה לילדים טרם הסתיימה.   
מחד-גיסא פיתחו המתבגרים 
שהגיעו לגוש מכל הארץ חיי 
חברה עצמאיים, המאפשרים 
הצצה אל תרבות נוער במיטבה. 
אך מאידך-גיסא טומנת בחובה 
התארגנות זו סכנות של תחושת 
ריק וריקנות המלווה את סיום 

תקופת ״חסמבה״ וחזרה לשגרה.
עבודה רבה עוד צפויה עם בני נוער החשים   
כעס על הוריהם שלא נאבקו מספיק, כעס על 
המדינה שבגדה בהם, וכעס על הרבנים שהטעו 
אותם. חשוב להמשיך את השיח אתם, להציב 
לפניהם אתגרי מנהיגות מבלי לוותר על הצבת 

גבולות לפעולותיהם ולמעשיהם.

תפקידי המטה  תפקידי המטה .   .6
תפקיד המטה היה להתוות דרך משלב ההכנה   
ועד לשלב שבו אנו נמצאים כיום - בתר (פוסט) 
הינתקות. בשלב המקדים היה תפקידנו לדאוג 
להכנת הארגון לקראת האירוע באמצעות חיזוק 
הידע והמיומנויות. עם הזמן, היה עלינו להשפיע 
בפורומים החברתיים והמקצועיים השונים 
שהתקיימו, לכיוון חיזוק כוחות ההתמודדות 
של הילד, על רקע חיזוק כוחות המשפחה 
והקהילה. כל זאת נעשה על ידינו, כאמור, 

בטרם האירוע.
בעת ההינתקות היה תפקידנו לתת גיבוי מתאים   
לאנשים העובדים בשטח, לדאוג למחסורם 
במשאבים ובתקנים, ולאפשר להם לפעול 
על-פי הבנתם, שכן רק הם שנמצאים בשטח 

נדרשים לקבל החלטות בזמן אמת. 
הן אנשי שפ״י בשטח והן אנשי המטה למדו   
על הצרכים ועל הקשיים ״תוך כדי תנועה״, 
ועשו כמיטב יכולתם להתערב באופן שקול, 
מותאם המתבקש מן הדברים שלמדו. 
המאמרים בשפ״יטון מבליטים את 
העובדה, שלאחר ההכנה המקצועית 
והאישית המוקדמת שנעשתה, 
הרגישו האנשים אוטונומיים לפעול 
כנדרש. ומקריאת המאמרים מתקבל 
לעיתים הרושם שלאירוע היו מנהלים 
רבים. לא תמיד הייתה למטה תמונה 
מלאה של המתרחש בשטח בזמן אמת, ולעיתים 
גם כניסת המתנדבים הכבידה על היכולת לנהל 

את התהליך.
תפקיד המטה גם לבקר ולהפיק לקחים. מטפלים   
גילו צורך לעבד את החוויה, ומפגשים רבים 
כאלה במטה ובשטח הוקדשו לשיח מקצועי 

– אישי על האירוע שבו השתתפנו.

שפ״יטון זה הנו אחת הדרכים ללמוד את חוזקותינו  
ולהשתפר בהמשך הדרך. על עבודתנו קיבלנו ציונים 

לשבח מהגורמים המקצועיים והניהוליים.
זוהי ההזדמנות להודות לכל האנשים הרבים 
שהרחיבו את תפקידם המקצועי והאנושי, גילו 
כישורי מנהיגות, חמלה והתנדבות מעל ומעבר. 

נראה לי, שכולנו מסכימים שלולא עזרתנו המקצועית 
והאנושית, פני ההינתקות היו נראים גרועים בהרבה. 
נראה שההשקעה באנשים ובהכנה מראש הוכיחה 
את עצמה. ההינתקות היא תהליך מורכב ורב-פנים 

ואנו נמצאים עדיין בתוכו, וכמו שנאמר :
״הסיפור לא תם הוא רק מתחיל...״

רים 
בה. 

והא
הרג

עבודה רבה עוד צפויה 
עם בני נוער החשים 
כעס על הוריהם שלא 
נאבקו מספיק, כעס 
על המדינה שבגדה 

בהם, וכעס על הרבנים 
שהטעו אותם. 
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״הינתקות״״הינתקות״. לרשותנו מונח משותף המציין אירוע, 
או שמא פרק בהיסטוריה של מדינת ישראל, פינוי 
 ,2005 האוכלוסייה היהודית מגוש קטיף בקיץ 
בעקבות החלטת ממשלה. אירוע בעל משמעות 
מדינית, פוליטית, חברתית - קהילתית, בין אישית 
ורגשית. מה משמעותו של מונח זה עבורנו מן 

ההיבט המקצועי? האמנם מונח משותף? 
ישיבת מערכת שפ״יטון שבה השתתפתי בראשונה, 
התנהלה כמה חודשים לאחר פינוי גוש קטיף. 
הישיבה עסקה ביסודה בשאלה: האם יקדיש שפ״י 
את השפ״יטון הבא להינתקות? ידענו שעד לסיום 

כתיבתו והפצתו נגיע לשלהי 2006. 
נדרשנו למעשה לשאלה: מה משמעותה של 
ההינתקות בראי הזמן, עבורנו, כאנשי מקצוע 
האמונים על ריפוי הנפש וקידום בריאותה, במרחב 
הסובייקטיבי שבו להינתקות השתמעויות כל-כך 
שונות עבור פרטים ועבור מעגלי אוכלוסייה, ובכלל 

זה אנשי המקצוע עצמם? 
החלטנו פה אחד להקדיש את השפ״יטון לעבודתם 
המקצועית של אנשי המקצוע של שפ״י - פסיכולוגים 
ויועצים. מדובר  במפגש מורכב, סבוך ונדיר בין 
לבין  ואנושית  התרחשות פוליטית, חברתית 
ההתוויה של מערך ליווי והתערבות מקצועי בשדות 

הפסיכולוגיה החינוכית והייעוץ החינוכי.
מאחורי ההחלטה עמדה מחויבות ובצידה משאלה. 
ראינו חשיבות רבה בתיעוד עבודת אנשי המקצוע 
במצב ייחודי וכל-כך מורכב בהיבטיו האנושיים 
לצורך למידה ארגוניתלמידה ארגונית. חשנו מחויבות לאפשר 

"מסע באוהל מראות"
פסיכולוגים חינוכיים בהינתקות

חוה פרידמן, פסיכולוגית ראשית

לפסיכולוגים וליועצים בכל רחבי הארץ, שנמצאו 
מקצועית בטווחי קרבה - מרחק שונים מאוד, 
להתוודע אל העבודה המקצועית רווית העשייה, 

כמו גם אל הדילמות שהתהוו בצידה.

ההינתקות הפגישה אותנו, הפסיכולוגים, עם סוגיה 
מקצועית קונספטואלית:

מהי הרלוונטיות של עבודת הפסיכולוגיה החינוכית מהי הרלוונטיות של עבודת הפסיכולוגיה החינוכית 
לצורכי האוכלוסייה בקונטקסט זה בעת הזאת? לצורכי האוכלוסייה בקונטקסט זה בעת הזאת? 

מסוגיה זו נגזרות כמה שאלות הקשורות זו בזו:
מהם מעגלי האוכלוסייהמעגלי האוכלוסייה שלהם רלוונטית התערבותם 

של הפסיכולוגים החינוכיים מטעם שפ״י?
מהי התפיסה המקצועיתהתפיסה המקצועית העומדת בבסיס ההתערבות 

הפסיכולוגית? 
אילו ״ארגזי כלים״ ״ארגזי כלים״ רלוונטיים לנוכח תפיסה זו?

רלוונטיות לאוכלוסייה
הגדרת אוכלוסיות רלוונטיות להתערבות מתבססת 
על תפיסות מקצועיות, ומניחה צורך להגדיר 
את גזרת האחריות. ישנן אוכלוסיות שאותן לא 
ייעדנו להתערבות כדוגמת: כלל הציבור הישראלי, 
חיילים, משפחותיהם וכד׳. בכל התערבות בקהילה 
ובחברה יש להגדיר את גזרת האחריות, ובצידה 
להניח את דבר קיומם של גורמי בריאות נפש 

נוספים.
לסייע  כפסיכולוגים, מחויבותנו המקצועית 
לאוכלוסייה שהוחלט לפנותה מביתה ומקהילתה 
נראתה רלוונטית וברורה. בפועל, נחשפו הפסיכולוגים 
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בשדה לדילמות מקצועיות אין ספור, המתוארות 
היטב בשפ״יטון זה על-ידי העושים במלאכה, 
באשר לרלוונטיות שלנו כפסיכולוגים לאוכלוסיית 

המפונים. 
ראשיתו של המסע בהכחשת היתכנותה של 
ההינתקות מגוש קטיף, שזכתה לייצוג במילים: ״הֹיה 
לא תהיה״. מכאן עלו דילמות רבות באשר לפער 

בין הרצון והנכונות להגיש סיוע 
פסיכולוגי לבין צרכיה המוצהרים 

של האוכלוסייה. 
– פוליטי, את מי  ממבט ארגוני 
הפסיכולוגים  הפניית  משרתת 
לאוכלוסייה, את האוכלוסייה עצמה 
או את הדרגים השונים של מקבלי 
ההחלטות (מנהלת, משרד חינוך, 

רשות מקומית)?
בפני שאלת  ניצבו  ושדה  מטה 
הרלוונטיות שלנו לאוכלוסייה. זה 

כנגד זה ניצבו תורות פסיכולוגיות הנוגעות לצורכי 
אוכלוסייה במצבי לחץ ומשבר מול היבטים של 
צריכת סיוע מצד האוכלוסייה עצמה, שעל פניו לא 

הצהירה על הצורך בהתערבות פסיכולוגית.
נדרשנו לדילמה שבין עמדה תגובתית לבין יוזמה. 
תגובה לצרכיםתגובה לצרכים משמעה המתנה לפניות והיענות 
להן, לעומתה, התערבות יזומההתערבות יזומה הכרוכה בעמדה 

פעילה מזמינה אולי אף פטרונות.
שאלה זו הייתה אקוטית במיוחד כשנגעה למקומם 
של הילדים בהינתקותהילדים בהינתקות. בסוגיה זו ניתן לראות 
מעין תמצית לדילמות, משום שהיא נוגעת ליסוד 
האידיאולוגיה המקצועית שלנו, וקשורה גם להיבטים 
של נראות ציבורית. האם אנחנו יוזמים עמדה 
פסיכולוגית בדבר מקומם של הילדים או נענים 
לפניות הוריהם? האם אנו המגדירים בנסיבות 
כל-כך ייחודיות בהיבטים נפשיים – אקולוגיים 
מהי ״טובת הילד״? או שמא אנו נדרשים להצניע 

לכת, לשאוף לסייע לכל משפחה ומשפחה בבירור 
צרכיה על-פי קריאתה? 

המשנה המקצועית ו"ארגז הכלים"
לאור הידע הקיים על הגירת אוכלוסיות במשבר 
בארץ (מחקרי פינוי ימית) ובעולם, יכולנו לשער 
עלייה ברורה בפגיעות נפשית פוטנציאלית. מה 
משמעותה של התערבות פסיכולוגית 
ביחס לכך? מה ייחודו של התפקיד 
שלנו כפסיכולוגים במצב זה? מתיי 
גדל הסיכוי שטיפול פסיכולוגי יימצא 
אפקטיבי על ציר זמן התרחשות 
האירועים, מעבר לשונות הבין-

אישית? מה בין ליווי ותמיכה של 
אנשי בריאות נפש למיניהם על ציר 
הזמן, לבין התערבות פסיכולוגית 

טיפולית? 
ניטש ויכוח מקצועי באשר לרלוונטיות 
של תיאוריית הקמ״ץ (קירבה, מיידית, צפי). נעשה 
שימוש בתיאוריות שיקום הרציפות והסיפור 
האישי. האם נמצאה תורה מקצועית אפקטיבית 
יותר לעבודת הפסיכולוגים? האם התעורר ספק 
בדבר הרלוונטיות של התורות שהיו לחם חוקנו 

במציאות העבודה של ההינתקות? 

רבות מהסוגיות שתוארו מוכרות לנו כפסיכולוגים 
מעבודתנו במצבי משבר, אסון וחירום שבהן 
מפגישה אותנו המציאות עם היבטים פסיכולוגיים 
ותרבותיים מוכרים וזרים בכפיפה אחת. בכל זאת, 
מדובר בפרק ייחודי וזר למרבית הפסיכולוגים 
שלקחו בו חלק. כאן המקום להתייחס לקולות 

הפנימיים של הפסיכולוגים עצמם.

בקונטקסט ייחודי זה ניצבו הפסיכולוגים לפני 
מראות. בכל אחת מהן ניבטה אליהם זהות אישית 

ם 
צמה
לי

אפ
הא
אי

זה כנגד זה ניצבו תורות 
פסיכולוגיות הנוגעות 

לצורכי אוכלוסייה 
במצבי לחץ ומשבר מול 
היבטים של צריכת סיוע 
מצד האוכלוסייה עצמה, 
שעל פניו לא הצהירה 
על הצורך בהתערבות 

פסיכולוגית
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ומקצועית. לא אחת ב״מסע באוהל המראות״ הם 
חוו קונפליקט בין זהויות פנימיות שונות. 

דרישת התנאי של אוכלוסיית מפוני גוש קטיף 
שהפסיכולוג יידמה לה אמונית, ערכית ופוליטית, 
עוררה אצל רבים מהפסיכולוגים קונפליקט, לעיתים 
סתירה בין ערכים, אמונות אישיות ומקצועיות 

ואף זהויות.
עמדת תושבי הגוש פילגה את 
הפסיכולוגים לקבוצות של בעלי 
אשרות להתערבות ואלה החסרים 

אותה...
מן ההיבט הארגוני, חל שיבוש 
בסדרי קבלת ההחלטות. במקום 
שהפניית פסיכולוגים ללקוחותיהם 
תתקבל בהחלטת מנהלי שפ״חים 
ו/או פסיכולוגית מחוזית, הכתיב 

הלקוח את זהותו של המטפל.
באשר לפסיכולוגים שהעמידו עצמם 
לרשות תושבי הגוש והתקבלו על 

דעתם - כיצד מתמודד פסיכולוג הנושא ב״אשרת ״אשרת 
הזהות״הזהות״ המאפשרת לו מפגש עם האוכלוסייה, עם 
קונפליקטים בין עמדותיו המקצועיות לבין ציפיות 
נועציו? מה בין סימפתיה לאמפתיה של הפסיכולוג 
המתערב במצב זה של קרבה אמונית ולעיתים אף 

חברתית ואמוציונלית? 

ולגבי שינוי ה- Setting, פסיכולוגים פעלו בבתי 
מפונים לקראת הפינוי, במרכזי פינוי באישון לילה, 
האם וכיצד השפיע שינוי סביבת העבודה על תפיסת 

עבודתם ועל תפקודם המקצועי?
מהי קבוצת ההשתייכותקבוצת ההשתייכות המקצועית של פסיכולוג 
שקיבל ״אשרת זהות״ לעבודה בגוש, השירות 
הפסיכולוגי? קבוצת המתערבים? איזו ״קבוצת 
שווים״ עמדה לרשות פסיכולוגים שניצבו בפני 

עבודה מורכבת מאוד ביחסי מטפל מטופל מן 
ההיבט של הקרבה האמונית ובמידה רבה גם 

מבחינה אמוציונלית?
כיצד מתמודד עם זהותו המקצועית פסיכולוג 
שלא קיבל ״אשרת זהות״ כי אם ״תעודת שחרור״, 
פסיכולוג שחונך לטפל בכל אוכלוסייה, גם אם 

איננו מזדהה עמה ערכית או פוליטית? 
מה באשר לפסיכולוגים ששקלו לסרב 
לסייע לאוכלוסיית המפונים, אם 
יתבקשו, על רקע זהותם הפוליטית? 
האם נפגשו עם בבואה חדשה בחדר 
המראות, ואם כן, כיצד הם מתמודדים 
עמה וכיצד אנו מתמודדים עמה 

כארגון?

ההינתקות, כהתרחשות ייחודית 
מן ההיבטים הפסיכו-חברתיים, 
שלל  ר,  כאמו  , ו נ י בפנ מציבה 
ומקצועיות.  ארגוניות  דילמות 
חלקן דילמות מוכרות הנבחנות 
ו  לנ מזמנת  ההינתקות  חדש.  בקונטקסט 
חיפוש אחר משנה מקצועית מותאמת וארגז 
בצידה. החומרים המצויים בשפ״יטון  כלים 
זה מייצגים במידה רבה את החיפוש. הצורך 
ללמוד, לבחון ולחקור את צורכי האוכלוסייה 
תוך בחינת זהותנו המקצועית, ובחינת היכולת 
להתמודד עם שינוי בבואתנו במראות השונות. 
ייחודה של ההתרחשות הזו בכך, שהיא מזמינה 
אותנו כפסיכולוגים לבחון את ההתמודדות עם 
מצרף של זהויות אישיות ומקצועיות הנתונות 
לעיתים בקונפליקט זו עם זו, ובתנאים אלה 

לסייע בעד אוכלוסייה.
נכונה לנו דרך של למידה ארגונית, לאור עושר 
העשייה המקצועית של הפסיכולוגים מזה והדילמות 

מזה. 

וש 
קום
הם

עמ
אר

דרישת התנאי של 
אוכלוסיית מפוני גוש 

קטיף שהפסיכולוג 
יידמה לה אמונית, 
ערכית ופוליטית, 
עוררה אצל רבים 
מהפסיכולוגים 

קונפליקט, לעיתים 
סתירה בין ערכים, 
אמונות אישיות 

ומקצועיות ואף זהויות.
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שפ״יטון זה מעניק ביטוי ייחודי ביותר לעושר 
הדרכים שבהן חיפשו הפסיכולוגים נתיב אל 
פרטים וקבוצות, על מנת להתחבר בתנאים של 
הינתקות. ניתנת כאן עדות להרחבת תפיסות 
מקצועיות עם הדגשים רב-תרבותיים, לגיוון 
השותפויות הבין-מקצועיות ולבחינה מחדש של 

משנות ודרכי עבודה ולהעשרתן.
זה משרת את קידומה של הלמידה  שפ״יטון 
הארגונית. משמעותה של למידה זו באמצעות 
תיעוד עבודת פסיכולוגים היא חיפוש תובנות 

חדשות לתפיסה המקצועית של עבודתנו. 
לעתיד הקרוב והרחוק אנו נדרשים לשלב את המשך 
העשייה והלמידה בשתי רמות: האחת, ליווי ארוך 

טווח ומתמשך של אוכלוסיית מפוני גוש קטיף.

השנייה, אינטרוספקציה לעבודתנו כארגון של 
פסיכולוגים חינוכיים בשפ״י במציאות חברתית-

משברית ייחודית.
יותר מכול, מזמין השפ״יטון העוסק בהינתקות 
אותנו, הפסיכולוגים המהווים חלק בלתי נפרד 
מהחברה הישראלית על הפוקד אותה, וחווים את 
המתרחש איש-איש בעולמו האישי, המשפחתי 
והקהילתי, להתחבר ולהתמקם מקצועית, מתוך 
מחויבות אישית וחברתית על המורכבות והאתגר 

שבה. 

על ההתחייבות הארגונית, האישית  על ההתחייבות הארגונית, האישית לבסוף,  לבסוף, 
הינתקות  הינתקות והמקצועית להתחבר בתנאים של  והמקצועית להתחבר בתנאים של 
ועמימות, ראויים כלל העושים במלאכה להוקרה ועמימות, ראויים כלל העושים במלאכה להוקרה 

עמוקה.עמוקה.
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ההינתקות כהזדמנות
להעמדת סימני שאלה

ג'ודי בן עזרא, מנהלת אגף ייעוץ, שפ"י

החיים המורכבים והדינמיים בארץ מזמנים לנו שוב 
ושוב אפשרות לבחון את פעילותנו מול ערכי היסוד 
שעליהם בנויה ״תורת העבודה״ שלנו, ובמקרה זה 

של הייעוץ החינוכי בארץ.
ההינתקות, כאירוע מכונן בחיי הארץ מזמינה כל 
אחד מאתנו לעצור ולהתבונן עד כמה היה נאמן 
לאותם ערכים שבהם הוא מאמין ועליהם הוא 

מצהיר כערכי יסוד בפועלו. 

כולנו מאמינים בכיבוד השונות, בראיית השונות 
כערך, במפגש עם האחר מתוך כבוד לתרבותו, 
לדעותיו ולאמונותיו. ונשאל - עד כמה פעלנו 
ברוח זו ועד כמה הפעלנו ברוח זו, בין אם היינו 

בצד זה של המתרס או בצדו האחר?
כולנו מאמינים באמפתיה כלפי אדם שחווה שבר, 
סבל. ונשאל – עד כמה הצלחנו להיות אמפתיים 
גם ברגעי הכעס, כשהאחר פעל בדרך שונה מזו 

שבה אנו הולכים?
כולנו מאמינים בקליטה נכונה ורגישה של התלמיד 
החדש בכיתה. ונשאל – עד כמה אנחנו שם בעבור 

אותם תלמידים שנאלצו לעבור למסגרות חדשות 
ובלתי מוכרות?

כולנו מאמינים כי משבר ואבל אינם חולפים בין 
יום. ונשאל – עד כמה אנחנו מסייעים ועוקבים 
אחרי אותם תלמידים שעדיין מצויים בעיצומו 

של הכאב?

מצווה עלינו להמשיך ולשאול שאלות אלה ואחרות 
בכל התרחשות חדשה הנקראת בדרכינו. 

העשייה הייעוצית העשירה והמרגשת המובאת כאן 
בפניכם בשפ״יטון מוכיחה כי אכן רבים היועצים 
והיועצים הבכירים שפעלו ללא לאות לאורם של 
ערכים אלה. פעילותם המסורה והמקצועית המלווה 
לבטים שאינם פשוטים, היא מקור גאווה לפרופסיה 

שלנו. אני רוצה להודות להם בשם כולנו.
ברצוני להזמין כל אחד מאתנו לקרוא את הדברים 
שנכתבו על-ידי רבים מהיועצים שהיו ״בעין הסערה״, 
ולעשות זאת ״׳בעיניים חדשות״ המאפשרות שוב 

ושוב למידה על עצמנו כאנשי מקצוע.
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בחרנו להביא בראשיתה של חוברת זו, קטע מדבריו של ישראל כ״ץ ביום העיון שנערך לבכירי שפ״י, 
ארבעה חודשים לאחר ההתנתקות. ליום העיון הוזמנו אנשי שדה ומחקר להציג את עבודתם. ישראל 

כ״ץ הוזמן כמתבונן מהצד, שלא היה שותף באופן ישיר להתנהלות שפ״י בתקופת ההתנתקות.
נראה, כי דבריו הם בבחינת ״מועט המחזיק את המרובה״, ומספקים מסגרת מושגית לכתבות הרבות 

שבחוברת, שבכל אחת מהן מוצג היבט מסוים ממשקפי הכותב.

זיקת שפ"י להתנתקות -
פנים רבות לה

ישראל כ"ץ, יועץ ארגוני, מכון צפנת
סיכום דברים מתוך יום העיון של בכירי שפ"י, 18.12.05

הרבה מהעוצמות המפעימות שנשמעו ביום העיון 
רמזו על היסוד הפוליטי בחוויה היהודית וגם לימדו 

על חשיבות הקולקטיב בחיינו כאן. 

שלושה מעגלים עלו מתוך הדברים:
המעגל האחד הוא ראיית התהליכים החברתייםראיית התהליכים החברתיים 
הרחבים כמהדהדים לתוך העבודה המקצועית. 
יש לתת את הדעת לתהליכי מאקרו שהמערכת 
עוברת – אולי באופן דומה למה שעשה הפיגוע 
במגדלי התאומים. הנטייה היא לתפוס אותו כאירוע, 
שהוא אלמנט בתוך תהליכים חברתיים מרכזיים 
שקורים. החברה נוטה לזהות אירועים כחד-
פעמיים, ומתקשה לעבוד מול תהליכים. התקשורת 
והחברה עוברות מאירוע לאירוע ומחמיצות 
תהליכים מצטברים שקשים להבנה ולפענוח.
המעגל השני הוא פענוח השיח המקצועי המוגןפענוח השיח המקצועי המוגן. 
מעניין היה לשמוע כמה מהטרמינולוגיות שהפכו 
שגורות ואוזננו התרגלה להן. מחד-גיסא, יש פה 
הצלחה מדהימה של אנשי המקצוע, כי השפה 
שלהם קיבלה ביטוי ניכר בהחלטות מדיניות על 
– למשל ״רגישות ונחישות״.  דרך ההתמודדות 

מאידך-גיסא, האם שיח מוגן עלול גם להשתיק או 
לסרס מחשש מהעוצמות? כדאי לפרק את השיח 

המוגן לתבניות השיח המקובלות. 
המעגל השלישי הוא המעגל האישיהמעגל האישי: כל אחד 
מאתנו הוא גם אזרח וגם איש מקצוע. העוצמה 
שהביעו הדוברים קשורה לעוצמה של ההתגייסות 
ושל החוויה האישית. לא הייתה השתקה. כמפתח 
לעבודה בהמשך –אין לנו דרך להיות מחוץ לדברים 

שאנו עוסקים בהם. 

במקביל, עלו סוגיות נוספות לאורך היום:
ייתכן מאוד שלא רק שעדיין דשים בהינתקות – אלא 
שלא מספיק מדברים עליה. יש צורך עצום לדבר, אך 
חוסר יכולת של האוכלוסייה הכללית להקשיב. 
יש חשש לדבר על הפוליטי והערכי דווקא באחד 
האירועים הפוליטיים ביותר שהיו בארץ: האם 
בנסיבות כאלה יש להימנעות מלשוב ולדון במה 
שהיה מידה של סיכוי, כדרך להשכיח כביכול 
אירועים טעונים. האם זה באמת מועיל? אחד 
הרמזים לטעינות הקיימת בדיון בנושא נוכל למצוא 
בטרמינולוגיותבטרמינולוגיות. ישנה אי-נוחות במילה הטובה 
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לכולם. בכל מילה שמשתמשים בפועל ישנה משום 
נקיטת עמדה. האם שפ״י פועלים מתוך הצהרה 

שהעובדים בו א-פוליטיים או א-ערכייםא-פוליטיים או א-ערכיים?
דובר פה גם על מושג הנרמולהנרמול: המאמץ לנרמל כגוף 
המופקד על הנורמליות. האם זה מעורר מחשבות 
חדשות על מה זה נורמלי? האם הפרדיגמה של 
– שהיא פרדיגמה שנויה  הסתגלותהסתגלות בכל מחיר 
– האם היא דורשת  במחלוקת בבריאות הנפש 

מחשבה מחדש? 
מה בנוגע להיבט של הנראות והפומביות הנראות והפומביות של 
מה שקרה? הדבר מעלה שאלות ביחס לגבולות לגבולות 
של המקצועשל המקצוע שצמח בחדר סגור. עד כמה חשובה 
הדיסקרטיות? מה עושים עם הפומביות הזו, ובאיזו 
מידה פועלים נגדה או אתה? היה כאן דיבור רב על 
התגייסות אמפתית ואכפתית של אנשי המקצוע 

אל מול הניכור של המערכת. באופן מסוים גם 
אנחנו המערכתהמערכת. ושפ״י נמצא במקום מורכב: הוא 
משמיע את קול המערכת, אך עם מחויבות מאוד 
גדולה ליחידים. התייחסות הדוברים היום הייתה 
לאנשים שהיו בלב הסערה בגוש; לא הייתה כמעט 
התייחסות מערכתית לכל שאר האנשים החיים 
בארץ, לרבות נערים וילדים. במובן הזה נשארנו 
פרטניים ולא מערכתיים – אין עבודה עם המערכת 
שמסביב אלא רק עם מי שנושא את תו המצוקה, 

עם הילד שיש לו קושי. 

התמודדות זו, עם תהליך כה מורכב מבחינה ארגונית, 
אישית, חברתית ופוליטית מזמן אפשרות לבחון 
שאלות מסוג זה על שפ״י כארגון, אשר רלוונטיות 

גם בנסיבות אחרות.
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תהליך ההיערכות החל בינואר 2004, כשנה וחצי 
לפני ההינתקות עצמה, ונמשך למעשה עד היום. 
חלק נכבד מהמשאבים ומהכוחות של מטה שפ״י 

הופנה לנושא זה במהלך השנה האחרונה. 
להלן תובא סקירה תמציתית של היערכות מטה 

שפ״י להשלכות תוכנית ההינתקות. 

קווים מנחים:
יש חובה להתמודדחובה להתמודד עם ההשלכות של תוכנית   .1
ההינתקות ללא קשר לתוצאה הסופית. היה לנו 
ברור כי חשוב להכין הן את הצוות החינוכי 
והן את התלמידים להתמודדות עם תוכנית 
ההינתקות. גם כאשר תמונת המצב עדיין לא 
הייתה ברורה היו לתוכנית השלכות מרחיקות 
אי-הוודאות, תחושת  לכת עקב תחושת 
זו לא היו שותפים  הבדידות ועוד. להנחה 
כוחות רבים בגוש קטיף, שהקשו פעמים רבות 

על ההתערבות.

כבר בפגישות הראשונות נתקלנו בהתנגדות   .2
עזה מצד מנהלים, צוות חינוכי ורבנים לדבר על 
תוכנית ההינתקות. עקב כך הוחלט, כי תהליך 
ההתמודדות עם המציאות המורכבת של איום 
קיומי יומיומי, שנבע מפעולות טרור יומיומיות 
ומהקשיים סביב תוכנית ההינתקות, יתאפיין 
בתכנים שאנשי הגוש יבחרו לעסוק בהם. כל 
זאת, מתוך תפיסה, שהאנשים יודעים ״מה טוב 
להם״, ושתפקידנו המרכזי הוא לסייע להם תפקידנו המרכזי הוא לסייע להם 

היערכות מטה שפ"י
סביב תוכנית ההינתקות

יוכי סימן-טוב ושי חן-גל, היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ, שפ"י

ביצירת המסגרות של העבודה הרגשיתביצירת המסגרות של העבודה הרגשית. היה 
ברור שכאשר קיימת מסגרת טובה של עבודה 
רגשית, יעלה כל תוכן שמעסיק את האנשים.

קבלת הסכמה של הרבניםהסכמה של הרבנים - הייתה חשיבות   .3
מכרעת לעירוב הרבנים בפעולות השונות וקבלת 
הסכמתם ותמיכתם בכל מהלך. הרבנים נחשבו 
ביישובים ובמערכות חינוך רבות לסמכות 

העליונה. 

לאחר התלבטות הוחלט, כי ייעשה מאמץ   .4
שאנשי המקצוע החיצוניים שיסייעו יהיו מרקע אנשי המקצוע החיצוניים שיסייעו יהיו מרקע 
– אך  דתי ותרבותי זהה לרקע של אנשי הגושדתי ותרבותי זהה לרקע של אנשי הגוש 
טבעי שקל יותר לקבל ייעוץ מאדם בעל רקע 
תרבותי-אמוני דומה. הוחלט שבזמן משבר 
ולכן  אין פנאי לתהליכים בין-תרבותיים, 
קיבל המטה את בקשת אנשי הגוש להסתייע 
באנשי מקצוע חיצוניים בעלי רקע כשלהם. הקו 
המנחה המרכזי היה לעזור לצוותים החינוכיים 

כדי שהם יוכלו לעזור לתלמידים. 

קו מנחה נוסף היה ניסיון להעצים את הכוחות להעצים את הכוחות   .5
הפנימייםהפנימיים - הם אלו שהחליטו מהי העזרה 

הנדרשת, מהם הצרכים וכדומה. 

בכל משך ההתערבות היה מאמץ לחבר בין מאמץ לחבר בין   .6
הכוחות השונים לצוותהכוחות השונים לצוות - אנשי טיפול, מנהלים, 

אנשי מועצה וכדומה. 
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צמתים מרכזיים בתהליך ההכנה
בינואר 2004 בעקבות התגברות ירי הפצמ״רים 
והתקפות הטרור, ארגנו מפגש של מנהלים, צוות 
טיפולי ומחנכים. זמן קצר לפני הפגישה הכריזה 
הממשלה על תוכנית ההינתקות. במפגש עצמו 
נתקלנו ביחס חשדני ובהתרסה בשל התחושה שרק 
עכשיו הגענו בעקבות תוכנית ההינתקות, ואילו 
הם סובלים מטרור כבר 4 שנים רצופות. תוך כדי 
הפגישה הכעס חלף. בלט מאוד, שכל המשתתפים 
ביטאו קו של חוסן רב, חוסר-בהלה והסתגלות 
למציאות של הטרור המהווה חלק משגרת יומם. 
הבנו שהנורמה הדומיננטית היא התמודדות 
מוחלטת מבלי לגלות חולשה. נראה היה, כי אין 
מקום לדיבור על רגשות של פחד. ההתייחסות 
המרכזית לתוכנית ההינתקות הייתה ש״היא 
בשום אופן לא תקרה״ - הכחשה מוחלטת הן אצל 
התלמידים והן אצל המורים והמנהלים לאפשרות 

של פינוי. יחד עם זאת, היה רגע 
כשאחד מהמנהלים אמר, כי באחד 
הלילות חשב על האפשרות שזה עלול 
אמנם להתרחש, ומחשבה זו הדירה 
שינה מעיניו כל הלילה. התבטאות 
זו של המנהל פתחה במשהו את 
האפשרות לדבר על הנושא. בסיום 
המפגש הבנו כי האפשרות לעבד 
רגשית את החוויות יכולה לבוא רק 
דרך סיוע שנקשר לאירועי הטרור 

ולא באופן ישיר בעטיה של ההינתקות. החלטנו 
לנסות ליצור עבורם מסגרות של תמיכה רגשית מסגרות של תמיכה רגשית 
ללא הגדרת נושאללא הגדרת נושא, שבהן יוכלו להעלות את כל 

מה שהם מרגישים. 

בנוסף, היה ברור כי יש צורך להסתייע בכוחות מן 
החוץ, כיוון שאנשי הטיפול בגוש התקשו להתמודד 
עם העומס הרב, ועם קושי אישי לגעת בנושאים 

כה כבדי משקל ומאיימים. הוחלט לשלב גורמי 
טיפול שבאים מאותו רקע תרבותי ודתי, על מנת 
להפחית חשדנות כלפי כל גורם זר שעלול להכין 
אותם להינתקות. הכנה רגשית נתפסה כמחלישה הכנה רגשית נתפסה כמחלישה 
וכפוגעת במאבק על הביתוכפוגעת במאבק על הבית. בעקבות כך החלה 
לעבוד מטפלת, שבמשך כשנה וחצי הנחתה את 
הצוותים של המורים והגננות לדרכים להתמודדות 
עם מצב הלחץ המתמשך. היא פעלה בכל בתי-

הספר והגנים, ויצרה אפשרות להתמודד עם מצב 
רגשי, שקודם לכן התקשו ליצור. 

חודשיים לאחר מכן הוחלט לערב את מרכז מרכז 
מהו״ת כמסייע לתהליךמהו״ת כמסייע לתהליך. מהו״ת (המרכז להיערכות 
ולהתמודדות) הוא ארגון מוכר וותיק בתחום 
ההתמודדות עם טראומה ביהודה ובשומרון. לאור 
ההכרות עם גוש קטיף, הבנו שישנה חשיבות 
רבה לקבלת ברכתם של הרבנים לפעילות שעמדה 
להתבצע, ולכן זימנו מפגש עמם. 
למפגש הגיעו שמונה רבנים, ופרשנו 
בפניהם את התפיסה שמובילה 
רוצים  אותנו. הדגשנו שאנחנו 
רגשית  לעבודה  ליצור מסגרת 
בהתאם לצרכים של אנשי המקום, 
הנושאים.  את  להכתיב  מבלי 
הקו של  כי  ברור,  היה  במפגש 
הרבנים היה חוסר מוכנות לדבר 
על תוכנית ההינתקות, כי עצם 
את  קיבלנו  זאת,  עם  יחד  מחליש.  הדיבור 
ליצור מסגרות לעיבוד רגשי סביב  הסכמתם 

התכנים שהמשתתפים יעלו.

במקביל, הוקמה ועדת תוכנית מגירה לתפקידים ועדת תוכנית מגירה לתפקידים 
של שפ״י לקראת ההינתקותשל שפ״י לקראת ההינתקות. בוועדה השתתפו 
הפסיכולוגית המחוזית והיועצת הבכירה במחוז 
דרום, וכן אנשי מקצוע בכירים של שפ״י. בנוסף, 

ת

אות
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היה ברור כי יש צורך 
להסתייע בכוחות מן 
החוץ, כיוון שאנשי 

הטיפול בגוש התקשו 
להתמודד עם העומס 
הרב, ועם קושי אישי 
לגעת בנושאים כה 

כבדי משקל ומאיימים.



| 19 |

דאגנו לתגבור ולהשלמת משרתם של היועצים 
והפסיכולוגים העובדים בגוש. למעשה הכפלנו 
את מספר שעות הייעוץ והטיפול הפסיכולוגי 

בגוש. 

בקיץ 2004, כשנה לפני ביצוע תוכנית ההינתקותכשנה לפני ביצוע תוכנית ההינתקות, 
ארגנו במהלך חופשת הקיץ שני ימי עיון בגוש 
קטיף בנושא חיזוק החוסן הנפשי. בימי העיון 
הללו השתתפו מנהלים, יועצים, פסיכולוגים, 
מורים ורבנים. השם שניתן לימי העיון היה ״עוד 

נמשכת השרשרת״. ביום הראשון 
נידונו תוכניות חוסן ונערכו סדנאות 
בנושא הבעה ויצירה, שבהן עלו 
מצוקות על רקע קיומי. יחד עם 
זאת, לא הוזכרה כלל ביום הראשון 
תוכנית ההינתקות. ביום השני הייתה 
פריצת דרך, כאשר אחד המנחים 

מטעם מהו״ת, מחנך ידוע בציבור הדתי-לאומי, 
אמר, כי התפיסה של היהדות הדתית-לאומית 
דוגלת בליבון כל בעיה. ״אנחנו מעודדים ילדים 
לשאול שאלות על אמונה, אז איך ייתכן שרק על 
ההינתקות לא נותנים מקום לשאלות?״ פתיחת 
הנושא הובילה לדיון שיצר איזושהי לגיטימציה 

לצורך לדבר על הנושא. 

מתוך ימי העיון הללו נבנה צוות מוביל ראשי צוות מוביל ראשי 
שמאוחר יותר התפצל לצוותים בית-ספריים. כל 
צוות היה אחראי למיפוי הצרכים ולבניית תוכנית 
בית-ספרית מותאמת. כל צוות העביר למטה 
שפ״י את התוכנית שבנה. המטה היה אחראי 
לאישור התוכנית, לתקצובה, לעזרה במציאת 
המנחים המתאימים, ולליווי לכל אורך הדרך. 
התוכניות שילבו התנסויות במשאבי התמודדות 
וביצירה והרצאות  שונים כגון: סדנה בהבעה 
בנושא של אמונה וחוסן, כאשר קהל היעד הישיר 

היו הצוותים החינוכיים בבתי-הספר. הרעיון 
המרכזי היה כי עיבוד רגשי עם הצוותים הללו 
יאפשר להם לבצע עיבוד רגשי עם התלמידים. 
התוכניות לא עסקו ישירות בתוכנית ההינתקות, 
אלא בנושאים של אי-ודאות וטרור מתמשך. 
יחד עם זאת, נוצרה מסגרת פתוחה של ישיבה 
רגשי, שנחווה כמשמעותי  ועיבוד  משותפת 

וכמחזק.

במקביל, הוכנסו בהדרגה לגוש אנשי מקצוע בכירים, 
מומחים בתחום ההתמודדות עם 
ואי-ודאות. מנהלת  מצבי לחץ 
בצוות  שותפה  הייתה  היחידה 
החברתי של מינהלת סל״ע, ועקבה 
אחר ההיערכות החברתית. כמו כן 
נעשתה עבודת מטה בהיערכות, מתוך 
מחשבה כי במציאות יפונו הילדים 

לא רק למחוז דרום אלא גם למחוזות אחרים. 

כמה חודשים לפני ההינתקותחודשים לפני ההינתקות נערך במטה שפ״י 
יום סימולציות בשיתוף המרכז למשאבי התמודדות 
שעסק בהיערכות אפשרית לתסריטים שונים במהלך 
ההינתקות ואחריה. בעקבות יום הסימולציות 
הוקם מטה מיוחד להיערכות לתוכנית ההינתקות 
ולטיפול בתלמידים שהיו עצורים על רקע ההתנגדות 
לתוכנית. בנוסף, בכל דיון שנסב בהיערכות להינתקות 
במשרדי הממשלה השונים, כגון משרד המשפטים, 
משרד לביטחון פנים וכדומה, השתתפה נציגות 

של מטה שפ״י. 
 

בשיתוף עם האגף לתוכניות סיוע ומניעה נכתבה נכתבה 
תוכנית ״מתנתקים ומתחברים״תוכנית ״מתנתקים ומתחברים״ לכלל בתי-הספר 
בארץ. וזאת, חודשים אחדים לפני ההינתקות 
עצמה, מתוך הנחה שאירוע זה איננו נחלתם 
של המפונים בלבד, אלא של כלל ילדי ישראלכלל ילדי ישראל. 
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כמעט עד לרגע האחרון 
היה קשה מאוד לדבר 
בצורה ישירה על הכנה 

מעשית להינתקות, 
מתוך אמונה שהדיבור 

מחליש
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התקליטור הופץ בכלל בתי-הספר והועלה לאתר 
האינטרנט של שפ״י. 

יצרנו יצרנו  ביצוע התוכנית,  לפני  במרוצת השנה, 
קבוצות עבודה קבועות של מטפלים בגושקבוצות עבודה קבועות של מטפלים בגוש - 
יועצים ופסיכולוגים- שבהן הודרכו המטפלים 
בצורה קבועה בנושא ההתמודדות עם ההינתקות. 
הדרכה זו אפשרה להם לנסות ולעבד עד כמה 
שניתן את הרגשות ואת התחושות של התלמידים 
ושל הצוות החינוכי כלפי תוכנית ההינתקות. 
היה  לרגע האחרון  עד  לציין, שכמעט  חשוב 
קשה מאוד לדבר בצורה ישירה על הכנה מעשית 

להינתקות.
עם זאת, היו יוזמות של מטפלים מקומיים, של צוותי 
מורים וקהילות, שביקשו לעבד דילמות וקשיים 

שנגעו לאפשרות שהתוכנית אכן תתממש. 

היערכות מטה שפ"י בזמן ההינתקות
נערכו פגישות מטהפגישות מטה באופן רציף סביב האירועים   .1

השונים שהתרחשו בשטח.
נערך מפגשמפגש עם חלק מבכירי שפ״י בשדהבשדה שנגע   .2

לטיפול במעורבים בפינוי.
נשמר קשר רציףקשר רציף עם האנשים שליוו את המפונים   .3
במלון, בעיקר במחוזות שאליהם לא היה צפוי 

שיגיעו מפונים. 
נוצרו קשרים בין אנשי שפ״י במחוז דרום שהיו   .4
ערוכים לבין אנשים במחוזות אחרים שלא היו 
ערוכים לקליטת ילדי המפונים. נוצר מערך של מערך של 

עזרה והיוועצות הדדיתעזרה והיוועצות הדדית. 
בשיתוף עם מינהל חברה ונוער נכתבה ערכה ערכה   .5
לקליטת תלמידיםלקליטת תלמידים. היוזמה לכך התעוררה 
במחוז דרום, וצוות היחידה פיתח את הערכה 

לרמה ארצית. 
ליווי אנשי המקצועליווי אנשי המקצוע שקלטו תלמידי מפונים   .6

בבתי-הספר ברחבי הארץ.

ביצוע  לאחר  שפ"י  מטה  התמודדות 
תוכנית ההינתקות

כמה  אותנו  הנחו  התוכנית  ביצוע  לאחר 
עקרונות:

שמירה על רציפותרציפות עד כמה שניתן, ולכן נעשה   .1
כל מאמץ להיעזר במטפלים שעבדו עם הילדים 

ועם בני הנוער טרום ההינתקות.
התפיסה המנחה אותנו היא, שלכל קבוצת ילדים   .2
צריכה להיות תשתית של עבודה קבוצתית עבודה קבוצתית 
שבה יוכלו לבטא את הרגשות שלהם, ושם 
יהיה ניתן לאתר מצוקות, תוך הפניה לגורמי 

טיפול נוספים.
כל אחד מהמטפלים שנמצא במגע עם הילדים   .3
ועם בני הנוער צריך להיות בעל יכולת הסתכלות הסתכלות 
מערכתיתמערכתית, לשתף בצורה נכונה את הצוות 
החינוכי בהתרשמות ובתובנות, ולדאוג להזנה 

הדדית בינו לבין הצוות החינוכי.
נעשה איתור של מטפלים המבינים את תרבות תרבות   .4
האוכלוסייה, כדי שיוכלו ליצור קשר בקלות. 
עם הזמן, במשך החודשים שעברו מאז ביצוע 
תוכנית ההינתקות, עבדנו על הגמשת העמדות 
של הצוות החינוכי, שיאפשר שילוב מטפלים 

שאינם מהמגזר הדתי. 

כחלק מהיערכות שפ״י לאחר תוכנית ההינתקות, 
ולאור המצוקות והקשיים שהתגלו בקרב תלמידים 
27 תקנים של יועצות, שחולקו  רבים, הוספנו 
בכל בתי-הספר שבהם לומדים ילדי גוש קטיף 
והשומרון (למעלה מ-50 מוסדות). מלבד זאת, 
הוספנו 12 תקנים של פסיכולוגים ו-20 תקנים 
של תרפיסטים. הוקצה תקציב נוסף, המנוהל 
על-ידי היחידה למתן מענים מותאמים לפי צרכים 
ספציפיים, מתוך מטרה לתת מענה טיפולי באופן 
המותאם אישית. כלומר, בנוסף לעבודת מטה רגילה 
של עיצוב מדיניות ומעקב, אנו עוסקים גם במתן 
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אפשרות לסיוע פרטני ולמענים בלתי שגרתיים 
כגון הפעלת תרפיסטים. הכול נעשה בשיתוף אנשי 

השדה ובהתאם לצרכים המתעוררים. 

אנו יוצאים מנקודת מוצא כי יש צורך לשמור על 
קשר הדוק עם מוסדות החינוך. בחודשים האחרונים 
הגענו למסקנה, כי במצב של לחץ מתמשך כמהים 
האנשים בשדה להרגיש את נוכחות אנשי המטה, ולא 
רק מרחוק. אנשי השדה חשים תמיכה משמעותית 

כשאנשי המטה נוכחים בשטח. 
באחרונה בנינו דגם עם היועצים הבכירים להדרכת 
היועצים בבתי-הספר, מתוך התייחסות לנושאים 
כגון reaching out, עבודה פרטנית, תהליכי אבל 

ומעקב מסודר. 
אנו חברים פעילים מאוד בכל הפורומים הקשורים 
לנושא: היינו חברים במטה של משרד החינוך 
שהוקם לאחר ההינתקות, אנו בקשר רציף עם 

מינהלת סל״ע, משרד הרווחה, משרד הבריאות, עם 
ועד המתיישבים ועם האגפים הרלוונטיים במשרד, 

כגון מינהל חברה ונוער ומינהל החינוך הדתי.

סיכום
העבודה סביב תוכנית ההינתקות הייתה קשה 
ותובענית. המפגש עם אנשים שבתחושתם עומדת 
מדינת ישראל לגרום להם אסון נוראי, היה קשה. 
לכך התווספה חוסר המוכנות של אנשי הצוות 
החינוכי וההנהגה לדון בהשלכות הרגשיות של 
תוכנית ההינתקות. גם הקושי של אנשי הגוש 
לקבל כל גורם חיצוני לא הקל על התהליך. יחד 
עם זאת, בסופו של דבר, הודות להתמדה ולגילוי 
כבוד ואכפתיות אמיתית, נוצר קשר של אמון עם 
אנשי הגוש. קשר זה היה בסיס לנכונותם לקבל 
סיוע מקצועי, ומאפשר לנו גם היום להמשיך וללוות 

את המפונים באשר הם. 
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מהי דילמה? 
ד"ר רחל ארהרד, ראש יחידת הפיתוח והמחקר, שפ"י

בשיח אנשי שפ״י בינם לבין עצמם ועם העמיתים 
בקהילה המקצועית הרחבה, בעיקר בימים שטרם 
ההתנתקות, נעשה שימוש תכוף במושגים דילמה, 
דילמה מקצועית, דילמה אתית, דילמה אנושית 
ועוד. גם בשפיטו״ן שבידינו חוזר המושג שוב 
ושוב בהקשרים שונים, בניסיון לתאר את החוויה 
המקצועית הקשה שעברו החברה בישראל בכלל 

ואנשי שפ״י בפרט. 

נעשה שימוש במושג  לא אחת 
דילמה כאשר כלל וכלל אין מדובר 
בדילמה אלא למשל בסוגיה של 

קבלת החלטה, או ביחס למצב שכיח של קשיים 
בקבלת החלטות (=חוסר החלטיות) הנובעים לא 
מתוכן ספציפי אלא מתכונה אישיותית. על כן 
סברנו כי יהא מן התועלת להציג בשפיטו״ן זה 
כמה הגדרות מבהירות של המושג, הרלוונטיות 
לדילמות אתיות קונקרטיות בתחום האתיקה 

היישומית של איש מקצוע: 

דילמהדילמה – מצב שבו קיימת התנגשות בתחום הערכי, 
אשר מקשה על איש המקצוע לפעול בהתאם 
למרכיבי החובה או הרצון שלו. על איש המקצוע 
לבחור באחת מדרכי פעולה אפשריות, על-אף שכל 

אחת מהן גובה מחיר יקר ( כשר, 1996). 

דילמהדילמה – מצב חיים זמני המאופיין בצורך לקבל 
החלטה שהיא הכרעה בין שתי חלופות לפחות, 

ומלווה בתחושת שיתוק סביב הצורך להכריע 
(רוגינסקי, 1998). 

דילמהדילמה – מצב שבו עומדות בפני האדם שתי דרכי 
פעולה אפשריות. מצויים שיקולים מוסריים 
הללו  אך השיקולים  המצדיקים את שתיהן, 
מתנגשים ביניהם, ועל כן כל פעולה אשר יבחר 
לעשות כרוכה לדעתו בעשיית רע 

(דושניק, 1999).

המשותף להגדרות אלה ולרבות 
איןאין  לדילמה  כי  הוא,  נוספות 
פתרון מובהק וחד-משמעי, ולכן ההתמודדות 
שיגרתי.  לתהליך  הופכת  אינה  דילמות  עם 
ועל איש  נוטות להופיע כמקוטבות,  דילמות 
המקצוע להכריע כביכול בין שני הניגודים. באופן 
פרדוקסלי תואמות הדילמות את הנטייה ואת 
הצורך הבסיסי לתאר את המציאות במונחים של 
״שחור - לבן״, ״טוב – רע״. תפיסה קוטבית זו 
מקילה מצד אחד על האמביוולנטיות ומסייעת 
להדוף חרדה. מצד אחר היא נושאת אופי הגנתי 
ומקשה על היכולת לבחון באופן יעיל ויצירתי 
את החלופות הקיימות ( בר טל וקלינגמן, 1990). 
הפתרון אשר איש המקצוע נותן לדילמה הוא 
נקודתי - ״פה ועכשיו״. בכל פעם שסיטואציה 
יוצרת דילמה, עומד איש המקצוע מחדש בפני 
הדילמה התפקודית, וההתחבטות ביחס לפתרון 

״הטוב״ חוזרת ונשנית.
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איש המקצוע המצוי במצב של דילמה חש לעתים 
אובד עצות, וההכרעה איננה עניין של מה בכך. כך 
יוצרת הדילמה מצב של שיח פנימי, לעתים תכופות 
סוער ומטריד, הנוגע לשתי ההצעות או הטענות 
ששתיהן מקובלות ומוערכות בו זמנית. הצורך 
להכריע בין חלופות מתנגשות ולבצע ככלות הכול 
פעולה אחת מסוימת (ולא את החלופה האפשרית) 
עשוי לקבל משמעות של עשיית רע. הואיל ואיש 
המקצוע אינו יודע לנבא בביטחון מה יהיו תוצאות 
ההחלטה שלו, החשש מגרימת נזק מכביד ועלול 
ליצור תחושה של איום. ההתחבטות הקשה שמצויה 
במצב הדילמה מלווה תכופות בהרגשת שיתוק, 
ויכולה לבוא לידי ביטוי בכל תחומי החיים: בתחום 
הרגשי, בתחום הקוגניטיבי, בתחום ההתנהגותי, 

בתחום החברתי ובתחום הגופני. 

המציאות החברתית היא במהותה קונפליקטואלית, 
ועל כן אנו מצויים כבני אדם לעתים תכופות 
בבירור הערכי ביחס לשאלה ״מה עליי לעשות״. 
ההינתקות הציבה אותנו, אנשי שפ״י כאנשי 
מקצוע, בפני דילמות אתיות בעלות מורכבות 

גבוהה ביותר. הפתרונות אשר ניתנו על-ידי שפ״י 
כארגון, ועל-ידי כל אחד ואחת מאתנו בקיץ 
2005, ממשיכים, וטוב שכך, להזין את הבירור 

הערכי שלנו. 
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התמודדות עם זהויות וקונפליקט
בין ייצוגים חברתיים של תושבי גוש קטיף

ד"ר סמדר בן אשר, פסיכולוגית מחוז דרום

מבוא
שייכותם של תושבי גוש קטיף לעם היהודי בישראל 
לא הייתה מעולם במחלוקת. אולם, לא הייתה זו 
זהותם החברתית היחידה. תושבי גוש קטיף, כמו 
קבוצות חברתיות אחרות במדינה, החזיקו בתקופה 
שקדמה לפינוי זהויות שונות: זהות יהודית דתית-
אמונית, זהות ישראלית, זהות מתנחלת (כולל זהות 

קהילתית ספציפית) וגם כמובן 
זהות הורית ומשפחתית. 

שנה  משלושים  יותר  במרוצת 
כאשר ממשלות ישראל עודדו את 
ההתיישבות בגוש ואת המתיישבים 
בו, לא היה קיים קונפליקט בין 
הזהויות השונות, וכל תושב היה 
יכול לשאת עמו בו-זמנית זהויות 

חברתיות שונות. 
חוק הפינוי שהתקבל בכנסת נשא עמו עימות 
ודאי בין זהויות אלה: הזהות הישראלית חייבה 
לכאורה קבלה של ההחלטה הדמוקרטית של הפינוי 
(או בשפת תושבי הגוש העקירה והגירוש). אולם 
זו הייתה מנוגדת לייצוגים החברתיים של הזהות 
ובמרבית המקרים גם של הזהות  המתנחלת, 

היהודית האמונית-דתית. 
כיצד יוכלו תושבי גוש קטיף להיות שומרי חוק 
המדינה וגם להתנגד לו? כיצד יפעלו החיילים תושבי 
הגוש או בוגרי הישיבות, המשרתים בצבא המבצע 
את מדיניות הממשלה? מה תהיה עמדתם החינוכית 
של המורים, הגננות היועצים והפסיכולוגים עובדי 

משרד החינוך, שהם גם תושבי הגוש וגם אנשים 
דתיים המקבלים את הסמכות הרבנית, כאשר 
יידרשו להתייחס לסוגיית הפינוי הצפוי? מה תהיה 
עמדת ההורים, כאזרחים שומרי חוק, כאשר בניהם 
המתבגרים יתכננו פעולות, שבהם מתקיים מעבר 
על חוק כגון השמדת ציוד, או התנגדות אלימה 

לחיילים או לשוטרים? 
ת  א ב ו מ ה ת  י ז כ ר מ ה ה  נ ע ט ה
במאמר היא כי לייצוגי הזהויות 
המתנגשות יינתן ביטוי שונה בהתאם 
לקונטקסטים החברתיים שבהם 
וכי לאורך כל  ימצאו הדוברים, 
המאבק שקיימו תושבי הגוש נגד 
הפינוי, היה ניתן לזהות את קיומם 
בעת ובעונה אחת של ייצוגים אלה 
ואף לנהל דיאלוג מותאם לבימת השיח שבה 

התרחש המפגש עמם. 

במאמר נדגים כיצד במצבים, שבהם חווים חברי 
הקבוצה את ייצוגי הזהויות שלהם כבלתי מתאימים 
לזה או כמתנגשים האחד עם האחר, הם  זה 
יבחרו להציג את עמדתם, דעתם, אמונותיהם, 
רגשותיהם ותרחישי הפעולה האפשריים באופנים 
שונים, לעיתים סותרים כביכול או בלתי תואמים 
בקונטקסטים השונים. הצגה כזו שיכולה להיראות 
לעיתים חסרת עקביות מודגמת באמצעות גישת 
 (social representations) הייצוגים החברתיים
כבסיס הכרחי לקומוניקציה בתוך קבוצה, וליכולת 

את 
בים 

לקו
ימצ

לת

וא

 כיצד יכול אדם לפעול 
בהרגשה נוחה עם כל 

הזהויות בעוד שכל צעד 
יכול להתאים לזהות 
אחת אך לנגוד עקרון 

של זהות אחרת.
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של חבריה לתפקד כגוף בעל קודים ערכיים דומים 
ובעל תחושת זהות ולכידות חברתית משותפת 
תוך התמודדות עם קונפליקט המאיים לפרק את 

שלמותה. 
הבנת הדינמיקה של המפגש בין ייצוגי הזהויות 
החברתיות השונות והאופן שבו בוחרים חברי 
הקבוצה להתמודד עם הקונפליקט שנוצר בין 
זהויות אלו, מאפשרת עבודה מותאמת, פסיכולוגית 
ואחרת, שתסייע לתושבים להתמודד עם האיום 
הממשי על קיומה של אחת מקבוצות הזהות שלהם, 
(הצורך לבחור בדרך פעולה הנושאת בתוכה בו 
זמנית גם את ייצוגי הזהויות האחרות. כיצד יכול 
אדם לעשות צעד, שיאפשר לו הרגשה נוחה עם 
כל הזהויות בעוד שכל צעד יכול להתאים לזהות 

אחת אך לנגוד עקרון של זהות אחרת. 

ותרומתו  חברתיים  ייצוגים  המושג 
גוש  תושבי  של  השיח  דרכי  להבנת 

קטיף
 Moscovici המושג ייצוגים חברתיים ייצוגים חברתיים הוטבע על-ידי
1993, 1976, 1961(a) וקבוצת חוקרים גדולה 
 Doise, 1990, 1993; :שהלכה בעקבותיו (למשל
Farr, 1990; Wagner, 1995) והוא מניח קיומה 
של מערכת ייצוגים המשותפת ליחיד ולחברה, 
המהווה את המסד שעליו בנויה תפיסת האדם את 
עצמו כחלק מתוך הקבוצה. הייצוגים החברתיים 
משרתים שתי מטרות: הפיכת הלא מוכר למוכר, 

ושמירה על הזהות הקבוצתית. 
התיאוריה מניחה, כי ייצוגים חברתיים הם אישיים 
וחברתיים בו-זמנית. המבנים המשותפים של 
החשיבה מתהווים בתוך ההקשרים החברתיים, ולכן 
הם שזורים באופן הדוק עם התפיסות החברתיות 
של האנשים בקבוצה. כל ״מציאות״ היא תמיד 

המחשה קולקטיבית של תופעות היום יום. 
ברקוויל (Breakwell, 2001) מתארת כמה ממדים 

(dimensions) המשפיעים על הייצוג, או על 
מערכת הייצוגים, שעל-פיהם יפעל האדם בזמן 
מסוים: מודעותמודעות והכרה בחשיבות הייצוג בזמן 
ואישית משותפת של  ואישית משותפתהבנה חברתית  מסוים, הבנה חברתית 
משמעות הייצוג, ואמונה בנכונותוואמונה בנכונותו של הייצוג 
ובאופן שבו על האדם לפעול. הייצוג עצמו קשור 
ומעוגן במערכת הייצוגים הקודמים בתוך רציפות 

חיבורו עם הרשתות הקוגניטיביות הקודמות. 
Moscovici (1976) תיאר את ריבוי הייצוגים 
ואת ההשתנות  מודרנית  החברתיים בחברה 
שלהם. התמונה מורכבת משום שאנשים שייכים 
בו-זמנית ליותר מקבוצת זהות אחת, והם פועלים 
במועדים שונים בהתאם לייצוגים החברתיים של 
כל קבוצה. הייצוגים החברתיים של הקבוצות 
השונות אינם בהכרח זהים או מתאימים זה לזה, 
וכך נוצר מצב שבו פעמים רבות הבחירה בייצוגים 
נעשית בהתאם לקונטקסט החברתי שבו נמצא 

האדם בזמן מסוים.
בחיי היום-יום אנשים אינם נדרשים בדרך כלל לעמת 
בין הזהויות, משום שהזהויות השונות מתבטאות 
במקומות ובזמנים שונים, וכך מתאפשר קיומן זו 
לצד זו ללא תחושת אי-ההתאמה. הבעיה מתעוררת 
במצבי חיים המחייבים בחירה בין מערכות בלתי 
מתיישבות של ייצוגים חברתיים. במקרה כזה קיים 
איום של עימות וקונפליקט בין הזהויות. קונפליקט 
כזה עלול לפלג את הקבוצה החברתית, משום 
שחלק מחבריה יבחרו בזהות אחת וחלקם בזהות 
האחרת. השיח החברתי מאפשר ארגון מחודש 
של מערכת האמונות והפתרונות הפונקציונליים 
שהקבוצה מוצאת לעצמה כדי לפעול בתחושת 
מסוגלות וקוהרנטיות פנימית בתוכה. במצב של 
איום על אחת מקבוצות ההשתייכות, יכול האיום, 
באופן זמני, לגרום לדומיננטיות ולבולטות של אחת 
מקבוצות הזהות בהשוואה לקבוצות הזהות האחרות 
המהוות את מכלול הזהות המורכבת. רק לאחר 
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שיורדת עוצמת האיום מופחתת העדפת קבוצת 
הפנים (המאוימת), ומתקיימת שוב סובלנות כלפי 
שאר מכלול הזהויות והמפגש שלהן עם קבוצות 

 .(Roccas & Brewer, 2002) חוץ

בימות שיח
תיאוריית הייצוגים החברתיים מניחה, כי כל שיח 
מתרחש על ״בימה״ בפני ״קהל״. הבימה היא 
הקונטקסט החברתי שבו מתרחש השיח, והקהל 
הנו קבוצת הזהות החברתית שאליה מרגיש האדם 
שייך באותו זמן וגם דובר אליה. יש לזכור כי שיח 
זה יכול להתבטא בדיבור, בכתיבה או במעשה. 
השיח יכול להתרחש גם כדיון של אדם בתוך עצמו 
 Ben-Asher,) כשהקהל שאליו הוא דובר דמיוני

 .(Wagner & Orr, 2005
במחקר שנערך לפני עשר שנים בארבעה קיבוצים 
של השומר הצעיר, שנדרשו להכריע אם לשמור על 
בית-הספר הייחודי שלהם (״המוסד החינוכי״) או 
להעביר את ילדי הקיבוץ לבית-ספר קיבוצי אזורי 
כלל ישראלי, נמצא, כי חברי הקיבוץ הביאו לידי 
ביטוי עמדות, ערכים רגשות והצעות שונות לפעולה 
בהתאם לבימת השיח שבה התקיים הדיון. ככל 
שהבימה הייתה ציבורית יותר כך ניתן ביטוי ברור 
לייצוג אחד בלבד, לעומת בימות השיח האישיות 
(בריאיונות ובשאלונים) שבהם באו לידי ביטוי 

בעת ובעונה אחת ייצוגים שונים. 
בבימה הציבוריתבבימה הציבורית נמצאה לכאורה אשליה של 
אחדות דעות פנימית, הצהרות של ייצוג אחד 
בלבד, היעדר אינטראקציה בין-אישית ישירה 
וההכחשה או התעלמות מסיטואציית הקונפליקט. 
במוסדותבמוסדות היה ביטוי לדיונים ענייניים, מנותקים 
מהזהות החברתית האישית או האידיאולוגית. 
ואילו במשפחהבמשפחה התקיים שיח המאפשר ביטוי 
לייצוגים שונים ללא עימות וקונפליקט ביניהם, 
אלא כמרחב תרחישי התמודדות שהמשפחה נערכת 

לקראתם. בבימת השיח האישיהשיח האישי ניתנה אפשרות 
לייצוגים שונים לבוא לידי ביטוי בו-זמני, ובכלל 
זה לחוויית הבלבול והחרדה הנלווית אל תחושת 
הקונפליקט בין ייצוגים שמקורם בזהויות שונות, 
ללא דרישה עצמית לעקביות או להעדפת האחד 
 Ben-Asher, Wagner ;1999 ,על האחר (בן אשר

 .(& Orr, 2005

במאמר הנוכחי אנסה לתאר ולהדגים את השיח 
בבימות השונות באמצעות תאור של יום ביקור 

בגוש קטיף בראשית מרץ, 2005. 

בלתי  זה שעזרתו  או  מבחוץ  הבא  הזר 
רצויה 

בראשית נמצא כל אחד עם עצמו. אדם חי עם 
אמונותיו, ערכיו, עולם החוסן והדאגה המצויים 
בתוכו, מכלול חייו וההתנסויות שאותם הוא נושא. 
אדם חי עם ההבטחות שנתן לעצמו עוד לפני שנתן 
אותם לאחרים, עם משאלותיו הכמוסות והגלויות, 
ורק אחר כך הוא עובד ונושא בתפקיד. כך ראיתי 
את עצמי כפסיכולוגית מחוזית של משרד החינוך 
במחוז דרום במהלך החודשים שקדמו לביקור וגם 
לאחריו. הייתה בי אמונה עמוקה שיש לי מחויבות 
אישית לעשות כל שניתן כדי שבמהלך האירועים 
הצפויים לא יקופחו חיים. אולי היה זה תפקידם של 
כוחות הביטחון, ואולי של ראשי הוועדים ומנהיגי 
הקהילות, אבל עבורי, כמי שחוותה מקרוב את 
השכול, היה זה המניע העמוק מכול. ממנו יצאתי 
לעבודה שהייתה תחומה לשדה הפסיכולוגי-חינוכי, 

אבל גבולותיה היו רחבים מאוד. 

פגישה ראשונה- הבימה הציבורית
גוש קטיף קיבל אותי ביופיו המהמם, בדקליו 
המתנשאים, בים הכחול, באנשיו מסבירי הפנים 
ובצבע הכתום, צבעו של המאבק נגד הפינוי, שכבר 
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היה ניתן לראותו בכל מקום. 
הביקור התחיל בפגישה עם מנהל מחלקת החינוך. 
הצרכים  ראותו את  מנקודת  להבין  ביקשתי 
הפסיכולוגיים של הילדים בגוש. הוא קיבל אותי 

בנימוס, וסובב אליי את המחשב 
תוך שהוא מכניס אליו את דיסקט 
ההסברה של אנשי הגוש נגד הפינוי. 
הוא מיעט בדיבור משתף. אני אינני 
פרסונה אישית אלא ייצוג ציבורי 
של משהו מבחוץ (משרד החינוך). 
בשיח שמתקשה להתפתח אין מקום 
להעלאת ייצוגים היוצרים עימות או 
קונפליקט. ״אין פינוי״ ולכן אין צורך 
לתכנן אותו. הבקשה שהגיעה מצדו 

הייתה להפנות כוחות טיפוליים לעזרה לתושבים 
המתמודדים יותר מארבע שנים עם טרור מתמשך. 
נושא הסיוע לתושבים להתמודד עם מצבים של 
אי-ודאות - נדחה. הוודאות קיימת ומתקיימת, 
והתרכזה בהעצמת החוסן להתמודד עם שגרת 
חיי היום-יום במצב הלחץ של הפצמ״רים שנפלו 

מדי יום בגוש. 
לקראת סוף הפגישה נכנסה לחדר יועצת ומדריכה 
מהגוש, שאתה קיימתי יחסי עבודה ואמון הדדי 
שנים רבות. קבלת הפנים הלבבית שהעניקה לי 
הפחיתה כביכול במעט את גובה החומה המתנשאת 
ביני כבעלת תפקיד של קבוצת החוץ, קבוצת הרוב, 
לבינו, כבעל תפקיד בקבוצת הפנים שהיא קבוצת 

המיעוט. 

בימת השטח - השדה החינוכי 
המשכתי לביקור בגן. הגננת קיבלה פנינו במאור 
פנים ודיברה על האמונה העמוקה שלה, כי בעזרת 
השם תּופר העצה הרעה, והיא סמוכה ובטוחה 
באמונתה כי הם יישארו בגוש. היא גם סיפרה 
על הקושי ועל הכאב של הקרבה האישית לכל כך 

הרבה נפגעים מפעולות איבה. התנהגותו של ילד 
אחר נראתה כמחייבת התערבות חינוכית ייחודית 
בנושא גבולות ומשמעת. שאלתי אותה על הכנת 
תוכנית עבודה התנהגותית לילד שבו צפינו, ואז 
אמרה בצער, כי כבר לא כדאי להכין 
כי ממילא בשנה הבאה כולם יעברו 
למקום אחר... בשיחה עם הגננת 
היה ניתן לראות את קיומם הבו-

זמני של ייצוגים שונים (הישארות 
בגוש קטיף כמו גם הצורך להתארגן 
למעבר למקום חדש) מבלי שנדרשת 

התאמה ביניהם. 

בימת בעלי התפקידים 
המפגש השלישי היה עם אנשי המקצוע מתחום 
והתרפיסטים. חלק  החינוכית  הפסיכולוגיה 
מהמשתתפים היו תושבי הגוש ואחרים אנשי 
מקצוע המזדהים עמם אידיאולוגית ופוליטית. 
בבימת שיח זו התקיימו דיונים עניינים ברמה 
של תפקוד: איתור צרכים של אוכלוסייה חלשה, 
שמירה על מתן זכאות ודרכים לסייע להורים 
הדעות  ביטוי  ללא  התקיים  הדיון  במצוקה. 
כל אחד  והעמדות האישיות של  הפוליטיות 

מבעלי מהמשתתפים. 

בימת הבית והמשפחה 
המפגש הרביעי התקיים בביתה הפרטי של תושבת 
היישוב. היא סיפרה על המאבק, על החרדות, על 
התפקוד בבית, והביעה אמונה שלמה בהישארותם 
במקום. תוך כדי השיחה סיפרה המארחת כי הבן 
שלה הלומד בכיתה ב׳ שאל אם ימשיך ללמוד בשנה 
הבאה יחד עם חבריו. כששאלתי אותה מה ענתה לו, 
סיפרה המארחת על שיחה פרטית בתוך המשפחה, 
שבה ניתן היה לדבר בגילוי לב על תרחישים שונים 
היכולים לקרות, כשאחד מהם הוא עזיבת המקום. 

בורי 
וך). 

זמנ
בגו

גוש קטיף קיבל אותי 
ביופיו המהמם, בדקליו 

המתנשאים, בים 
הכחול, באנשיו מסבירי 
הפנים ובצבע הכתום, 
צבעו של המאבק נגד 
הפינוי, שכבר היה ניתן 

לראותו בכל מקום. 
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היה ניתן לקבל עדות איך בשיח הפנימי, המתרחש 
בתוך המשפחה ללא איום של נוכחות זרים, ישנו 
מרחב פתוח לביטוי של ייצוגים שונים ולדיון בהם 
במפגש שאינו בהכרח קונפליקטואלי אלא מבטא 

הכרה בקיומם. 

הבימה האישית 
המפגש החמישי באותו יום התקיים 
עם תושבת היישוב שבנדיבותה 
הסיעה אותי חזרה למחסום כיסופים. 
בשיח האישי באו לידי ביטוי הכאב, 
הדאגה, האמונה הערכים, תפיסת 
העולם והמחשבות על החוץ והפנים 
והקשר ביניהם. בחלל המוגן של 
האוטו, באינטימיות שבין אדם 

לאדם, יכלה הדוברת לתאר את הייצוגים המתנגשים, 
ולספר עליהם מבלי לחשוש לאבד את זהותה 

הכתומה הלוחמת. 

חזרה לבימה הציבורית 
שלושה ימים לאחר הביקור המתואר בגוש השתתפתי 
בכינוס של עמותת בסוד שיח, שעסקה בשאלת 
השיח בחברה חצויה. איש צעיר מאחד היישובים 
בגוש עבר לידי וזרק לי משפט: ״שמעתי שהיית 

השבוע בגוש והיה ביקור רע...״
״מדוע?״ תמהתי.

״משום שאת באת בהחלטה שיהיה פינוי...״ ענה 
לי.

ניתן לראות שוב כיצד בבימה הציבורית מוקצן 
והופך החלטי וחד-כיווני. קיים קושי  השיח, 
לפתח דיאלוג. לא היה מרחב מספק כדי לומר לו, 
כי ההחלטה על הפינוי איננה שלי, אבל תפקידי 
כפסיכולוגית מחוזית לפעול ככל שניתן בחוכמה 
מקצועית, בתבונה חברתית וברגישות אישית 

במצב הקיים. 

עבודת שפ"י בבימות השונות
הבנת הדינמיקה של הייצוגים החברתיים בבימות 
השונות הביאה אותי להחלטה לפעול בכל בימה 
אפשרית, בו-זמנית, תוך הכרת האופי השונה 
וטיב הפעולה הנדרשים בהן. לא היה כאן מקום 
לעקרונות פורמליים אלא ליושר מקצועי, להבנה, 
לפתיחות, לחשיבה אין-סופית 

מתחדשת ולעבודה רבה. 
אסקור בקצרה את בימות השיח 
השונות שבהן נכחו אנשי השירות 
הפסיכולוגי ייעוצי ואת אופי הפעילות 
בהן, ואגע במעט קשיים ודילמות 

שהתעוררו. 

עבודת שדה ושטח
מעבר לעבודה רצופה של היועצות בבתי-הספר 
לאורך כל השנה בטיפול בחוסן ובהתמודדות עם 
חרדת טרור ולחץ מתמשכים, עבדו הפסיכולוגים 
לכאורה באופן שגרתי. בחודשים מאי ויוני 2005, 
חודשיים לפני הפינוי הצפוי, עדיין הועברו מבחני 
בשלות ואי-הוודאות הוזכרה כנושא כמעט משני 
במפגשי הורים שנערכו בכל הגנים. נושא הפינוי 
כמעט לא הוזכר ולא טופל כחלק מעבודת השירות 
הפסיכולוגי. עד סוף יוני רשמו ההורים את הילדים 
למערכת החינוך לשנה הבאה, והיה נראה כאילו 
לא נפל דבר ומאום לא אמור להשתנות. באמצע 
יוני כשהגעתי למחלקת החינוך עם תקציב ורשימת 
אנשי מקצוע מבחוץ לתגבור, הודו לי בנימוס 
והציעו כי אביא משאבים אלה לעבודה במערכת 
החינוכית בגוש בשנת הלימודים הבאה. התיקים 
הפסיכולוגיים האישיים הוכרזו כרכוש המועצה, 
לגוש כחלק  ולכן נאסר עליי להוציאם מחוץ 
מההכנה לקליטת הילדים במוסדות חינוך מחוץ 

לגוש בשנה הקרובה. 

תה 
פים. 

עקר
וט
ל

אס
הש

בשיח הפנימי, 
המתרחש בתוך 

המשפחה ללא איום של 
נוכחות זרים, ישנו מרחב 
פתוח לביטוי של ייצוגים 

שונים
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בחודש יולי שהו ילדי הגוש בקייטנות. התברר כי 
בגנים, בעיקר בצפון החבל, ״נעלמים״ כל יום כמה 
ילדים בלי שום הסבר. איש לא דיבר עם הילדים על 
פרידה ועל מה שיקרה בעתיד, ועקרון הרצף נשבר 
גם במקום שבו היה ניתן לעבוד על תהליכים ועל 
רגשות. בפעולה מהירה נכנס לעבודה פסיכולוג, 
שהיה גם דתי, כדי להיפגש עם קבוצות של גננות 
והורים. המטרה הייתה להסביר את משמעות 
ההכנה לפרידה, ועל הדרך שבה ניתן לשוחח עם 
הילדים הקטנים על אי-הוודאות ועל מה שהיא 
צופנת עבורם ברמה האישית עם המעבר לבית 
אחר, למקום חדש ולמסגרת לימודית שונה בשנת 

הלימודים הקרובה. 

עבודה אישית אינדיבידואלית
הם פשוט היו שם. שישה פסיכולוגים מיש״ע 
שהלכו לפנינו. הם לא חיכו לאישור תקציבי, 
לביטוח, לחוזה או להבטחות אחרות. הם ביקשו 
רק תיאום ורשות, ולפני שהספקנו לפנות כה 
וכה, הם כבר עבדו בשטח. לא הייתה שאלה 
לגבי זהותם החברתית. לא הייתה גם בעיה של 
אמון. במקום שכמעט כל אחד מבחוץ נתפס 
כסוס טרויאני בפוטנציה או כ״מתחפש״ שיש 
לבחון את כוונותיו שמאחורי המסכה, עשו ששת 
הפסיכולוגים עבודה בכל מקום ובכל זמן. לכאורה, 
נפרץ העיקרון שפסיכולוג יבוא בזכות כישוריו 
ולא בזכות זהותו החברתית. אבל בבימת השיח 
האישי, שבה עולות וצפות החרדות ובאים לידי 
ביטוי הפחדים - שם, בחדר המוגן היו הפסיכולוגים 
כדי לשמוע ולסייע. הדמיון בקבוצת הזהות ביטל 
את הצורך לשמור ולהגן על ייצוגי קבוצת המיעוט, 
וניתנה אפשרות לבטא כאב שנבע מן הידיעה 
של מי שעומד בפני שינוי מאיים ולא רצוי. כאן 
יכלו הנועצים לאחוז בו-זמנית ייצוגים שונים, 
כמו שמירה על החוק והדמוקרטיה, כמו גם רצון 

להתנגד להם גם במחיר עימות עם החוק, כשהם 
עדיין יכולים לדור בכפיפה אחת יחד. 

בימת המוסדות 
בימה זו התקיימה בעיקר במשרד החינוך במחוז 
דרום בישיבות היערכות שקיימה מינהלת המחוז. 
חלק מהטיפול נעשה במינהלת סלע וחלק אחר 
בשיתוף עם הרווחה במטה שפ״י. הדיונים בוועדות 
נשאו אופי ענייני, לעיתים כמעט טכני. הוגשו 
ניתנו הערכות עלות כספית, נבחנו  תוכניות, 
תרחישי פעולה והתקבלו החלטות לביצוע. חלק 
מההחלטות שהתקבלו לא היו רלוונטיות בהמשך 
(למשל קו טלפוני חם למצוקה בתוך הפינוי, או 
תקציבים שלא התקבלו ולכן לא בוצעו פעילויות 
שונות). חלק מההחלטות לביצוע התקבלו למעשה 
בפורום מצומצם או על דעת יחיד, ולעיתים נודע 
לפורום על המהלכים רק בדיעבד. נוצרו בימות 
פורמליות ותת-בימות בלתי פורמליות, שהיו 

רלוונטיות לא פחות מן הראשונות. 
הייצוגים הקשורים לכל אחד מאתנו במישור הערכי 
האישי נמצאו בלתי רלוונטיים מול ייצוגי זהות 
התפקיד. לעומת זאת, נמצאו מערכות היחסים, 
האמון והקשרים הבין-אישיים כמשפיעים ולפעמים 
אפילו כמכריעים בתהליך קבלת ההחלטות והאופן 

שבו הן בוצעו. 

בימת התקשורת - הבימה הציבורית
הייצוגים הציבוריים התקשורתיים של אנשי גוש 
קטיף ומועצת יש״ע הוצגו באופנים אחדים: הסרטים 
הכתומים בכבישי הארץ, ההפגנות בצמתים, בניית 
הייצוג ״יהודי לא מגרש יהודי״ ונוכחות מסיבית 

באמצעי התקשורת. 
בצוות הפסיכולוגי שליווה את תהליך ההינתקות 
התגבשה החלטה כי בבימה הציבורית נביא ייצוג 
אחד עקבי הקשור לטובת הילדים במצבי משבר - 
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החשיבות הרבה שיש למניעת נוכחותם באירועים 
אלימים או במצבים שבהם נראים ההורים מושפלים 

או מובסים על-ידי כוח חיצוני.
הייצוג של טובת הילד אינו מעמת בין קבוצות זהות, 
משום שקבוצת הזהות הכללית של ״ההורים״ אינה 
מכילה בתוכה את גרעין הקונפליקט שבין קבוצות 
הזהות האחרות (המתנחלים לעומת המדינה). עם 
זאת, על-אף העובדה כי הייצוג עצמו אינו נוגד או 
מתנגש באופן ישיר בייצוגי הקונפליקט האחרים, 

יש לזכור כי יישומי הפעולה שלו 
ייצוגי פעולה  חייבו בחירה של 
אחרים, כמו להישאר בגוש ככל 
שאפשר לעומת העזיבה של חלק 

מהמשפחה לפני הפינוי. 
גובשה רשימה של עשרים אנשי 
חינוך, רווחה, ואנשי רוח המקובלים 
בציבור הרחב. סוכם אתם על המסר 
האחיד, והרשימה הועברה לתקשורת 
בכל  לראיין אותם  כדי שתוכל 
הזדמנות אפשרית. התגובות ניתנו 
תוך שהן מתייחסות לאירועים 

שוטפים אקטואליים, כמו למשל, הידיעה על 
הנערים המתכוונים להתאבד בים. אבל מאחוריהם 
עמד תמיד אותו המסר: חשיבות דאגתם של הורים 
לבריאות הנפש של הילדים, והיענות למצוקה 

נפשית בכל ביטוי אפשרי שלה. 
בסופו של דבר, נשמרה בדרך כלל, האחריות 
ההורית לביטחונם ולשלומם של הילדים גם בעת 
הפינוי. תרמו לכך איפוק הצבא והמשטרה, והכבוד 
ההדדי בין הצדדים. השאלה אם טובת הילדים 
הייתה לצאת מהגוש לפני הפינוי או שההשתתפות 
באירוע המשפחתי המכונן הייתה חשובה יותר 
לשמירת הרציפות הפסיכולוגית והחברתית היא 

נושא ראוי למחקר בפני עצמו. 
בימות שיח רבות נוספות בעלות אופי ייחודי 

התקיימו לפני הפינוי: מפגשי מורים משער הנגב 
ומהגוש, שיחות באוהל ההידברות בסעד, מפגשים 
אישיים בין סטודנטים חונכים ממכללת ספיר וילדי 
מפונים, ומפגשי נשים מגוש קטיף עם קבוצות 
אחרות בעלות אופי אידיאולוגי שונה. נערכו גם 
מפגשים של מנהלי התחנות הפסיכולוגיות, ומפגש 
של פסיכולוגים בכירים מכל הארץ, כשכל מפגש 
או דיון נשא אופי שונה בהתאם לקרבה לאחת 

מבימות השיח שנסקרו קודם לכן. 

סיכום:
ייחרט בהוויה  גוש קטיף  פינוי 
הישראלית כאירוע מכונן, מדיני, 
חברתי ואנושי החורג במשמעויות 
בחובו  נושא  המורכבות שהוא 
למעגלים רחבים הרבה יותר מאלו 
שחוו את הפינוי בגופם, אם בצד 
המפונה או בצד המפנה. ההחלטה 
על הפינוי נשאה עמה עימות בין 
המוסכמים  הגמוניים  ייצוגים 
כערכים מרכזיים בחברה הישראלית: 
הציונות, ההתיישבות, בניית קהילות חדשות, 
חקלאות כמחברת אדם לאדמה, וחשיבותו של 
הבית שאדם בונה לעצמו ולמשפחתו. בה בעת 
מוסכמים על כלל הציבור גם הייצוגים החברתיים 
של דמוקרטיה, שלטון החוק, והובלת מדיניות 
בין-לאומית על הפשרות וההסכמים המתחייבים 

ממנה. 
בקרב הציבור הרחב בארץ נחלקו הדעות בין 
״מחייבים״ לבין ״מתנגדים״, ובכך ניתן מקום 
לביטוי הייצוגים החברתיים הבולטים אצל כל אחת 
מן הקבוצות הללו בהתייחס לשאלת הפינוי, וזאת 

מבלי לבטל את קיומם של הייצוגים האחרים.
אולם, בעוד שלגבי כלל התושבים בישראל לא נגעה 
ההחלטה על הפינוי באופן ישיר לחייהם ולצורך 

נשי
לים

המ
למ

פינוי גוש קטיף ייחרט 
בהוויה הישראלית 

כאירוע מכונן, מדיני, 
חברתי ואנושי החורג 

במשמעויות המורכבות 
שהוא נושא בחובו 

למעגלים רחבים הרבה 
יותר מאלו שחוו את 

הפינוי בגופם, אם בצד 
המפונה או בצד המפנה.
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בשינוי, עבור תושבי גוש קטיף היוותה ההחלטה 
איום ממשי על הזהויות החברתיות השונות שלהם: 
הזהות המתנחלת, האמונית והדתית והזהות הכלל 

ישראלית. 
המצולמת,  בתקשורת  חיצונית  מהסתכלות 
בעיתונות ובמפגשי הצמתים, היה ניתן לקבל 
רושם מוטעה בדבר קיומם הבלעדי של ייצוגים 
חברתיים המבטאים התנגדות ללגיטימיות של 
החלטת הממשלה הנוגעת לפינוי ולמשמעויות 
האופרטיביות שלה, ולו גם במחיר ויתור על הזהות 
הישראלית. ביטויים כמו ״המדינה בגדה בנו״, 
״הצבא אינו שלנו״, ״החוק לא לגיטימי כי התקבל 
ללא משאל עם״ היו חלק ממדיניות ההסברה של 
מנהיגי המתיישבים. ההחלטה על המשך ניהול 
אורח חיים שיגרתי, כמו עיבוד האדמה, שתילה 
חדשה בחממות והכנת שנת הלימודים הבאה 
במערכת החינוך, נראתה לעיתים כהזויה וכמבטאת 
הכחשת מציאות. ההפגנות ופעולות המחאה נראו 
על גבול העימות עם החוק. אך יותר מכול, החרמת 
הקשר עם מנהלת סלע ביטא לכאורה ודאות כי 
החוק, בסופו של דבר לא יתממש וההתיישבות 

בגוש קטיף תמשיך להתקיים. 
התרומה שמציע המאמר הנוכחי הוא בראיית 
קיומם של כל ייצוגי הזהויות החברתיות השונות, 
ובכלל זה הזהות הישראלית והזהות המתנחלת, 
בו-זמנית מבלי שהם יבטלו זה את זה. הקונפליקט 
ביניהם חייב את המתיישבים לבחור שורה של 
אסטרטגיות שיח שישמרו על הקבוצה מפני פירוק, 
ויצרו בסיס תקשורתי חברתי מוסכם שיאפשר 
מאבק משותף על קיום הקבוצה. יחד עם זאת, בו-
זמנית, נשמרים ייצוגי הזהויות האחרים, והביטוי 
שלהם מתאפשר בבימות שיח שבהן קטן האיום 
מפני הקהל ״החיצוני״ או ״הציבורי״ ולא מתחייבת 

שם עקביות בין הייצוגים השונים. 
עמדת הכניסה של מטפלים מחוץ לגוש קטיף 
(ובמיוחד מטפלים שאינם שייכים לתושבי יש״ע) 

בימים שקדמו לפינוי, הייתה בעייתית מלכתחילה, 
משום שהפסיכולוגים נותני שירות ייצגו את הזר 
המאיים, שהוא חלק מהרשויות המבצעות את החלטת 
המדינה. ייחוס האיום כלפי מי שבא מבחוץ נשא 
עמו את ההכרח להתגונן, להימנע משיתוף פעולה 
ואת הרצון להרחיקו מהמקום לפני שיהרוס ויזיק. 
היכולת הפוטנציאלית של אנשי המקצוע לסייע 
לתושבי הגוש במצבי המצוקה, אי-הוודאות, הלחץ 
וההכרח לקבל שורת החלטות לעתידם האישי, 
נהדפה נוכח אותו איום. עצם שיתוף הפעולה 
נחווה כהסכמה עם התוצאה הצפויה. הדרך שבה 
מתארגנות ההסכמות הפנימיות של חברי קבוצת 
מיעוט שעל קיומה מרחף איום, היו לנקודת המוצא 
בתכנון ההתערבות והכניסה לעבודה. ההבנה 
התיאורטית כי בזמן שמוצגים מסרים חד-משמעיים 
של התנגדות לשיתוף פעולה, קיימים היו גם ייצוגי 
זהות אחרים שנושאים עמם עמדות פרגמטיות 
של הצורך להתארגן למצב החדש, לפעול בהתאם 
לחוק, ולשמור עליו מתוך נאמנות לזהות הישראלית 
האזרחית הכוללת - אפשרות קיום שיח מותאם 
בבימות השונות, כאשר המטרה שאליה נשארנו 
נאמנים הייתה לתת שירות פסיכולוגי מיטבי, אישי, 
חינוכי ומערכתי, בתוך סיטואציה קשה ומורכבת 

של עימות בין זהויות מתנגשות. 
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פתיחה
2005 הצטרפתי2 לקבוצת  בתחילת חודש מאי 
אנשי מקצוע ממקומות שונים שליוו את תושבי 
גוש קטיף לקראת ההינתקות (להד, 2005). התהליך 
נמשך כחודשיים ביוזמה ובהשתתפות של מנהל 
השירות הפסיכולוגי בגוש קטיף, מר משה חמיאל, 
ובתמיכתה של ד״ר סמדר בן אשר, הפסיכולוגית 
המחוזית של משרד החינוך. מטרת ההתערבות 
הייתה ללוות את הגננות לקראת תהליך ההינתקות 

ולסייע בהיערכות ההורים והילדים. 
המפגשים ביטאו עוצמה אנושית חזקה, והותירו 
אותי עם הערכה רבה לתושבים ולגננות מחד-
גיסא, ועם דאגה רבה לתהליך הפינוי ולתוצאותיו 

מאידך-גיסא. 

עמימות וחוסר ודאות
נקודת המוצא בראשית תהליך ליווי הגננות וההורים, 
בתחילת מאי 2005, הייתה מצב הלחץ שאפיין 
את המציאות באותה עת בגוש קטיף, והיה עתיד 
להחמיר בזמן הקרוב. גורמי הלחץ שאותרו כבר 
בתחילת התהליך היו העמימות וחוסר הוודאות 
ביחס לעתיד להתרחש (ר׳ גם וירצברגר, 1997). 
Lazarus & Folkman (1984) מבחינים בין חוסר 

ליווי גננות צפון הרצועה לקראת ההינתקות1
אילן וירצברגר, מנהל שפ"ח אופקים

ודאות לבין עמימות. עמימות היא מצב שבו יש 
חוסר בהירות הנובע ממאפייני המצב – בגוש קטיף 
הייתה עמימות רבה בשלבים שלפני הפינוי ביחס 
לעתיד להתרחש, הן בשאלה האם בכלל יתרחש 
פינוי, והן ביחס לעתיד הצפוי לכל משפחה אם 
הוא אכן יתרחש. חוסר ודאות, הוא המצב שבו יש 
לאדם בלבול ביחס למשמעויות של ההתרחשויות. 
דוגמה למציאות המתעתעת ניבטה לעין בפגישה 
הראשונה עם הגננות בניסנית - ליד מקום המפגש 
עם הגננות ראיתי מערבל בטון יוצק גג של בית, 
כאשר באותה עת עמדתי לדון אתן בשאלת ההכנה 
של הילדים לפינוי. חשוב לציין, כי השאלה האם 
באמת יהיה פינוי עלתה בכל המפגשים ולא אפיינה 

סקטור או קבוצה מסוימת.
שליט (1977) מציין מדדים שבעזרתם ניתן להעריך 

את מידת העמימות של כל מצב לחץ:
מספר האפשרויות או הפרשנויות שעומדות   •

לפני האדם הנמצא במצב לחץ.
הקלות והבהירות שבהן ניתן לדרג מבחינת   •

העדיפות את האפשרויות השונות.
הטעינות האמוציונלית החיובית והשלילית   •

המתקשרת באופן אסוציאטיבי למצב. 
ככל שמספר האפשרויות הקיים בסיטואציה רב 

בתיאור תהליך בעל משמעות היסטורית ופוליטית בחירת המילים מעידה על העמדה כלפי המתרחש - האם מדובר ב״הינתקות״ ״פינוי״? ב״עקירה״?   1
ב״גירוש״? לצורך מאמר זה בחרתי להשתמש במילה ״פינוי״, מכיוון שזו הטרמינולוגיה שבה השתמשה ממשלת ישראל. כמובן, שאין בבחירת הניסוח 
בכדי להגדיר את חוויית ההתרחשות עבור תושבי גוש קטיף. ראה לדוגמא דבריה של הפסיכולוגית מרים שפירא בעלון מועצה אזורית שומרון (2005): 

״אנשים לא מפנים, פינוי הוא אקט טכני שמתאים לתיאור של הזזת חפצים ממקום למקום. אנשים עוקרים על כל המשתמע מכך״. 
לפגישות התלוותה זהר בר סטודנטית לפסיכולוגיה חינוכית מאוניברסיטת בן גוריון שתיעדה את הפגישות. הגננות וההורים הביעו את הסכמתם    2

לתיעוד התהליך. 
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יותר, יכולת ההעדפה של אפשרויות הפעולה קשה 
יותר, הטעינות האמוציונלית גבוהה יותר, וכך קשה 

יותר להתמודד עם מצב הלחץ. 

נקל היה לחוש ולהבחין בגורמים השונים הפועלים 
במציאות בגוש קטיף באותה עת:

מספר האפשרויות לבחירה שעמדו לפני כל משפחה 
וכל יישוב באשר לעתיד להתרחש היה רב, וכן שרר 

חוסר ידיעה ביחס לפתרון מקום המגורים. 
היה קושי להעדיף פתרונות אחדים על-פני אחרים, 

ולבחור דרך להתמודדות עם תהליך הפינוי.
המציאות הייתה טעונה ביותר, 
אובדן הבית העתידי, פירוק הקהילה 
ותחושת משבר האמון במדינה היו 

קשים מאוד.

בנוסף לכך התרחש תהליך ש- 
Breznitz (1971) כינה ״אינקובציה 

של איום״. היעדר מידע בשלב ההמתנה לאירוע 
מאיים מעצים את הפחד ואת החרדה. במציאות 
כזו מתקיימת הערכה קוגניטיבית מתמשכת של 
חלופות לפעולה ושל התוצאות הנגזרות מהן. בגלל 
היעדר מידע המספק משוב להערכות אלו, נהפכת 
תחושת הפחד המציאותית לחרדה בלתי מציאותית, 

ההולכת וגוברת ככל שגדל משך ההמתנה.

מחקרים שנערכו על פינוי ימית (שגיא, 1984) מצאו 
רמת חרדה וכעס מצביים גבוהים ביותר, מבין 
הגבוהים שנמצאו במחקרים בתחום זה. המרכיב 
המרכזי ללחץ היה המעבר הפסיכו-סוציאלי, מצב 
העמימות ותחושת חוסר הוודאות של המתיישבים 
במשך שלוש שנים, מרגע קבלת ההחלטה לפינוי 
ועד ביצועו. לאחר הפינוי הייתה ירידה בעוצמת 
תחושות הכעס והחרדה המצביים. נתון חשוב שנמצא 
במחקר מצביע על-כך שהמשתנים המשפחתיים 

לא נמצאו מנבאים את תגובות הלחץ לפני הפינוי, 
אבל נמצאו מנבאים את התגובות שלאחר הפינוי. 
מחקר נוסף, של טוביאנה, מילגרם ופלח (1988) על 
לחץ ועל התמודדות אצל מפוני ימית לפני הפינוי 
ואחריו, מצא שתגובות הלחץ חודש לאחר הפינוי 
היו נמוכות בהרבה מאשר בתקופת ההמתנה. 
כי מתיישבים שהתיישבו  עוד,  המחקר מצא 
בימית בכדי להגשים יעד פוליטי או ערכי דיווחו 
על מצוקה נפשית גדולה יותר מאשר מתיישבים 

שבאו להתיישב מטעמים של איכות חיים.

לאור ניתוח המצב, הערכת המשאב 
המשפחתי כגורם משמעותי, וייחוס 
חשיבות לגננות כדמויות שיכולות 
לתמוך בילדים בתהליך, החלטנו על 
תוכנית התערבות, שמטרתה הייתה 
ליצור ולאפשר חוויה של היוועצות 
ושל תמיכה להורים ולגננות, לדון 
בדילמות שמתעוררות אצלם, ולחשוב על דרך 
שיחה עם הילדים לקראת המציאות העתידית. 
וזאת, כדי לחזק את אפשרויות התמיכה בילדים 
על-ידי ההורים והגננות. ההתערבות נועדה לעזור 
להפחית את העמימות ככל שניתן ולהכיל את 

העמימות שמובנית במציאות.

המועצה האזורית אישרה את קיום הפגישות עם 
ההורים ללא אמירה מפורשת שמדובר בהכנה 
לפינוי. המועצה, מטעמיה הפוליטיים, בחרה כידוע 
בקו של מאבק - כניסה לתהליך הכנה לפינוי נתפס 
כפגיעה במאבק הציבורי, והיו לכך השלכות על 
ניסוח ההזמנה למפגשים. יש לציין כי במפגשים 
עצמם התנהלה שיחה פתוחה ללא מגבלות כל שהן. 
אולם הזהירות בביטויים מפורשים על העתיד, 
מצד כולם, שריחפה מעל עודדה את קיום הספק 

ביחס לעתיד להתרחש. 

ע

חשהיו 
לתמ

שם,

ב

ההתערבות נועדה 
לעזור להפחית את 

העמימות ככל שניתן 
ולהכיל את העמימות 
שמובנית במציאות.
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פגישה ראשונה עם הגננות 15.5.05 - האם אנחנו 
צריכות עזרה?

בפגישה הראשונה השתתפו קבוצת גננות, מנהל 
השירות הפסיכולוגי ואני. הגננות התגלו כאכפתיות 
וכבעלות נכונות רבה לשאת באחריות לסיוע. הן 
התגאו בגנים שהן מנהלות. חלק מהגננות היו 
תושבות הגוש וחלק גרו ביישובים הסמוכים. הגננות 
שגרו ביישוב (ואחר-כך התברר כי גם הסייעות) 

היו דמויות משמעותיות בקהילה.

הגננות שידרו מסר של הזדהות חזקה 
מאוד עם היישוב ועם המועצה. 
מבחינתן עוד לא התרחש דבר 
שהצריך אותן לשנות את התנהגותן 
- ״הכול כרגיל״. הן המליצו לשוחח 
עם ההורים באשר לרצונם להתייעץ. 
נפרדנו מתוך מחשבה שנשוב להיפגש, 
אבל לא נקבעה בשלב ההוא פגישת 

המשך. 

פגישה שנייה - הילדים מתחילים להיעלם או מה 
להגיד לילדים?

הפגישה השנייה נקבעה בתאריך 27.6.05, שלושה 
ימים לפני תום שנת הלימודים, בהשתתפותם 
השפ״ח.  ומנהל  החינוך  ממשרד  נציגים  של 
וזאת, כמסקנה מהפגישה הקודמת – יש להעביר 
מסר ברור על העומד להתרחש, בכדי לאפשר 
לגננות לעמוד מול ההורים והילדים עם אמירה 

ברורה.

מנחה: מה בעצם השתנה מאז הפגישה הקודמת?
ת: לא הרבה... 

מנחה: האם יש אמירות ברורות מצד משרד החינוך 
על ההינתקות?

הגננות: אף אחד לא דיבר אתנו. 
נציגת משרד החינוך התרעמה על כך שכבר חודשים 

היא מנסה לברר אתן היכן הן עומדות לגור כדי 
שתוכל לשבץ אותן. הגננות אינן רואות בשאלה 

זו אמירה ברורה על כך שהגן עתיד להיסגר.

בירור הדברים מאפשר לנציגת משרד החינוך לומר 
אמירה ברורה על סגירת הגנים, ולגננות להעלות 

נושאים המטרידים אותן. 
החלה עזיבה של ילדים – כמה ילדים הפסיקו את 

לימודיהם בגן באופן פתאומי.
הילדים כבר מדברים על העתיד להתרחש - ישנם 
ילדים שמדברים על כך שהם יעברו 
דירה, ועולה השאלה מהי הדרך 
הנכונה להציג לילדים את העתיד 

להתרחש. 
הגננות היו אמורות לסיים את 
עבודתן בסוף יוני. בגן הייתה אמורה 
להיות קייטנה. אולם מי שיפעיל 
אותה יהיו הסייעות – עלה הצורך 
בהגדרת פרק הזמן שבו תערוכנה 

הגננות שיחות עם הילדים.
ההורים הביעו רצון להיפגש עם גורם מייעץ ביחס 
לילדים. בתקופה זו כבר פעלו גופים אחדים שנתנו 
ייעוץ להורים מלבד היועצים הכלכליים והמשפטיים. 
(1. יועצים ארגוניים של מנהלת סל״ע. 2. יועצים 
3.פסיכולוגים שפעלו  ארגוניים של המועצה. 

מטעם הרווחה).
הגננות התלבטו כיצד להציג לילדים את העתיד 
להתרחש, כאשר בחלק מהבתים דיברו על מעבר 
דירה, בחלק מהם על פינוי, וחלקם לא האמין 

שמשהו יקרה. 

הנושאים שעלו הדגישו את חיוניות ההכנה לגננות, 
לילדים ולהורים. הגננות קיבלו זאת, והתגייסו 
באופן מלא ללוות את הילדים בתהליך. הן הביעו 
נכונות לערוך שיחות ופגישות עם הילדים גם 
לאחר תום שנת הלימודים. מסקנה נוספת שעלתה 
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הגננות התלבטו כיצד 
להציג לילדים את 
העתיד להתרחש, 

כאשר בחלק מהבתים 
דיברו על מעבר דירה, 
בחלק מהם על פינוי, 

וחלקם לא האמין 
שמשהו יקרה.
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נגעה לצורך לערוך פגישות עם ההורים כדי לדון 
בשאלת ההכנה של הילדים. הוחלט שהנושא של 
יוגדר כ״התמודדות עם  הפגישות עם ההורים 

תהליכי שינוי״. 

פגישות עם הורים של ילדי הגן
התקיימו 4 מפגשים - 3 מתוכם בגנים, ואילו פגישה 
אחת התקיימה בביתה של הגננת שאינה תושבת 
הגוש, כאירוע פרידה של הגן. בכל המפגשים 
השתתפו בעיקר נשים, ורק גברים מעטים הגיעו 

לפרק זמן קצר ועזבו. 
השאלות והדילמות שעלו במפגשים 

היו דומות:

מה אומרים לילדים?מה אומרים לילדים?
את  שליוותה  מרכזית  שאלה 
המפגשים. בלט הקושי של ההורים 
להסביר לילדיהם התרחשות שההורים 
עצמם לא בטוחים שתתרחש, חרדים 
מתוצאותיה, ונמצאים בעמימות 

גדולה לגבי העתיד להתרחש.
איך להציג את הפינוי? – ״מעבר 

דירה״? ״פינוי״? ״הינתקות״? 
איך מתמודדים עם אי-הקבלה של הילדים את 

הפינוי?
איך מתמודדים עם השאלות של הילדים על העתיד 
להתרחש, כאשר ההורים עדיין אינם יודעים מה 
עומד לקרות מבחינת מקום מגורים, מקום עבודה 

ולימודים?
איך להגיב לאמירות של ילדים בעלי מודעות 
פוליטית שכללו קללות וביטויי שנאה כלפי ראש 

הממשלה?
במהלך הפגישות נחשפו דילמות משפחתיות 
שנבעו מזוויות הראייה השונות של המתבגרים 
במשפחה ושל החיילים, שביטאו קונפליקטים 

ביחס להתרחשות וביחס להיערכות, וכן את מקומו 
של הפינוי ברצף החיים האישיים (משבר ההגירה, 

מוות של בן זוג, אירוע טרור).

להלן דוגמאות אחדות (בשמות בדויים) מתוך 
המפגשים, המתארות את עוצמת הלבטים והתחושות 
בחודש שלפני ההינתקות, ומלמדות על הלבטים 

שהיו לתושבי היישובים לפני הפינוי. 

במה עסוקים הילדים? במה עסוקים הילדים? 
מנחה: מה לדעתכן מעסיק את הילדים, במה הם 

עסוקים?
סילבי (אימא): נראה לי שהבת 
עסוקה בזה שכולם בונים עכשיו... 

לא מבינה למה כולם בונים.
אורית (גננת): הילדים בגן שואלים 
האם אני אבוא אתם. ו... אני לא 
ממש יודעת מה להגיד... לפעמים, 
יש מצבים, שאני, ממש ככה נחנקת 
(קולה רועד מעט ונדמה שעיניה 
בורקות). לא יודעת, פשוט מחבקת 

אותם (מחייכת). 
כשאחת  לתפוס  התחלתי  אני  (גננת):  נטע 
האימהות פשוט הוציאה את הילד מהגן. לא 
אמרו לנו שום דבר. היינו בהלם. האימא באה 
וחיבקה אותי ואמרה תודה על הכול. אמרתי לה 
תודה על מה? סיפרה שהם עוברים. לא נפרדנו 
ידעתי האם לדבר בכלל עם  וגם, לא  מהילד. 

הילדים על הנושא...
לאה (אימא): אני מרגישה מאוד מבולבלת, אני לא 
יודעת איך לשדר ביטחון לילדים. אני גם חושבת 
שכשנתמודד עם זה אחר כך, זה ייפול עלינו בבום. 

הילדים שותפים לזה, הם עוזרים לארוז.
דינה (סייעת): היום, הדברים מתקרבים אליי, 
השעון מתקתק, אני עכשיו יותר בבית. אבל, אני 

את 
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"אני התחלתי לתפוס 
כשאחת האימהות 

פשוט הוציאה את הילד 
מהגן. לא אמרו לנו שום 
דבר. היינו בהלם. האימא 

באה וחיבקה אותי 
ואמרה תודה על הכול. 

אמרתי לה תודה על מה? 
סיפרה שהם עוברים. לא 

נפרדנו מהילד..."
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עושה סוויצ׳, אני באה לכאן ומשדרת משהו אחד 
ובבית משהו אחר.

רינת: מה את אומרת, שאת מתחילה גם לארוז?... 
מנחה: אתן בעצם חוששות להביא את החששות 

שלכן לילדים. איפה הילדים בכל הסיפור?
לא חושבת שזה משפיע  אני  (סייעת):  דינה 

עליהם.
רינת: הם גם לא מבינים מה קורה אחר כך.

נטע (גננת): הם התייחסו למעבר של הילד שעזב 
במפתיע כאילו עבר דירה.

האם תהיה הינתקות...?האם תהיה הינתקות...?
רינת (אימא): אני עם הרגליים על הקרקע. ברגע 
שעבר האישור, בשלושה-עשר במרץ, אני הרגשתי 

שצריך לעשות משהו.
לאה: הבת שלי אומרת שהבית הולך לערבים, 
והיא רק מחכה שאני אתן לה אישור לקשקש על 

הקירות. (כולן מחייכות)
יונה (אימא): ואם לא תהיה בסוף הינתקות? ואז 

מה אני אגיד לילדים שלי?
גילי: (מחייכת). די, מספיק כבר, כן כן אולי בסוף 
יהיה, אבל עכשיו כנראה שיש, אז תגידי  לא 

שעכשיו יש.
יונה: מספרת שאתמול התקיימה שיחה עם שני 
רבנים שאמרו שלא תהיה הינתקות. בתור אישה 
מאמינה, אני מקשיבה להם (לרבנים) ושומעת את 
מה שהם אומרים...אבל, אני שומעת גם את מה 
שאומרים המדינאים, וזה מאוד מבלבל... (מתארת 
קונפליקט ממשי בין  הסמכות הדתית לבין אמירת 

המדינאים).

אריזה
גננת באחד הגנים דיברה על הקושי לארוז את 
הציוד (הגננות התבקשו לארוז ולסמן את הציוד 
של הגנים). היא נכנסה עם ארגזי קרטון והילדים 

שאלו אותה בשביל מה הארגזים, והיא חשה שאינה 
יכולה לענות להם ולא ארזה.

 
בעיות בירוקרטיות

הורים אחרים שכבר עברו לגור באשקלון דיברו על 
הקושי לרשום את הילדים לשנה הבאה לבית-הספר, 
כיוון שהם לא שינו את כתובת המגורים. בפגישה 
שערכו עם סגן ראש העיר נאמר להם, שאם לא 
ישנו את הכתובת לאשקלון לא יוכלו לרשום את 
ילדיהם. הם טענו שאם ישנו את הכתובת בתעודת 
הזהות לא יוכלו להיכנס חזרה לגוש... כששאלתי 
האם הם יכולים להיעזר במועצה בפתרון הקושי 
הבירוקרטי, הם אמרו שמבחינת המועצה בכלל 

אין הינתקות.

שיחה  מתוך  היגדים  מתמודדים?  איך 
שהתקיימה ב- 10.7.2005

הפגישה התקיימה בביתה של גננת מחוץ לגוש 
כאירוע פרידה, והייתה בה נוכחות מרשימה של 
כל הורי הגן. האמירות השונות מבטאות את הלכי 

הרוח ואת המחשבות:
״אני בסיטואציה הזאת עושה הכול כדי שהילדים 
לא יחוו את הסוף, לא יראו שדופקים בדלת. הבן 
האמצעי שלי מפחד, אנחנו לא משאירים אותו 

לבד״.
״אנחנו צריכים להתעלות מעל עצמנו בשביל 
הילדים. אני התחלתי לארוז היום (נרגשת), איך 

להתמודד בכלל?״
״אני לא שלמה עם החוקים ולכן (נרגשת), קשה 
לי לדבר על זה עם הילד. אולי דמות סמכותית 
יכולה להסביר את זה יותר טוב ממני. כשזה מגיע 
מדמות סמכותית, גננת למשל, הוא סומך עליה 

והיא עושה את זה מעולה״. 
״אני מאמינה שאין מה להכין את הילד, הילד 
לומד לשחות לבד. כמו שעבר דירה, וכמו שאחותו 
נולדה, לא עזר שהכנו אותו, היה צריך לעבור את 

זה לבד״.
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״הבת שלי שואלת המון שאלות, והשיטה שלי זה 
לענות לה תמיד על כל השאלות. גם אם זה שחור 

או לבן. אולי בגלל זה היא רגועה יותר״.
״אני לא מבינה איך נותנים לילדים בני שש-עשרה, 
לכבישים  שבע-עשרה, ארבע-עשרה, לצאת 

ולהפגין״. 
״הילדה שלי, בת ארבע-עשרה, 
מחוברת לצד הדרומי של הגוש, 
עומדת בצמתים, מפגינה, אני לא 

יכולה לחסום אותה״. 
״הילדים בגן עברו הינתקות מגננת 
אחת שאינה בין החיים. עד כמה 
הגננת יכולה להלהיב אותם מזה 
יכול  גננת חדשה.  שתהיה להם 
להיות שצריך לחכות שכל ילד יגיע 

לגן חדש ויכיר שם את הגננת״. 
״הבת שלי שאלה אותי מה זה ערבי, 
והסברתי לה שהוא בן אדם והוא 
כמונו, בדיוק אותו דבר. היא חשבה 

שהצבא הוא רע והסברתי לה שהוא טוב. גם אבא 
שלה בצבא. זה מורכב, אבל צריך להסביר להם מה 

זה, אחרת הם מדמיינים משהו לגמרי אחר..״.
״(פונה למנחה) מה אתה, כעובד עם ילדים, מציע 
שנעשה עם הילדים. האם להישאר עד הרגע 
האחרון, או לצאת קודם לכן? הוא (הילד) שואל 

אם יבואו בחמש בבוקר לצעוק״.
״איך נעבור את זה כמשפחה? מלוכדים? מספיק 

משפחות התפרקו עד היום ועוד יתפרקו״. 
״הילדים חווים את המריבות בבית, את הריבים 

על הכסף״. 

כפי שניתן לראות עלו במפגשים עמדות והתייחסויות 
שונות של הורים. הקווים המנחים של ההנחיה 

וההתערבות היו:
לעודד את ההורים לראות את המתרחש ואת   ·
העתיד להתרחש מנקודת הראות של ילדיהם, 

ולעזור להם בהתלבטויות שמעלה המציאות 
בתמיכה ובליווי הילדים.

לעודד את ההורים לשיחה עם הילדים כדי   ·
להכינם לעומד להתרחש למרות העמימות 

וחוסר הוודאות.
ללמד את עקרונות ההתמודדות והליווי של   ·

ילדים במצב לחץ.
ילדים  לאתר  כיצד  להדריך   ·

הזקוקים להפניה לאנשי מקצוע.
לעודד את עיבוד הפרידה.  ·

האם יתרחש פינוי? 
לאורך כל אותה תקופה ניכר היה 
הפער בין תחושת הוודאות בקרב 
השונים  המקצועיים  הכוחות 
באשר להכרח להיערך לתהליך 
לבין  לדרך,  שיצא  ההינתקות 
הקולות שעלו מהתושבים שהטילו 
ספק באפשרות זו, והקשו מאוד 
יכולת ההיערכות לקראת התהליך הצפוי.  על 
זו הייתה השלכה משמעותית ביותר  לנקודה 
על היכולת לסייע לתושבים, והיא הייתה אבן 
נגף בתהליך [מלבד הקשיים האחרים, ר׳ תיאור 
ההתערבות הכוללת בגוש קטיף (להד 2005, וכן 
2005)]. שכן, עצם ההתכוננות עמדה  פיירמן 
בסתירה פנימית לאמונה שלא יתרחש פינוי. 
היכולת של התושבים בשלבים מאוד  חוסר 
מתקדמים לקבל את העובדה שיתרחש פינוי, 

העצים את העמימות ואת חוסר הוודאות. 
הקושי לקבל את העתיד להתרחש נבע מגורמים 

אחדים:
הקושי להאמין שהיישוב והבתים וכל מה שהיה 
כה ממשי וחי - ייהרס. המסר מההנהגה המקומית 
היה שאין הינתקות והכול כרגיל. לאור עובדה 
זו כל מי שהחליט להתכונן לקראת הפינוי חש 

מה 
מזה
ול

האהא
לאו

"הבת שלי שאלה אותי 
מה זה ערבי, והסברתי 
לה שהוא בן אדם והוא 
כמונו, בדיוק אותו דבר. 

היא חשבה שהצבא הוא 
רע והסברתי לה שהוא 

טוב. גם אבא שלה 
בצבא. זה מורכב, אבל 
צריך להסביר להם מה 

זה, אחרת הם מדמיינים 
משהו לגמרי אחר..".
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כפוגע במאבק. ההכרעה להתנהג בהתאם לאמונה 
שיהיה פינוי הייתה בעצם הכרעה אישית של כל 
אדם. במציאות של לחץ ועמימות וללא אמירה 
מפורשת מדמויות שנתפסו כמשמעותיות, היה 
קל יותר לתפוס עמדה של הכחשה מאשר עמדה 

של היערכות והתמודדות. 

מבחינת התושבים, המסר שיהיה פינוי לא התקבל 
כבעל משמעות המחייבת הכרעה או התנהגות 
בין  שונה. דוגמה לכך הוא הדו-שיח שתואר 
נציגת משרד החינוך לבין הגננות. נציגת משרד 
– מבחינתה - דיברה מפורשות על-כך  החינוך 
שהגננות ישובצו בגנים אחרים. הגננות לא קלטו 
באמירה זו את תוכן הדברים - שהגן שלהן נסגר. 
במצבי לחץ או ברגעי משבר יש צורך באמירות 
חד-משמעיות בעלות הטענה רגשית המשקפת 

את המתרחש.

סיכום
מאמר זה נכתב כחודשיים לאחר סיום תהליך 
הפינוי, כאשר חלק מהתושבים שפונו מבתיהם 
עדיין נמצאים במקומות ארעיים שונים עם תחושת 
משבר קשה. במהלך הפגישות עם הגננות ועם 
ההורים נעשה ניסיון לסייע בהיערכות לקראת 
העתיד להתרחש. התחושה של התושבים ״שלא 
בטוח שיקרה משהו״ היה גורם שהקשה מאוד על 
ההכנה ועל ההיערכות. תחושות אלו מבטאות 
בדרך כלל עמימות וחוסר ודאות האופייניים למצב 
לחץ. בנוסף, היו בתחושה זו מרכיבים של הכחשה 
מחד-גיסא ושל בחירה מודעת מאידך-גיסא, כמו 
גם של היענות להנהגה הפוליטית והדתית, כאשר 
המציאות הפוליטית והתקשורתית סיפקה לעיתים 

רמזים מתעתעים.
כבכל אירועי לחץ קהילתיים, לחוסן של המשפחה ושל 
הקהילה יש מקום משמעותי ביכולת ההתמודדות 
של הפרט. בהתערבות זו יצרנו את הקשר עם 
ההורים דרך דמויות מוכרות בקהילה - הגננות 

שהיו משמעותיות ביותר עבור הילדים. מטרת 
ההתערבות הייתה לנסות ולחזק את הגורמים 
הקהילתיים והמשפחתיים באמצעות הפחתת 
העמימות וחוסר הוודאות במידת האפשר דרך 

שיחה והכלה.

מקורות
וירצברגר, א׳ (1997), תגובות מתבגרים למצב תגובות מתבגרים למצב 
לחץ השפעת גורמים אישיים קהילתיים ומצבייםלחץ השפעת גורמים אישיים קהילתיים ומצביים, 
אוניברסיטת בן גוריון, (עבודת תזה בהנחיית 

פרופ׳ שפרה שגיא).

טוביאנה, י׳, מילגרם, נ׳ ופלח, ה׳ (1988), ״לחץ 
ימית: מסקנות  והתמודדות אצל מפוני חבל 

והמלצות״, מגמותמגמות, ל״א, עמ׳ 65-82.
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בשנת הלימודים תשס״ה, לקראת תהליך ההינתקות 
התבצעה עם ילדי גוש קטיף הלומדים במ״א אשכול 
ועם מוריהם, במטרה ללוותם בתקופה של חוסר 
ודאות, להגביר את חוסנם הנפשי וליצוק משמעות 
בוצעה  הצפוי. ההתערבות  בתהליך העקירה 
על-ידי הפסיכולוגיות החינוכיות של השירות 
הפסיכולוגי החינוכי (שפ״ח) והיועצות החינוכיות 
של מערכות החינוך שבהן למדו ילדי גוש קטיף 
(בית-הספר היסודי ״יובלי הבשור״, ובית-הספר 

התיכון ״הבשור״).

הקדמה 
מ״א אשכול משתרעת על-פני כ-760,000 דונם, 
מקיבוץ בארי בצפון, לאורך אפיק נחל הבשור 
במזרח, חולות חלוצה בדרום וקו הגבול הבינלאומי 
עם מצרים ורצועת עזה במערב. בשטחי המועצה 
29 ישובים הפרוסים על-פני אזור נרחב  ישנם 
ומרוחקים ממרכז עירוני. במערכות החינוך במועצה 
2 בתי-ספר יסודיים ו-2 בתי-ספר  (20 גנים, 
תיכוניים) לומדים כ-2500 תלמידים. עשרות 
תלמידים מגוש קטיף למדו במערכות החינוך 
במ״א אשכול בכיתות א׳ עד י״ב, עד לסוף שנת 
הלימודים תשס״ה. בשנת תשס״ו, לאחר סיום 
ההינתקות ממשיכים ילדי כיתות י״א ו-י״ב ללמוד 

התערבות פסיכולוגית בתהליך ההינתקות 
עם ילדי גוש קטיף במ"א אשכול 
 יזהר שער, קלאודיה קליימן, הדסה אמיתי, יעל לוי ומירה דיין1

במערכת החינוך באשכול, על-אף שהם מתגוררים 
במועצות אזוריות מרוחקות יותר.

במרוצת כל שנות האינתיפאדה התקיימו התערבויות 
קבוצתיות עם ילדי גוש קטיף בבית-הספר היסודי 
״יובלי הבשור״ בהנחיית הפסיכולוגים והיועצות 
של המערכת. התערבויות אלו יצרו תשתית מוצקה 
להתערבות משמעותית לקראת תהליך ההינתקות. 
ההתערבויות שננקטו היו חלק מתוכנית העבודה 

של שפ״ח אשכול בתשס״ה.
במאמר זה תוצג ההתערבות שננקטה בבית-ספר 
״יובלי הבשור״: התערבות קבוצתית לילדי גוש 
קטיף ופעילות בחדר המורים. בהמשך תופיע 
בקצרה התערבות שננקטה בבית-הספר התיכון 
״הבשור״. בסוף המאמר יוצג סיכום ודיון בהקשר 

להתערבויות.

רקע תיאורטי
המונחים ״מצבי לחץ״ ו״משבר״״מצבי לחץ״ ו״משבר״ נוצרו בערך באותה 
התקופה, בסוף שנות החמישים ותחילת שנות 
השישים של המאה העשרים. המושג ״מצב לחץ״ 
נקבע על-ידי הנס סליה, והוא מתייחס למצב שבו 
האורגניזם נתון לאיום חיצוני. לזרוס המשיך לפתח 
את המושג, בעיקר בנושא תהליך ההתמודדות 
במצבי לחץ. מושג ה״משבר״ נקבע על-ידי לינדמן, 

יזהר שער – פסיכולוג קליני, חינוכי ורפואי בכיר. מנהל שפ״ח אשכול, פסיכולוג ראשי בתל״מ, פסיכולוג בכיר במרכז רפואי ברזילי.  1
קלאודיה קליימן – מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית, עובדת בשפ״ח אשכול ובשפ״ח באר-שבע. הפסיכולוגית של בית-הספר היסודי ״יובלי הבשור״.  

הדסה אמיתי – יועצת חינוכית, עובדת בבית-ספר ״יובלי הבשור״.  
יעל לוי – פסיכולוגית חינוכית בכירה, עובדת בשפ״ח אשכול ובשפ״ח מרחבים, עובדת בתל״מ אשכול. פסיכולוגית של בית-הספר התיכון ״הבשור״.  

מירה דיין – יועצת חינוכית, עובדת בבית-הספר התיכון ״הבשור״.  
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וקיבל את לבושו התיאורטי על-ידי גרלד קפלן. 
הטיפול במשבר התייחס למצב של קושי במישור 
ההתפתחותי. במשך השנים היטשטש ההבדל שבין 
שני המושגים והציבור המקצועי עבר להתייחס 

למשבר ולמצב לחץ כשני מונחים זהים.
מיום היוולדו נדרש אדם להתמודד עם הניצב 
בפניו ולהפגין שליטה. הצמיחה הנפשית תלויה 
בתחושתו של האדם שהוא נמצא בסביבה חברתית 
ומשפחתית תומכת, שהוא שולט בעולמו, ושהוא 
מסוגל לעמוד מול איומים חיצוניים אפשריים. 
לעומת זאת, כשהאיום החיצוני נתפס כבלתי 
ניתן לשליטה, וההגנה העצמית נראית כבלתי 
אפשרית, עלול האדם להרגיש חרדה משתקת 

ותחושת חוסר ישע.
כל איוםאיום בחייו של אדם, ובמיוחד איום ממושך 
וצפוי, מעורר אותו להפעלת ״מסננת״ של הערכת 
מצב קוגניטיבית. אנשים שונים מגיבים באופן 
שונה לאותו מצב. השוני נובע מתפיסת האדם 
את הסיטואציה, ואת יכולתו להתמודד עם המצב 

שנוצר.
ההתמודדותההתמודדות לפי האן (1982) היא ניסיון של האדם 
להתגבר על קשיי החיים, תוך שליטה ובקרה. זהו 
מצב שבו מגייסים בני אדם, מתוך עצמם ומן 
החוץ, משאבים וכוחות שיאפשרו להם להגיע 
לעמק השווה עם בעיותיהם. על-פי המודל של 
האן, התמודדות היא אופן התפקוד הנורמטיבי 
ומשמעה כשירות. לזרוס (1981) מגדיר התמודדות 
כניסיונות לטפל בתביעות סביבתיות ופנימיות 

ובקונפליקטים שביניהן.
בלוק (1982) משתמש במושג ה״גמישות״״גמישות״ על מנת 
להבהיר יותר את המנגנון שבאמצעותו עובר הפרט 
מדרך התמודדות פסיבית לאקטיבית, תוך שהוא 
משווה אותו לתהליכי האסימילציה והאקומודציה 
שתיאר פיאז׳ה. ההסתגלות היעילה היא פונקציה 
של נקודת המעבר המתאימה של הפרט מהטמעה 

להתאמה. אנשים כשירים מאופיינים במה שמכנים 
גמישות-אגו, עמידות או חוסן, ומתמודדים לרוב 

עם בעיות בדרך פעילה, מכוונת וגמישה. 
במהלך פיתוחן של התיאוריות הפסיכולוגיות ניסו 
אנשי התיאוריה לגלות ולהסביר את הצופן האנושי 
של ההישרדות. חלקם ניסו להציג הסבר בלעדי, 
אחרים ניסו לפתח תחום מסוים, תוך הסכמה 
כללית עם תיאוריות קודמות. ניתן להציע שישה 
מרכיבים בסיסיים שעשויים להסביר את ההישרדות 
האנושית. מרכיבים אלה הם בסיס למודל שאותו 
פיתח פרופ׳ מולי להד – מודל -Basic PH. מודל 
זה מייצג גישה רב-ממדית, המציעה להתייחס 
לסגנון ההתמודדות הייחודי של כל פרט כתצרף 

אישי של כל ששת המרכיבים שבמודל: 

Belief
פילוסופיית חיים, אמונות, 

ערכים

A5ect רגש

Social
שייכות לקבוצה, ארגון 

חברתי, תפקיד

Imagination יצירתיות, דמיון, הסחת דעת

Cognition
מחשבה, מציאות, איסוף 

מידע

Physiology
ביטויים פיסזיים,תגובות 

ותחושות גופניות

אנשים הם בעלי מגוון רחב מתוך האופנויות הללו, 
ובכל אדם קיים הפוטנציאל להתמודד בעזרת 
כל ששת המרכיבים. אלא, שכל אדם מפתח את 
דפוס ההתמודדות הייחודי שלו. תהליך פיתוח 
זה ראשיתו בשחר ילדותנו, הוא נמשך במרוצת 
כל החיים ומאופיין בשילוב יסודות ביולוגיים 

(תורשה), סביבה ולמידה.



| 42 |

חוסן נפשי הוא יכולתו של אדם להתמודד עם 
קשיים ומתח בחייו, ולהתגבר עליהם כשהוא 
מחוזק ובעל תובנות חדשות. לפיכך, חוסןחוסן הוא 
יכולתו של האדם לחזור לשגרה, לאחר מצב דחק 
מתמשך. יכולת זו היא כוחו של אדם להתאושש 
ולהסתגל לשינוי. אדם בעל חוסן נפשי הוא אדם 

המסוגל להתאים את עצמו לנסיבות 
החיים, אף אם הן קשות, ולהצליח 

בטווח הארוך. 

גוש  לילדי  סדנה קבוצתית 
היסודי  בבית-הספר  קטיף 

"יובלי הבשור" 
רציונלרציונל

 2005 יוני  2004 עד  במהלך החודשים נובמבר 
הופעלה על-ידי פסיכולוגית ויועצת בית-הספר 
סדנה להעצמת דרכי ההתמודדות של ילדי גוש 
קטיף. הסדנה הוקמה בעקבות זיהוי צורך אמיתי 
לבדוק ולעקוב אחר תלמידים הלומדים בבית-
הספר, אשר מגיעים משני ישובים בגוש קטיף. 
להתמודדות היומיומית של ילדים אלה עם מצבי 
הלחץ המתמשכים, המלווה אותם מאז אוקטובר 
2000, התווספה גם הפרספקטיבה של ההינתקות 

ההולכת וקרבה.

מטרת הסדנהמטרת הסדנה
אוורור רגשות והפחתת המתח והחרדה, חיזוק 
דרכי הבעה מילוליות ושאינן מילוליות, והצגת 
דרכים שונות להתמודדות עם תחושת האיום. 
כמו כן, חיזוק החוסן הנפשי ויצירת דיאלוג ככלי 

מועדף בנושאים קונפליקטואליים.

הרכב הקבוצותהרכב הקבוצות
ילדי גוש קטיף בבית-הספר מנו 33, מהם 12 בנות 
ו-21 בנים. הילדים חולקו לחמש קבוצות בהתאם 

לשכבות הגיל. 

הליךהליך
פנייה להורים:פנייה להורים: לפני תחילת ההתערבות, נשלחו 
מכתבים להורי התלמידים המסבירים את מטרת 
הסדנה. הורים שלא היו מעונינים שילדיהם ישתתפו 
במפגשים אלו התבקשו להודיע על כך בכתב. כל 
ההורים נתנו את הסכמתם להשתתפות ילדיהם 
בסדנה. בסופה של הסדנה קיבלו 
נוסף עם סיכום  ההורים מכתב 

ההתערבות.
תכנון המפגשים: במקור, תוכננו 
שלושה מפגשים בני 45 דקות. כל 
המפגשים תועדו, כדי שיהיה ניתן 
להעריך את המתרחש, ולבנות את 
התוכנית בהתאם לצורכי הקבוצות 
והילדים. לאחר סבב המפגשים בין כל הקבוצות, 
תוכנן המשך הפעילות ונוספו ארבעה מפגשים 

לקבוצת הילדים ומפגש בחדר מורים.
תיאור המפגשים: תיאור המפגשים: מדובר במודל מובנה שבנינו, 
מילוליות  ביטוי  דרכי  של  משילוב  המורכב 
אלמנטים  היו  במפגשים  מילוליות.  ובלתי 
קבועים לצד אלמנטים משתנים או פתוחים. 
אשר לאלמנטים הקבועים, כל מפגש נפתח עם 
כללי התנהגות  וקריאה משותפת של  ברכות 
הקשב  לדבר;  תור  אחד  לכל  (כגון:  במעגל 
לאדם המדבר ואל תיכנס לדבריו; אין לשפוט, 
ועוד). כל מפגש הסתיים  להפריע או להגיב, 
עם המשפט ש״המציאות היא דבר נתון שאינו 
ניתן לשינוי, אך ניתן ללמוד להתמודד עמה טוב 
יותר״. הרציונל לכך הוא שאלמנטים קבועים 
ויציבות  מסגרת  של  תחושה  לתת  אמורים 

המקנים ביטחון.
המפגשים התייחסו לתכנים שהיו רלוונטיים 
להתמודדות הילדים בזמן הנתון. רצף הנושאים 

של המפגשיםהמפגשים כלל בקצרה:
מפגש ראשון:מפגש ראשון: היכרות, התמודדות עם משהו שגורם 
להרגשה לא נעימה בהקשר לגוש קטיף. בתום 

2
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אדם בעל חוסן נפשי 
הוא אדם המסוגל 
להתאים את עצמו 
לנסיבות החיים, אף 

אם הן קשות, ולהצליח 
בטווח הארוך
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הסיפורים נערכה סקירה בסבב: מה הרגשת, מה 
חשבת, מה עשית (בדגש על זיהוי דרך ההתמודדות), 
ודיון על נקודות הדמיון והשוני בין דרכי התמודדות 
שונות. סקירה ודיון כגון אלה נערכו בסוף כל אחד 

מהמפגשים הבאים. 

מפגש שני:מפגש שני: עבודה לא מילולית באמצעות כלים 
אומנותיים בנושא רגשות ומחשבות הקשורים 
להינתקות, כמו גם התייחסות למערך התמיכה 

שכל ילד מפעיל כשהוא חושב על ההינתקות.
מפגש שלישי: מפגש שלישי: דמיון מודרך, המוצג ככלי שניתן 
להיעזר בו במצבים של הצפה על-ידי רגשות לא 

נעימים.
מפגש רביעי:מפגש רביעי: עדכונים מן החודשיים האחרונים 
(התקופה שבין המפגש השלישי לנוכחי). מחשבות 
שמטרידות אותי בקשר להינתקות והשפעתן על 

הלימודים.
מפגש חמישי: מפגש חמישי: ״מורשת גוש קטיף״ (התחברות 
לפני ההינתקות). עבודה לא מילולית באמצעות 
כלים אומנותיים בנושא ״מקום משמעותי ביותר 

עבורי בבית/ביישוב/בגוש קטיף״.
מפגש ששי:מפגש ששי: ״עם הפנים לעתיד- הסתכלות קדימה״. 
עבודה לא מילולית, באמצעות כלים אומנותיים 
כתגובה לשאלה: ״איפה אני רואה את עצמי בעוד 

שלושה חודשים?״
מפגש שביעי:מפגש שביעי: ״פרידה״. רישום אסוציאציות של 
מחשבות ושל רגשות שהועלו על-ידי הילדים, 
תוך הדגשת הכלים ודרכי ההתמודדות שעלו בכל 

מפגשי הסדנה.
המסר שהועבר לילדים הוא שמצד אחד קיים 
בפרידה מרכיב כואב, ומצד אחר היא פותחת לנו 

חלון הזדמנות לצמיחה.

פעילות בחדר המורים של בית-הספר
הכליהכלי העיקרי שמערכת החינוך עושה בו שימוש 
הוא ה״דיאלוג״״דיאלוג״. דיאלוג נוצר באמצעות אנשים 

הדוברים ביניהם.

מטרת-על:מטרת-על: הגברת האמפתיה דרך התנסות בשיח 
מוגן בנושאים השנויים במחלוקת. הכוונה היא 
להיות מודעים יותר, להכיר במחשבות וברגשות 
שלנו ושל האחרים, להיות סבלניים וסובלניים, 
כדי לאפשר מרחב לביטוי אותנטי של כל אחד 
מתוך כבוד לשונות. מטרת השיח המוגן בפעילות 
הנוכחית הוא הינתקות, פינוי, עקירה. חשוב להכיר 
בכך שהמחלוקת הנוכחית מלווה בכאב אצל כל 
הצדדים המעורבים, כאב שמתלווים לו ספקות, 

ערעור אמונות ומשבר ערכים. 
 

בשיח של הפעילות הזו, כמו בשיח המוגן בכלל, 
הכלליםהכללים הם: 

כל אחד מדבר מניסיונו האישי בלבד.  •

מאפשרים לכל אחד להגיד את דבריו עד תום   •

בהתחשב במגבלות הזמן.
מאפשרים לכל הדעות והקולות להישמע ללא   •

שיפוט.
בשיח המוגן משתפים ברגשות ובמחשבות ולא 

נותנים מקום לעמדות הפוליטיות.

תרגיל מקדים: ״בית״״בית״. ״כל אחד מתבקש לחשוב 
על האסוציאציות שמעוררת אצלו המילה ׳בית׳, 
ומשתתף בתורו במליאה״. לאחר הסבב: ניתן לסכם 
שבית הוא מקום מאוד משמעותי, והוא קשור 
לדברים החשובים ביותר שיש לנו, לרבות הרגשה 

של מקום מוגן, אך גם מקום עם קונפליקטים.

תרגיל מתוך ״שיח מוגןשיח מוגן״: ״בהקשר לשיח הנוכחי 
(ה״מספרים״)  מתנדבים  שלושה  מתבקשים 
שיספרו מחשבות/ רגשות/ סיפור אישי הנוגע 
אצלם לנושא ההינתקות, הליכה בכפייה, פרידה 

מאולצת, עקירה כלשהי.
נוספים  מתנדבים  שלושה  מתבקשים  כעת 
(ה״מהדהדים״ ל״מספרים״) שהתחברו למשהו 
משמעותי עבורם בדברי ה״מספרים״. המהדהדים 
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מתבקשים להביע אותו: איך כל אחד מתקשר לדברים 
מעמדתו שלו, ואלו תחושות עורר בו הסיפור.

סיפור של ה״מספרים״.  •

הדהוד של ה״מהדהדים״ (כל מהדהד בוחר   •

לעצמו מספר להדהוד).
הדהוד בקרב הקהל.  •

בנעילת המפגש הושם דגש על החשיבות הרבה 
בהעלאת נושא ההינתקות בכיתות, והובאו הצעות 

ליישום של תרגיל זה.

תיכון "הבשור" – הכנה לנושא 
ההינתקות 

במהלך המחצית האחרונה של השנה, התקיימו פגישות 
של תלמידים מגוש קטיף עם היועצת והפסיכולוגית 
בקבוצות קטנות (כ- 5-6 ילדים בקבוצה על-פי 

שכבת גיל, 2 מפגשים לכל קבוצה).
השיחות נסבו סביב הרגשות שמתעוררים במצב 
של חוסר הוודאות באשר לאפשרות הפינוי, סביב 
המשמעויות של מעבר למקום חדש ופרידה מאולצת 
מבית ומחברים, ובמידה שהתאפשר עסקו גם 

בהכנה לשינוי.
בחודש יוני התקיימה סדנה לכלל צוות המחנכים 
לקראת ״שעת מחנך״ בכיתות, במטרה לעודד את 
הרגישות לקשייהם של התלמידים מהגוש, והכנה 
לשמירה על קשר ועל תמיכה במהלך הקיץ. לאחר 
המעבר נערכו ביקור של היועצת ושל שתי מחנכות 
בבתיהם של התלמידים במבקיעים ובניצן. (תלמידי 
י״א – י״ב ממשיכים ללמוד בבית-הספר השנה). 
בשבוע הלימודים הראשון התקיימה שוב סדנה 

למורים בנושא.

סיכום ודיוןסיכום ודיון
הפגישות, אפשרו לנו להיות שותפות לחיזוק 
המודעות לדרכי ההתמודדות של הילדים. בנוסף, 
הן העירו את עיננו למצוקה אקוטית אצל מספר 

מצומצם מאוד של ילדים ובכך אפשרו לנו להמשיך 
לתת מענה מקצועי. 

הסדנה אפשרה לפתוח לפתוח עם הילדים האלה ערוצי ערוצי 
תקשורתתקשורת שהיו שונים מן הערוצים שהיו בשימוש 
עד כה, ובמעקב דרך המחנכות. במהלך כל המפגשים 
שיתפו הילדים פעולה במטלות השונות, פרסו 
מעולמם מעולמם  רגשות  ומגוון  תכנים משמעותיים 
הפנימיהפנימי. נראה שמפגשים אלו תרמו ולו במעט 
למזעור הטראומטיזציה בעקבות ההינתקות 

שנכפתה עליהם. 

באופן כללי, קבוצותקבוצות הן אחד האמצעים היעילים 
והמקובלים ביותר בעולם (וגם בישראל) להתמודדות 
עם בעיות חיים שונות. לקבוצה יתרונות אחדים 
בולטים על אמצעים מוכרים אחרים: ראשית, 
המפגש של כמה אנשים המתמודדים עם בעיות 
דומות מאפשר תחושת השתייכות והבנה הדדית 

המספקות תמיכה משמעותית. 
בנוסף, בתהליך הקבוצתי מתאפשרות הזדמנויות 
מיוחדות לביטוי ולעיבוד של רגשות, שליליים 
ומקבלת,  וחיוביים, באווירה תומכת, מבינה 
שלעיתים אפילו הסביבה הקרובה ביותר לא מצליחה 
לספק. האווירה הזו ותחושת השותפות והקרבה 
מאפשרים לפתח נושאים קיומיים רגישים כמו 
איזון בין ייאוש לתקווה, התמודדות עם אובדן, 
עם מוות ומשמעות החיים – נושאים שעבור רבים 

הם ״טאבו״ שאין לדון בו. 

מפגשי הקבוצות התמקדו במתן מענה להתמודדות 
יעילה עם מצב של חוסר-ודאות, בלבול, ושאר 

המאפיינים שבלטו בתהליך ההינתקות:
בתחום הרגשי הרגשי נכללה האפשרות לתת ביטוי מילולי   .1
ובלתי מילולי של רגשות, שחרור מפחד/חרדה, 

ותיעול של הכעס לאפיקים בלתי הרסניים.
בתחום הגופניהגופני פיתחנו מיומנויות של הרפיה   .2
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ושחרור של מתח שרירי, הרגעת הנשימה והגברת 
השליטה העצמית כתגובות למצב לחץ.

בתחום השכלי השכלי, התייחסנו לרכישת מיומנויות   .3
קוגניטיביות המסייעות לארגן סדרי עדיפויות 

ולפתור בעיות תוך אימון בחשיבה חיובית.
בתחום החברתי החברתי, התייחסנו לפיתוח כישורי   .4
תקשורת בין-אישית, מתן וקבלת תמיכה, 

והשתלבות בקבוצה המסייעת 
להגברת הרגשת הביטחון.

בתחום המשפחההמשפחה העצמנו את   .5
תמיכה  של  כמקור  מקומה 

וסיוע.

ולסיוםולסיום, כדאי לציין את תפיסתו 
של רוברט נימאייר (ויצטום, 2004), 

תאורטיקן וקלינאי חשוב בתחום חקר האובדן 
והאבל, הדוגל בהשקפה קונסטרוקטיבית. השקפה 
זו מתייחסת אל האדם כיוצר משמעות באופן 
מתמיד, השואף להבנות את התנסויותיו באמצעות 
נושאים המבטאים את תרבותו, משפחתו ואישיותו. 
תהליך ההינתקות הוא תהליך התמודדות עם עקירה 
ואובדן בית התובע משאבים רבים מהאדם עצמו, 

מן המשפחה ומן הקהילה.
בתהליך מכאיב זה על אדם ליצור לעצמו משמעות 
יותר לחיים שאחרי האובדן, בהיבטים  רחבה 

הקוגניטיבי, המעשי והקיומי. 
נימאייר טוען שתהליכים אלה מובילים לטרנספורמציה 
כלשהי שאינה בהכרח שלילית, ואף יכולה לאפשר 
צמיחה. אדם יכול לבנות מערכת גרעינית חדשה של 
ערכים ועקרונות שנותנים משמעות לחייו, ומתוך 
כך תבוא הצמיחה. אחת ההתערבויות היעילות 
לפי השקפה זו היא שימוש במודל נרטיבי. נראה 
שהפעילות המשמעותית שנעשתה עם ילדי גוש 
קטיף במ״א אשכול אפשרה לילדים ולצוות החינוכי 
להמשיך את הרציפות של סיפור החיים למרות 
תהליך ההינתקות, ונתנה לו עומק ומשמעות. נוצרו 

קווים של המשכיות בין המערכת החינוכית לבין 
הילדים גם לאחר תהליך ההינתקות, נעשתה הכנה 
מנטלית עם ״הקרנה לעתיד״ של המשך הסיפור, תוך 
מתן מקום למגוון הרגשות שמתעוררים בתהליך 
זה. ניתנה אפשרות מעשית להמשיך ללמוד במ״א 
אשכול (לכיתות י״א ו-י״ב) למרות מעבר המגורים 

לאזור מרוחק יותר. 
ההתערבות המערכתית במ״א אשכול 
אפשרה דיאלוג רגיש ונחוש עם 
הילדים ועם הצוותים החינוכיים 
תוך התכווננות מתמדת למקצב 
הרגשי שבו היו מצויים. תקוותנו 
שקליטתם במערכות החינוך במקום 
שבו הם מצויים תאפשר ותעצים 

טרנספורמציה של צמיחה. 

מקורות
נוי, שבתאי (2001) יעוץ במצבי לחץ ומשבר: יעוץ במצבי לחץ ומשבר: 
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שילוב הייעוץ החינוכי במערך התמיכה 
במפוני גוש קטיף וחבל עזה

ציפי חורי, שולמית קלינבורט ומימי גילוץ1

הקדמה
תהליך ההינתקות התחיל בשנת 2004 עת פורסם 
המהלך בראשונה, עדיין כרעיון בעיתונות. מאוחר 
יותר הוכרז על כינונה באופן רשמי בכנס הרצליה. 
החלטת הממשלה ואישור התוכנית בכנסת התקבלו 
בחוק ב-6 ביוני 2004. בכל התקופה הזו הגיבו 
תושבי גוש קטיף וחבל עזה בהכחשה מוחלטת 
לאפשרות שתוכנית כזו תצא לפועל. הדבר בא 
לידי ביטוי, בין היתר, בסירוב להתכונן למהלך 

במערכת החינוך.

חשוב לציין, ששנת 2005 הייתה השנה החמישית 
של האינתיפאדה השנייה, תושבי גוש קטיף סבלו 
מפיגועים רצחניים ונפילות של יותר מ-5000 
פצצות מרגמה (פצמ״רים) וטילי קסאם. כתוצאה 
הגוש  ניכר מאוכלוסיית  זה סבל חלק  ממצב 
מתופעות הקשורות לתסמונת פוסט טראומטית. 
הייעוץ החינוכי בבתי-הספר בגוש קטיף עבד 
בשיטתיות עם צוותי ההנהלה, עם המורים ועם 
התלמידים, למניעת התפתחותן של תופעות 
פוסט טראומטיות. הגישה שעל-פיה עבדו כללה 
התערבויות ראשוניות, שניוניות ושלישוניות על-פי 
המודל של קפלן (Caplan, 1964) כפי שעובד על 
ידי פרופ׳ אביגדור קלינגמן (1993/1988) ופורסם 
מאוחר יותר על-ידי שפ״י בחוברת ״התמודדות 
בית-ספרית בעת אסון״ (קלינגמן, תשנ״ה-1997). 

כמו כן, עבדו היועצות בגוש קטיף גם על-פי הערכה 
״לא עלינו – אוגדן למורה״, שפיתחו שתיים מהן 

(לישה וסרי, תשס״ג).
בכל בתי-הספר בגוש קטיף פעלו צוותי חירום 
בית-ספריים (צל״ח), שנתנו מענה מידי באירועי 

הטרור. 
האפשרות שתוכנית ההינתקות תתממש הוכחשה 
גם במערכת החינוך כתוצאה מהנחיית המנהיגות 
הרבנית בגוש, ומתוך אמונה שהכנה לקראת הפינוי 
תחליש את המאבק נגדו. הנחייה זו מנעה התייחסות 

ישירה והכנה חינוכית ונפשית. 
במקביל, התחיל צוות במחוז הדרום של משרד 
החינוך, בראשותה של מנהלת המחוז, להיערך 
לתפקידו במהלך זה מיד עם קבלת אישור הממשלה 

לתוכנית ההינתקות. 
למרות ההכחשה שבה נתקלנו בניסיוננו להכין את 
בתי-הספר לקראת ההינתקות, צף ועלה הנושא 
תוך טיפול בהשפעת נפילות הפצמ״רים על בתי 
המתיישבים, על מוסדות החינוך, על בתי-כנסת 
ועל מוסדות ציבור אחרים. אחד המאפיינים של 
פעולות טרור הוא חוסר האפשרות לנבא מתיי והיכן 
יתרחש האירוע ומי יהיה הקורבן הבא. תחושת 
חוסר הוודאות, תחושת חוסר האונים והערעור 
של שגרת החיים נקשרו אצל התלמידים ואצל 
אנשי הצוות בבתי-הספר לחוסר הוודאות ביחס 

לתוכנית ההינתקות ולהשפעתה על עתידם.

ציפי חורי - יועצת בכירה ממ״ד מחוז דרום.   .1
שולמית קלינבורט - יועצת בכירה מ״מ הנגב הצפוני, מחוז דרום.   

מימי גילוץ - יועצת בכירה מ״מ הנגב הדרומי, מחוז דרום.  
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מבוא
״ההינתקות״ - היציאה החד-צדדית של מדינת 
ופינוי היישובים  ישראל משטחי רצועת עזה 
האזרחיים ובסיסי הצבא משטחה. פינוי היישובים 
כלל בתוכו עקירת התושבים מבתיהם והעברתם 
לאזורים אחרים בארץ על כל ההשלכות המשתמעות 
מעקירה כזו: עזיבת הבית והיישוב, פירוק המסגרת 

הקהילתית, הבית-ספרית והחינוכית, 
אובדן האפשרות להמשיך בעיסוק 
הנוכחי, שינוי או אובדן מקור 
הפרנסה, פרידה מהנוף המוכר 
וכד׳, כמו גם, התמודדות עם שבר 
אידיאולוגי ואמוני. ערך ההתיישבות 
התנפץ ויחד אתו האמונה בשליחות 

שנובעת גם מהאמונה הדתית. 
העקירה היא מצב לחץ. ״אחת הדרכים להגדיר לחץ 
היא במונחים של אירועים מעוררים המובילים 
לשינוי באורגניזם. על-פי גישה זו, אירוע חיים 
יחשב למלחיץ אם הוא דורש מהיחיד להשתנות 
או להסתגל תוך כדי התמודדות עם התסכולים, 
העימות או הלחצים שהאירוע מפעיל״ (קלינגמן, 

רביב ושטיין, 2000).
מילגרם (1998) ערך רשימה של מצבי לחץ שונים 
שילדים ומתבגרים חשופים להם, על-פי סדר עולה 
של השפעת הלחץ על חיי הסובל ממנו. במקום 
התשיעי (המלחיץ ביותר) הוא מציין ״אסונות 
קטסטרופליים, מעשה ידי אדם (כגון מלחמה, 
התקפות טרור על אוכלוסין אזרחיים, כליאה, 
עינויים) עם השלכות זמניות וקבועות (כגון מוות, 
חסך גופני ו/או כלכלי, עקירה והגליה למקום 
אחר)״. הסיכוי שמצב זה ישפיע לטווח רחוק על 
האישיות וההתנהגות גדול יותר מאשר שאר מצבי 

הלחץ אשר מנה מילגרם ברשימתו.
מתוך ההבנות שלעיל, נבעה הדאגה לשלומם של 
התושבים בגוש ובמיוחד לשלומם של התלמידים 

ושל צוותי ההוראה. בחודשים שלפני ההינתקות 
נחלקה העבודה של שפ״י במחוז לעבודת מטה 
(היערכות) ולעבודה ישירה עם התלמידים ועם 
צוותי ההוראה בבתי-הספר בגוש קטיף (ברובה 
אוכלוסיית ממ״ד ורשמי שאינו מוכר), ועם תלמידים 
שהתגוררו בגוש ובחבל עזה ולמדו מחוצה להם 

(ברובה אוכלוסייה מ״מ).
ישיבות מטה  ההיערכותההיערכות כללה 
בשיתוף עם גורמים ועם אגפים 
אחרים במחוז בראשות מנהלת 
המחוז, לצורך תכנון וארגון מענים 
חינוכיים ולוגיסטיים לקראת פינוי 
ו״ליום  וגני הילדים  בתי-הספר 
שלאחרי״. השותפים היו: מנהל 
כוללים,  ונוער, מפקחים  חברה 
הקב״טים המחוזיים, שפ״י (פסיכולוגית מחוזית 
ויועצות בכירות), אנשי כוח האדם ואנשי מדור 

התקן במחוז.
מבחינת הייעוץ, נעשתה העבודה בגוש קטיף על-

ידי היועצת הבכירה ממ״ד במחוז, ועל-ידי אנשי 
היחידה להתמודדות עם מצבי חירום ולחץ בשפ״י. 
העבודה כללה הדרכה, הפעלה ומתן תמיכה לצוותי 
הייעוץ וההוראה ולתלמידים בבתי-הספר בגוש.

היערכות
העיקרון המוביל בעבודתנו סביב ההינתקות 
 .(wellness ,רווחה נפשי) היה קידום המיטביותקידום המיטביות
בריאות,  המיטביות מתקשרת למערכים של 
 Seligman) אופטימיות, סיפוק אישי, תקווה ואושר
Csikszentmihaly,2000 &), שנראו לנו ערכים 
המאפשרים התמודדות עם רגשות של חוסר 
הוודאות, הייאוש, חוסר האונים, הפסימיות, 
העצב, הכעס, והאבל שאובחנו כמאפיינים של 
האוכלוסייה העקורה. רגשות שליליים אלה עברו 
כחוט השני בכל רמות האוכלוסייה, מבוגרים 
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למרות האופטימיות, 
האמונה, שמחת החיים 
ושמירת החיים ששררו 

בגוש קטיף עד רגע 
העקירה, ידענו שעם 

העקירה יתפתחו 
הרגשות השליליים...
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וילדים כאחד. למרות האופטימיות, האמונה, 
שמחת החיים ושמירת החיים ששררו בגוש קטיף 
עד רגע העקירה, ידענו שעם העקירה יתפתחו 

הרגשות השליליים שתוארו לעיל. 
״אחד הממדים החשובים בשיקום 
מוצלח לאחר התנסות טראומטית 
הוא המעבר מתחושה של קורבן 
חסר אונים להתמודדות - כלומר 
האונים  חוסר  תחושת  צמצום 
היכולת  והרחבת התחושה של 
להתמודד״ (נוי, תש״ס). מתוך הנחות 
אלה נבנתה מערכת התמיכה של 
הייעוץ בעקורים. מערכת זו כללה 

רבדים שונים:

עבודת מטה שפ"י במחוז דרום
מרבית הילדים מהזרם הדתי למדו במסגרות בגוש, 
ואילו התלמידים שלא היו שייכים לזרם הדתי, 
כמו גם בני הנוער השייכים לזרם הדתי - למדו 

במוסדות מחוץ לגוש.
במאמר זה נתייחס רק לעבודה של הייעוץ הבכיר, 

טרום ההינתקות ובמהלכה.

טרום ההינתקות:
נערכו ישיבות במטרה ״לצפות את פני העתיד״   .1
ולתכנן אמצעים לשמירה על הרווחה הנפשיתלשמירה על הרווחה הנפשית 

של התלמידים ושל צוותי ההוראה שיפונו.
הייעוץ הבכיר ארגן את ההכשרהההכשרה של צוותי   .2

הפיקוח, הניהול, ההוראה והתלמידים.
נעשה תכנון לעבודה לצוותים הבין-מקצועייםלצוותים הבין-מקצועיים   .3
שהיו עתידים לעבוד במוקדי הפינוי, יחד עם 

האגף החברתי במנהלת סל״ע.
המשבר,  מצבי  את  מראש  מצבי המשברלמפות  את  מראש  ניסינו למפות   .4
שהיו עלולים להתרחש בקרב משפחות ו/או 
ילדים במהלך ההינתקות ולתכנן פתרונות 

אפשריים, יחד עם הפיקוח של משרד הרווחה 
במחוז. לדוגמה: על-פי הידיעות שהיו בידינו 
היה צפוי שהורים ייעצרו כתוצאה מהמאבק 
נגד ההינתקות וילדיהם יצטרכו 
לקבל טיפול מרשויות הרווחה, 

הפסיכולוגיה והחינוך.
5. הייעוץ הבכיר פעל לגיוס מתנדביםמתנדבים 
בקרב היועצים החינוכיים במחוז, 
לעבודה בקו הפתוח שתוכנן ובמוקדי 
הפינוי. יש לציין שגיוס מוקדם זה 
של מתנדבים כלל יועצים מתנדבים 
גם ממחוזות אחרים (גיוס, אשר 
מאוחר יותר זרז את ארגון העבודה 
במחוזות שאליהם לא ציפו מראש 

שהמפונים יגיעו).
המפקחים נחשפו לתוכנית ״מתנתקים ומתחברים״  לתוכנית ״מתנתקים ומתחברים״   .6
בהנחיית צוות הייעוץ הבכיר. פעולה זו נעשתה 
במסגרת ״הכשרת הלבבות״ וכניסיון להטמיע 
את המודל שהוצע על-ידי המשרד. התקיימה 
סדנת מפקחים והוצג דגם העבודה המצופה 
בחדרי המורים. גם כאן השתמשנו בכלי של 
השיח המוגןהשיח המוגן, והתקבלו תוצאות הדומות לאלה 

שהתקבלו בכינוסי היועצים (ראה בהמשך).
נאסף מידע על תלמידי גוש קטיף ורצועת עזה:   .7
מקומות הלימודים שלהם וצפי למעבר. דגש 
מיוחד הושם על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, 
ביניהם אלה שלמדו במסגרות חינוך מיוחד. 
מטרת איסוף המידעאיסוף המידע הייתה לשמור על קשר 
רציףרציף עם המשפחות ועם התלמידים, ולאפשר 
קשר בין המורים שלימדו את התלמידים לפני 
ההינתקות לבין אלה שיקלטו אותם אחריה. 
מטרה נוספת הייתה לתכנן מערכת קליטה 

שתענה לצרכים של האוכלוסייה.
היועצות הבכירות דאגו להדרכתלהדרכת היועצים   .8
החינוכיים במוסדות החינוך מחוץ לגוש שבהם 
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"אחד הממדים 
החשובים בשיקום 

מוצלח לאחר התנסות 
טראומטית הוא המעבר 

מתחושה של קורבן 
חסר אונים להתמודדות, 
כלומר צמצום תחושת 
חוסר האונים והרחבת 
התחושה של היכולת 

להתמודד"
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למדו תלמידים אשר התגוררו ביישובי חבל עזה. 
מטרת ההדרכה הייתה להגביר את רגישותם של 
היועצים ובאמצעותם, לחדד את רגישותם של 
הצוותים החינוכיים בבתי-הספר שמחוץ לגוש, 
כלפי הקבוצה הייחודית הלומדת בבית-הספר 
וסובלת ממצב של אי-ודאות וחרדה לקראת 

הבאות.
במהלך חודשי חופשת הקיץ של שנה״ל תשס״ה   .9
טרם ההינתקות חברו יחד 12 מדריכות שפ״י 
במחוז, מהזרמים הממלכתי והממלכתי דתי 
מכל תחומי ההדרכה, להפיק חוברת שנקראת 
״מתחברים...״. בחוברת מתוארים מודלים 
לקליטה לקליטה מיטבית של התלמידים המפונים, כפי 
שפותחו על-ידי המדריכות. נכללו בה שלושה 

מודלים:
תלמיד תלמיד  של  מיטבית  מיטביתקליטה  קליטה  של  מודל  א. 
בודד/קבוצה קטנהבודד/קבוצה קטנה של תלמידים במסגרת 

קיימת.
מודל לקליטה מיטבית לקליטה מיטבית של קבוצה גדולהקבוצה גדולה של  ב. 

תלמידים ואנשי צוות בבית-ספר קיים.
מודל לטיפול בתלמידים ובצוות חינוכי לטיפול בתלמידים ובצוות חינוכי  ג. 
שמועתקים כבית-ספר בשלמותו למקום 

חדש.
10. הייעוץ הבכיר עבד בשיתוףבשיתוף עם מינהל חברה 
ונוער במחוז: המינהל ערך כינוס להכנת הצוותים 
החינוכיים שהיו אמורים לפעול במוקדי הקליטה 
(בתי-המלון). בכינוס זה השתתפו יועצים 
חינוכיים, מורות חיילות, מפקחים, מורים 

ומדריכים לאומנות, לספורט ולחברה.

במהלך ההינתקות:
נשמר קשר  קשר עם המנהלים המקצועיים של   .1
מוקדי הקליטהמוקדי הקליטה (שמונו על-ידי מינהלת סל״ע). 
המוקדים במחוז דרום היו בבאר שבע (2) 
(3). הקשר היה לצורכי תיאוםתיאום  ובאשקלון 

עבודת הצוות הבין-מקצועי בכל אחד ממוקדי 
הקליטה, למעקב אחרי ההתפתחויות ולמתן 

מענה מענה לצרכים שנוצרו.
ארגוןארגון העבודה של היועצים במוקדי הקליטה   .2

(״סידור עבודה בשלוש משמרות״).
ליווי מקצועיליווי מקצועי של היועצים החינוכיים ותמיכה ותמיכה   .3
בהם ובמורות החיילות - ליווי זה נעשה מתוך 
ידיעה שהצוותים המקצועיים שבאים במגע 
עם אוכלוסיות העוברות משבר עמוק זקוקים 
למסגרת זמינה ואמינה להיוועצות ולפורקן 

(משא הטראומה, 2005).
קשר ישירקשר ישיר עם משפחות ששהו במוקדי הפינוי,   .4
ותיאום וטיפול בהם יחד עם גורמים מקצועיים 
נוספים, בכלל זה גם הפיקוח הכולל ומטה 

המחוז.
ארגון קבוצות תמיכה תמיכה לאוכלוסייה השוהה במוקדי   .5

הקליטה, בהנחיית יועצים ופסיכולוגים.
שיתוף פעולהשיתוף פעולה בין היועצות הבכירות לבין   .6
המנהלים והמפקחים מטעם מינהל חברה ונוער 
שניהלו את העבודה במוקדי החינוך. שיתוף 
פעולה זה כלל תכנון וארגון ה״לימודיות״ ״לימודיות״ 
(מסגרות הלימוד האלטרנטיביות שנפתחו 
במוקדי הפינוי או בסמוך להם, במטרה לתת 
מענה לתלמידים שלא שולבו בבתי-הספר 
עם תחילת שנת הלימודים). כמו כן, קיימנו 
מסגרת היוועצותהיוועצות עמם על בעיות שהתעוררו 
סביב שיבוצם של תלמידים במסגרות הלימוד 
השונות וסביב בעיות אישיות ומשפחתיות 
שהתגלו במהלך העבודה של המורים והמדריכים 

עם הילדים.

הכנה והכשרת כוח אדם
פעילות זו נערכה בכמה מישורים:

כינוסי כינוסי יועצים חינוכיים, בחלקם למ״ד ולמ״מ   .1
בנפרד ובחלקם משותפים. הכינוסים כללו 
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פרק הקשור ״להכשרת לבבות״, פרק של מידע 
ולמידה, ופרק של פיתוח מיומנויות מקצועיות 
הדרושות לעבודה בבתי-הספר ובמרכזי הפינוי 
(למשל, עבודה ב״שיח מוגן״, ״ביבליותרפיה״, 

הנחיית קבוצות בעזרת סרטים, 
קטעי עיתונות וכד׳). יש לציין, 
שהיועצים העובדים בממ״ד 
הביעו קשיים רגשיים שכללו 
התנגדות, כעס, וחוסר אמונה 
שהמהלך אכן יתקיים, וכן, חוסר 
רצון לשתף פעולה עם מינהלת 
ההינתקות, כתהליך מקביל למה 
שעבר על תושבי גוש קטיף. 
בקבוצת היועצים האלה נכללו 

יועצים חינוכיים שהתגוררו בעצמם בגוש קטיף 
ועבדו במוסדות חינוך בתוך הגוש או מחוצה לו.
הכינוסים שנערכו במשותף לשני המגזרים, יועצי 
ממ״ד ומ״מ, היו מרגשים ומעשירים במיוחד. 
החוויה הרגשית והאינטלקטואלית שעברו 
היועצים במהלך השתתפותם במעגלי ״שיח ״שיח 
מוגן״מוגן״ ובהכשרות אחרות, הייתה הכלי הטוב 
ביותר לפיתוח מיומנותם לעבודה בחדרי המורים, 
במסגרות שבהן הם עובדים. בכינוסים אלו הושג 
גישור בין חילוניים לדתיים ובין שמאל לימין, והיה 
אפשר ליצור שיחה בין אדם לאדם תוך הבלטה 
של מיומנויות ההקשבה והתמיכה של היועצים.
לדוגמה:לדוגמה: בכינוס היועצים המשותף לממ״ד 
ולמ״מ במחוז דרום, האחרון בשנת הלימודים 
תשס״ה, שהוקדש לנושא הינתקות, הוקרן 
סרט קצר בשם ״אל הציפור״ המדגים פינוי של 
משפחה מהתנחלות על-ידי הצבא. בעקבות 
הסרט חולקו היועצים לקבוצות, ובהנחיית 
מדריכות שפ״י התנהל ״שיח מוגן״. תכננו 
ישיבה נפרדת לממ״ד ולמ״מ (כהכנה לעבודה 
על התוכנית ״מתנתקים ומתחברים״ בחדרי 

המורים של כל אחד מהמגזרים). היועצים לא 
הסכימו לישיבה נפרדת ודרשו שיח משותף. 
בתום הפעילות דיווחה כל קבוצה למליאה על 
המהלך ועל התוצרים שלה. היועצים הביעו 
שביעות רצון גבוהה מאוד מהמפגש 
פנים אל פנים, מהאוזן הקשבת משני 
הצדדים, מן ההיכרות עם עולמם 
של יועצי גוש קטיף ומה״מודלינג״ 
שהציעו מדריכות שפ״י. בדיווח 
למליאה השמיעו את דברם שני 
יועצים משני המגזרים, נציגי אחת 
הקבוצות. הם הציגו את עצמם 
כהפכים מבחינה רעיונית ופוליטית. 
הראשון הגדיר את עצמו, בין היתר, 
כמי שאפילו חלומותיו ותפילותיו הם ״כתומים״, 
והשני הגדיר עצמו כמי שכבר ב-1968 הפגין 
נגד ההתיישבות בחבל עזה וכתומך נלהב של 
ההינתקות. עם זאת, העבודה בשיטת השיח המוגן 
אפשרה להם התבוננות אנושית ברגשותיהם 
ובמחשבותיהם, וסייעה להם להבין את עולמם 
של העתידים להתפנות וגם של אלה התומכים 
בפינוי. שניהם דיווחו על תחושה של תמיכה, 
הבנה ותקווה שהם נושאים עמם לעבודתם 

בחדרי המורים.
קורסקורס הכשרה לפסיכולוגים וליועצים חינוכיים   .2
עזה.  וחבל  קטיף  מגוש  במפונים  לטיפול 
הקורס התקיים בחסות אוניברסיטת בן גוריון. 
מטרתו, להכשיר חוד חנית של אנשי מקצוע 
בשפ״י-דרום, לעבודה מקצועית מתמשכת עם 
אוכלוסיית הגוש שתפונה. ההכשרה כללה גם 
חלקים של טיפול משפחתי, והתנאי לקבלה 

היה ידע מוקדם בטיפול משפחתי.
הכשרה לעבודה ב״קו פתוח״״קו פתוח״. ההכשרה ניתנה   .3
ליועצים, לפסיכולוגים ולמפקחים כוללים על-ידי 
פסיכולוג משפ״ח תל אביב. המפקחים הכוללים 

ונה 
וסר 

שה
למל

העבודה בשיטת 
השיח המוגן אפשרה 

להם התבוננות 
אנושית ברגשותיהם 

ובמחשבותיהם, וסייעה 
להם להבין את עולמם 

של העתידים להתפנות 
וגם של אלה התומכים 

בפינוי.
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הוזמנו לקורס מתוך הבנה שבשטח הפיקוח 
שלהם ייקלטו תלמידים מפונים מגוש קטיף, 
ויחד עם שאלות הקשורות למצב הנפשי שלהם 
תגענה גם שאלות הקשורות להמשך לימודים, 
להסעות וכד׳. תכננו פתיחה של ״קו פתוח״ 
מתוך הנחה, שאוכלוסיית המפונים תרגיש 
נוח יותר לפנות לעזרה בחסות האנונימיות 

שמקנה הטלפון.
הכשרת צוותים רב-מקצועיים בהנחיית מינהלת   .4
סל״ע. האחראים על ההיבטים החברתיים של 
ההינתקות במינהלת סל״ע ארגנו כינוס הדרכה כינוס הדרכה 
בין-מקצועיים שהוכנו לעבודה לעבודה  בין-מקצועייםלצוותים  לצוותים 
במוקדי קליטת המפוניםבמוקדי קליטת המפונים – מלונות בבאר שבע, 
באשקלון ובזיכרון יעקב (אז, לא היה עדיין ידוע 

שהפריסה תתרחב לאזורים 
נוספים בארץ). בצוותים נכללו 
פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, 
עובדים סוציאליים, אחיות 
ורופאים מבריאות הציבור. 
זה הציגה המינהלת  בכינוס 
את דרכי עבודתה ואת מודל 
העבודה הבין-מקצועי המוצע 
לשבועיים (מיום הפינוי, 15/8/05 
 ,(1/9/05 עד תחילת שנה״ל, 
שתוכננו מראש לקליטת המפונים 
במוקדים. גם בכינוס זה היה 
צורך בהתארגנות מקצועית 

של הייעוץ הבכיר הממ״ד לצורך התמודדות 
עם ההתנגדות שהביעו היועצים במגזר הממ״ד 
לשתף פעולה עם מינהלת ההינתקות. התנגדות 
היועצים נבעה מהשתייכותם האידיאולוגית 
והפוליטית, ומהזדהותם עם תושבי הגוש 
המתנגדים להינתקות, ומן השותפות שלהם 
בפעילות הפוליטית כגון הפגנות. היה צורך לעבד 
את התנגדותם לשתף פעולה. עיבוד זה נעשה 
בהנחיית היועצת הבכירה מהממ״ד ומנחה מטעם 

המרכז למשאבי התמודדות בקריית-שמונה. 
תיאור האירוע חשוב להבנת התהליך הרגשי: 
נציג התחום החברתי במינהלת סל״ע הציג 
את דרכי הפעולה המתוכננות של המינהלת 
בין הצוותים  ואת שיתוף הפעולה הצפוי 
הבין-מקצועיים הנוכחים באולם. היועצים 
מהחינוך הממ״ד, שהתנגדו להינתקות, לא יכלו 
לשאת את הרעיון שהם יסייעו בידי מינהלת 
סל״ע לבצע את הפינוי ״טוב יותר״. אט-אט 
ולהתגודד  לעזוב את האולם  הם התחילו 
מחוצה לו כקבוצה המתנגדת לשתף פעולה עם 
המינהלת ומאשימה את הייעוץ הבכיר הדתי 
בהטעיה ובמסירת מידע לא מדויק. כשהמצב 
אובחן, נערכה שיחה עם ה״מורדים״ מחוץ 
לאולם, והתקבלה החלטה להתכנס 
במשותף לצורך עיבוד הרגשות 
והדעות שהובעו כדי להגיע להבנות 
שיאפשרו עבודה משותפת. לסדנה 
זו הצטרפו גם אנשים בעלי השקפה 
דומה מהמקצועות האחרים. הסדנה 
הונחתה על-ידי היועצת הבכירה 
למשאבי  המרכז  ונציגת  ממ״ד 
התמודדות (שנכחה במקום לצורך 
הנחייה בכינוס). במרכז הסדנה עמדה 
שאלת היכולת לעזור למפונים בצורה 
הטובה ביותר. בסוף הסדנה פרש רק 
יועץ אחד שלא היה מסוגל לגשר בין 
עמדותיו האישיות לבין הדרישות המקצועיות 
של עבודתו. שאר המשתתפים הגיעו להכרה שזו 
דרך מסודרת, לגיטימית ומגובה לסייע בצורה 
טובה ומקצועית למפונים. יחד עם זאת, הם 
הגיעו להכרה, שיש באפשרותם לתרום תרומה 
מקצועית מכרעת גם בימים האחרונים שלפני 
הפינוי עם הצטרפותם לשירות הסוציאלי של 
מועצה אזורית חוף עזה. קבלת ההצעה להצטרף 
לעשייה בתוך גוש קטיף כחלק משירותי הרווחה 

ור. 
לת 

זו ה
דומ

קבלת ההצעה להצטרף 
לעשייה בתוך גוש קטיף 
כחלק משירותי הרווחה 

ביישובים, הייתה 
כנראה חלופה לעשייה 
פוליטית, מיתנה את 

התנגדותם של היועצים 
ומילאה את תחושת 

ההזדהות האידיאולוגית 
בתוכן מעשי למען 

התושבים. 
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כנראה חלופה לעשייה  הייתה  ביישובים, 
פוליטית, מיתנה את התנגדותם ומילאה את 
תחושת ההזדהות האידיאולוגית בתוכן מעשי 
למען התושבים. הם התארגנו בו-זמנית לעבודה 
בגוש קטיף עצמו באמצעות שירותי הרווחה, 
ולעבודה בהמשך במוקדי הקליטה של המפונים 
באמצעות המינהלת. בחבירה לשירותי הרווחה 
של מ״א חוף עזה קיבלו היועצים תפקידים 
כללה מעבר  עבודתם  ביישובים השונים. 
מבית לבית במטרה להפחית חרדות, להכין 
את התושבים לפינוי בדרך של דיבוב ומתן 
תמיכה בליווי מקצועי מתמשך. לאחר קבלת 
ההחלטה לעבודה ביישובי גוש קטיף טרום 
הפינוי, הצטרפו היועצים לסדנה הכללית של 
הצוותים הבין-מקצועיים, והתכוננו לקבלת 
המפונים על-פי התכנון של המינהלת. הקשר 
שנוצר בעבודה המוקדמת ביישובים בחוף עזה 
שימש בסיס מצוין לעבודתם במוקדי הקליטה 
לאחר הפינוי. תרומתם של יועצים אלה הייתה 
גדולה ומוערכת מאוד, וזאת, כתוצאה מפעולתם 
על-פי עקרון הקמ״צ - קירבה, מיידיות וציפייה 
(Salmon, 1919) ועקרון חיבור הרציפויות 

(עומר, 1994).
הכשרת היועצים לקליטה מיטבית של הילדים הכשרת היועצים לקליטה מיטבית של הילדים   .5
המפוניםהמפונים ביישובים שבהם נקלטו ילדים אלה 
זו התמקדה בהטמעה של דרכי  - הכשרה 
...״  העבודה המוצעות בחוברת ״מתחברים 
שהוכנה על-ידי מדריכות שפ״י. היועצות 
הבכירות הנחו מפגשים של אוכלוסיות שונות 
להטמעתם של המודלים המוצעים בחוברת 
במערכת: מפגש ליועצים הבכירים ממחוזות 
אחרים, מפגש ליועצים מ״מ מצפון המחוז, מפגש 
ליועצים ממ״ד והדרכה ישירה של הצוותים 
החינוכיים בבתי-הספר שקלטו מספר גדול 

של תלמידים.

במוקדי  החינוכיים  היועצים  עבודת 
הקליטה של המפונים

קליטת המפונים (עם הגעתם של המפונים קליטת המפונים (עם הגעתם של המפונים   .1
למוקדי הקליטה)למוקדי הקליטה)

היועצים המתנדבים שהגיעו למוקדי הפינוי היו   
חלק מהצוות הבין-מקצועי, אשר טיפל בצרכים 
המיידיים של המפונים (הצוותים כללו יועץ 
ופסיכולוג חינוכיים, עובדת סוציאלית ואחות). 
המנהל הישיר של צוותים אלה היה עובד סוציאלי 
מטעם מינהלת סל״ע. הליווי של המפונים כלל 
קליטה ראשונית, מרגע שירדו מהאוטובוסים, 

רישום וליווי עד קבלת החדרים.
על-פי הסימולציות וההכנותהסימולציות וההכנות המוקדמות היה   
צפוי שהמפונים יגיעו כל יום מיישוב אחר 
ובקבוצות קטנות. בנוסף, היה צפוי, שחלקם 
יגיעו פצועים ו/או חבולים במידה זו או אחרת 
וחלקם לאחר שהות בבית-מעצר. חשבנו שיגיעו 
ילדים ללא הוריהם (היו צפויים מעצרים של 
מבוגרים). בפועל בפועל הגיעו המפונים בזרם בלתי 
פוסק, בקבוצות גדולות מאוד. בהתחלה בשעות 
הקטנות של הלילה, משפחות שלמות, חבולים 
אולי בנפשם אך לא בגופם. הם ירדו מהאוטובוסים 
לאחר שהות ארוכה בדרכים (למרות המרחקים 
הקצרים). הם נראו הלומים, תשושים, מבוהלים 
ומבולבלים. העייפות, הצמא, הצרכים הבסיסיים 
של התינוקות שהיה צורך מידי למלא אותם היו 
הדאגות הראשונות של הצוותים המקצועיים. 
הגעתם של המפונים בשעות הקטנות של 
הלילה הייתה הפתעה עבורנו. זו חייבה אותנו 
להיערכות מיידית ולקריאה בלתי מתוכננת 
ליועצים המתנדבים. אלה התייצבו ללא היסוס 
וללא השתהות במוקדי הקליטה, ועבדו עד 
הבוקר. יועצים אחרים עבדו במשמרות כפולות, 
ונשארו כמעט כל הלילה במוקד הקליטה לאחר 

יום שלם של עבודה בו. 
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אנשי המקצוע שקיבלו את המפונים מרגע   
זיהוי  ירידתם מהאוטובוסים לא נשאו תג 
מקצועי, חלקם נשאו תג עם שמם בלבד. עובדה 
זו הביאה לכך שהאנשים פנו ללא התנגדות 
לאנשי המקצוע וקיבלו את הצעתם לעזרה 
ולתמיכה ללא סייגים. אנשי המקצוע התקבלו 
על-ידי המפונים במישור האנושי, וכך גם 
התייחסו אליהם בשלב הראשון אנשי הצוות 
הבין-מקצועי: חיבוק אנושי, תמיכה, בדיקה 
של צרכים ראשוניים ובסיסיים, הכוונה בתוך 
הבלבול. בדיעבד התברר שטשטוש הזהות 
המקצועית הוכיח את עצמו בשלב זה ואפשר 
ליצור קשר בלתי אמצעי שנמשך בימים שלאחר 
מכן. מאוחר יותר, כשהמפונים החלו לברר 
מהיכן לקבל עזרה בתחומים השונים של החיים 
(במיוחד בתחום החינוך, המשפחה והתמיכה 
רגשית) גילו שהמלווים שלהם הם אנשי המקצוע 
שלהם הם זקוקים. מכאן והלאה התפתחו 
קשרים מקצועיים וטיפוליים חיוביים ובונים. 

החיילות החיילות   
החיילות היו פלח מקצועי נוסף ומיוחד במערך   
התמיכה והטיפול שנבנה במוקדי הקליטה. 
במקור, תפקידן היה חינוכי בלבד. מהרגע 
הראשון התברר גם תפקידן כחלק מהמערך 
הטיפולי. החיילות הגיעו ממערך ההוראה 
של צה״ל ובמיוחד מורות חיילות מהתרבות 
התורנית בצה״ל. חלק גדול מהן הזדהה הזדהות 
עמוקה עם המאבק נגד ההינתקות. ביניהן היו 
גם חיילות תושבות התנחלויות. חלקן חוו את 
התפקיד כקונפליקט גדול. בתחילת העבודה הן 
הרגישו שהן אנוסות לעסוק בפעולות שמבחינה 
מצפונית הן מתנגדות להן. עם הזמן, גם הבינו 
שעבודתן חשובה ביותר, דווקא בגלל הזדהותן, 
ולמדו להיערך למתן עזרה ותמיכה ללא סייג. 

למעט מקרה באחד ממוקדי הפינוי, שבו דרשו 
התושבים באופן חד-משמעי להוציא את 
החיילות מהמוקד בגלל מדיהן המזכירים את 
החוויה של הגירוש, בשאר המקומות לא הייתה 
התנגדות גלויה לעבודתן במדים. במקרה בודד 

זה, עבדו החיילות בלבוש אזרחי.
עבדו  הפינוי,  במוקדי  התגוררו  החיילות   
במוקדים החינוכיים, אכלו יחד עם התושבים 
ויצרו קשרים איכותיים במיוחד עם הילדים 
ובאמצעותם אף עם ההורים. במוקדים מסוימים 
התארגנו לעבודה קבוצתית עם החיילות. 
בקבוצה, בהנחיית יועצת בכירה או פסיכולוג 
יכלו החיילות לדבר על הקונפליקטים שנוצרו 
בעבודתן, במיוחד על הקונפליקט האידיאולוגי 
הנובע מן ההזדהות עם המפונים ומאבקם הנוגד 
את הפקודות והמשימות הצבאיות. זה היה גם 
המקום לבטא את החרדה והחשש של חלק 
מהן, במיוחד של אלה שמתגוררות ביישובים 

שמעבר לקו הירוק.

מסגרות החינוך במוקדי הפינוי מסגרות החינוך במוקדי הפינוי.   .2
טרום הפינוי הוחלט על הקמת מסגרות חינוך   
במוקדי הקליטה. התפקיד הוטל על מינהל 
חברה ונוער, הפיקוח הכולל והפיקוח על גני 
הילדים במחוז. בהתחלה, הוחלט שבין 15/8, 
1/9 יוקמו בכל  יום תחילת ההינתקות ועד 
המוקדים גני ילדים, מסגרות הפעלה וחוגים לכל 
הילדים בגיל בית-ספר (מגיל 4). גויסו גננות, 
מדריכי נוער, מדריכים ומורים לאומנויות שונות 
ולספורט. בכל מוקד מונו מפקח וסגן מטעם 
מינהל חברה ונוער ומפקחת על גני הילדים 
כאחראים לכל הפעילות הזו. הם הכשירו את 
מקומות הקליטה בזמן קצר ביותר, ועם הגעת 
המפונים היה המקום מאורגן וראוי לפעילות. 
תוכנית העבודה הקיפה את כל שעות היום 
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והייתה מגוונת ואטרקטיבית. ואכן, הילדים 
בכל מוקדי הקליטה נהרו לפעילות זו. ההשמה 
של הצוותים החינוכיים במקומות השונים 
הותאמה למפונים ששהו בהם. למשל, במוקדים 
שאליהם הגיעה אוכלוסייה דתית שובץ צוות 
חינוכי דתי. היועצים המתנדבים השתלבו גם 
בעבודה במוקדים החינוכיים. הם שימשו יועצים 
להנהלת המוקד, במיוחד בכל מה שקשור לארגון 
פעילות לנוער ולדרכים למשוך אותם לפעילויות 
ולמנוע את הסתגרותם בחדרים. מלבד זאת, 

הפנה אליהם הצוות החינוכי 
ילדים, נוער ומשפחות שזוהו 

כזקוקות לסיוע מהיועצים.
 

תיאור אירוע תיאור אירוע   
בנו  האומנות  מחוגי  באחד   
הילדים מוביילים והביאו אותם 
למשפחות עם סיום הפעילות. 
האימהות חיכו בחוץ. אחת 
הילדות רצה אל אמה ואמרה: 
יופי מה  ״אימא, תראי איזה 

שהכנתי, זה כדי לתלות בבית״. האם ענתה 
בייאוש: ״על מה את מדברת, כבר אין לנו בית, 
אין לנו מה לעשות עם זה״. החיילות ששמעו 
את הדיאלוג הזה (יש לציין שאימהות אחרות 
הגיבו באופן שונה, ואמרו שיתלו את המובייל 
בחדר במלון), הביאו אותו לידיעת היועצים 
במוקד, אשר מאוחר יותר עבדו עם המשפחה 
על היבטים שונים של העברת מסרים בתוך 

המשפחה, תקווה, ייאוש וכד׳.

היערכות לשנת הלימודים – אחד בספטמבר אחד בספטמבר היערכות לשנת הלימודים    
כשהתברר שהאנשים לא יעזבו במהרה את   
מוקדי הקליטה (במקור הייתה מתוכננת שהייה 
של עד שבועיים) כי המגורים הזמניים אינם 

מוכנים, הוחלט במשרד החינוך להתארגן להמשך 
הפעלתן של המסגרות החינוכיות במוקדים, אבל 
בעלות גוון אחר, המתאים לתקופת הלימודים. 
המוקדים החינוכיים הוסבו ל״לימודיות״, חלופה 
לבית-הספר במקומות שבהם לא התאפשר לשלב 
ילדים במסגרות קיימות. בשלב זה כבר פעלו 
מוקדי קליטה במקומות רבים ולא רק בחמשת 
המלונות שתוכננו לקליטה בדרום. הפיזור של 
האוכלוסייה היה גדול מאוד, מרמת הגולן ועד 
ים המלח. גם האופי של מוקדי הקליטה היה 
שונה ממקום למקום. האוכלוסייה 
מגוש קטיף אופיינה בזרמי חינוך 
שונים ומגוונים. סך כל התלמידים 
שהגיעו מגוש קטיף וצפון הרצועה 

מנה 3040.
לפני הפינוי תוכננו במחוז חלופות   
לתלמידים אלה, אבל בשל השונות 
הגדולה בין האוכלוסיות היה צורך 
לפתוח מסגרות מגוונות שיענו 
לצרכים המיוחדים של כל פלח 
נווה  אוכלוסייה. למשל: תושבי 
דקלים, אשר שהו בכפר הנופש באשקלון, 
ואשר חלקם כבר קיבלו ״קראווילות״ באתר 
הזמני ניצן, פוצלו למקומות לימוד אחדים: 
לכולם הוצע להתחיל ללמוד בבית-הספר 
מורשה במושב ברכיה, אשר הוכן לקראתם. 
חלקם נענה להזמנה והתחיל ללמוד בצורה 
מסודרת. אחרים התנגדו לפירוק בית-הספר 
שלהם מגוש קטיף ופעלו להעברתו למקום 
אחר. בינתיים למדו הילדים במסגרות נפרדות 
(בנים ובנות) ב״לימודייה״ שהוקמה בכפר 
הנופש (לבנים) ובמלון המלך שלמה (לבנות). 
ה״לימודייה״ היוותה מסגרת לימודים מאולתרת 
עד לפתיחת בית-ספר. התנגדות האוכלוסייה 
להשתלב בבית-הספר מורשה נבעה מרצונם 

בנו 
מנה
ל

אחת הילדות רצה אל 
אמה ואמרה: "אימא, 
תראי איזה יופי מה 

שהכנתי, זה כדי לתלות 
בבית". האם ענתה 

בייאוש: "על מה את 
מדברת, כבר אין לנו 

בית, אין לנו מה לעשות 
עם זה"
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להמשיך להתקיים כקהילה מאורגנת. הרישום 
לבית-ספר אחר נתפס כגורם מפרק.

בכל אחת מהלימודיות מונו יועצים כאלה   
הפועלים בבתי-הספר. הם התמקדו בעיבוד 
רגשי של החוויות הקשורות לפינוי, לשהות 
במוקדים הארעיים ולחוסר הוודאות המתמשך. 
הפעילות בכיתות לוותה בתיעוד של היועצים 

וכן בפורטפוליו אישי/קבוצתי. 
התברר לנו, שלתאריכים מסוימים ישנה משמעות   
עמוקה בתודעה האישית והציבורית בארץ. האחד 
בספטמבר נתפס כתאריך משמעותי המבליט 
רציפות, אורח חיים, קביעות, יציבות, תקווה 
ועוד. בדרך כלל מדובר ביום חגיגי במיוחד 
המסמל התחלה חדשה, ובמיוחד אצל הילדים 
המתחילים כיתה א׳. אצל המפונים היום הזה 
קיבל משמעות סמלית מיוחדת, והרבה מהם 
נזקקו לתמיכה ולעידוד. השהות במוקדי הפינוי 
וההתארגנות השונה כל כך ביום זה הייתה 
עבורם תזכורת כואבת לאובדן הבית ושגרת 

חייהם.

תיאור אירוע 1: תיאור אירוע    
תושבי כפר דרום שהו במוקד הקליטה בבאר שבע   
וסירבו להשתלב בבתי-הספר ביישוב, מהסיבות 
שהוזכרו לעיל: רצון לשמר את הקהילה, לשמור 
על ייחודיות ועל אופי בית-הספר ועוד. הם לא 
קיבלו מענה באחד בספטמבר אלא שלושה ימים 
מאוחר יותר, עם הקמת ה״לימודייה״. אחד 
בספטמבר נחווה על ידם ככישלון, כאכזבה, 
בתחושה של ריקנות והפרה של ״כללי עולם״. 
ולעידוד מיוחדים,  זקוקים לעזרה  הם היו 
שכללו תמיכה מהייעוץ הבכיר, גם במורים 
שביניהם אשר פתחו והפעילו מאוחר יותר 
את ה״לימודייה״. צוות המורים ב״לימודייה״ 
הורכב כולו מתושבי כפר דרום, שעבדו קודם 

לכן כמורים בבית-הספר ביישובם. במרוצת 
כל תקופה זו ליוותה יועצת בית-הספר, שגם 
היא נמנית עם המפונים מהגוש, את הצוות 
ואת הילדים בהתארגנות, בתמיכה ובהיוועצות 

מקצועית.

תיאור אירוע 2: תיאור אירוע    
שתי מורות מבין המפונים המתגוררות במגורים   
זמניים, הופיעו ב-30 באוגוסט בבית-הספר 
מורשה בברכיה, כי היה להן צורך ״להריח 
ולחוש״, כדבריהן, את האווירה של פתיחת 
שנת הלימודים. הן לא שובצו עדיין בעבודה, 
והיו נרגשות מאוד, מבולבלות ובוכיות. הביקור 
בבית-הספר בברכיה הגביר אצלן את הגעגועים 
לבית-הספר ״שלהן״ בנווה דקלים ההרוסה, 
ובד בבד שימש עוגן להמשך החיים והרציפות 
הקיומית והמקצועית שלהן. הן עיבדו את 
החוויה בעזרת היועצת הבכירה ששהתה במקום 
במסגרת עבודתה עם הצוות של בית-הספר.

תיאור אירוע 3: תיאור אירוע    
פתיחת שנת הלימודים בבית-הספר מורשה   
בברכיה: לבית-ספר זה הגיעו ילדים רבים 
מפונים מגוש קטיף המתגוררים באתר הזמני 
בניצן ובמוקדי הקליטה הארעיים. משרד החינוך 
השקיע רבות בבית-ספר זה על מנת להכשירו 
לקבלת האוכלוסייה החדשה. ההשקעה הייתה 
בתחום הבנייה - תוספות כיתות, היערכות 
מבנית והכשרת הצוות החינוכי. בית-הספר 
קיבל ליווי ותמיכה ממנהלת המחוז והפיקוח 
הכולל. הכשרת הצוות החינוכי לקבלת התלמידים 
והמורים מבין המפונים נעשתה על-ידי היועצת 
הבכירה (ממ״ד). ראש הממשלה דאז ביקר 
במקום בקייץ. במהלך ביקורו עזר לאוכלוסייה 
במושב ולצוות החינוכי בבית-הספר להבין 
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את המשמעות הגדולה של תפקידם כקולטים. 
באחד בספטמבר נפתחה שנת הלימודים בחגיגה 
מיוחדת. מנכלי״ת המשרד, מנהלת המחוז, אנשי 
הפיקוח ואנשי ציבור נכחו במקום והשתתפו 
בטקס הקבלה של התלמידים החדשים. טקס זה 
תרם רבות לבניית תחושת הרציפות והשייכות 
אצל התלמידים, אצל ההורים ואצל המורים 

המפונים שהחלו עבודתם בבית-ספר זה.

סיכום
ניתן לסכם את תפקידי הייעוץ החינוכי בשלבים 
השונים של תהליך ההינתקות בהתבסס על התיאור 

במסמכי שפ״י החל משנת 2003:

ייעוץ:ייעוץ: היועצים נתנו שירותי ייעוץ באופן ישיר 
לתושבים המפונים שהגיעו למוקדי הקליטה עם 
הפינוי. הייעוץ ניתן על-פי הצרכים שהתושבים 
עצמם הגדירו או על-פי איתור והפנייה של אנשי 
מקצוע אחרים. ברבים מהמקרים היה הייעוץ 
קשור לילדים ולנוער במשפחה, ובמיוחד במצבים 
הקשורים להמשך לימודיהם. בנוסף, הם שימשו 
יועצים לצוותי החינוך במוקדי הקליטה ובצוותים 

הבין-מקצועיים שעבדו בהם.
הייעוץ הבכיר מילא תפקידי ייעוץ במטה המחוזי 
ובהנהלות של מוקדי הקליטה. כמו כן, שירתו 
היועצות החינוכיות צוותים ואנשי מקצוע שונים 
לאורך כל התקופה (היועצים החינוכיים עצמם, 
הפיקוח, המנהלים במסגרות חינוכיות קולטות, 

הצוותים החינוכיים במוקדים ועוד).
במהלך כל התקופה שקדמה להינתקות ליוותה 
היועצת החינוכית ממ״ד את הצוותים החינוכיים 
בבתי-הספר בגוש בייעוץ ובתמיכה מקצועיים. 
היא המשיכה ללוותם גם אחרי הפינוי. כך עשו גם 
היועצות הבכירות האחרות במחוז ובשאר חלקי 

הארץ שאליהם הגיעו המפונים.

תיאום:תיאום: מיומנות ייעוץ זו באה לידי ביטוי במשך 
עיקרון שמירת הרציפות הנחה  כל התהליך. 
אותנו לאורך כל הדרך, והביא את היועצים ואת 
היועצות הבכירות לפעולות תיאום מורכבות בין 
גורמים חינוכיים וטיפוליים שהיו קשורים לילדים 
ולמשפחות לפני ההינתקות, לבין הגורמים הקשורים 
אליהם עכשיו. תפקיד זה בלט בטיפול באוכלוסיות 
בעלות צרכים ייחודיים ובקשרים הבין-מקצועיים 
שנוצרו במטרה להעניק מענים הולמים לכל אחד 

מהתלמידים המפונים.

היוועצות:היוועצות: העבודה בצוותים בין-מקצועיים, 
וכלה  החל בעבודת המטה של הייעוץ הבכיר 
בהשתתפות של היועצים המתנדבים בצוותים 
הבין-מקצועיים במוקדי הפינוי, דרשה פיתוח 
מואץ של מיומנות זו. ההתחלקות בידע המקצועי 
עם גורמי המקצוע הנוספים והרבים תרמה רבות 
ליצירת מסגרות התייחסות מותאמות לצורכי 

האוכלוסיות השונות. 

ניהול תוכניות:ניהול תוכניות: תפקיד זה בא לידי ביטוי בכל 
ההכשרות של היועצים ושל הצוותים השונים. 
כמו כן, כל העבודה של היועצים סביב קליטת 
התלמידים בבתי-הספר החדשים כרוכה בהפעלת 

תוכניות ייעוץ התפתחותיות מגוונות. 

בכל  היועצים החינוכיים  להערכתנו, עבודת 
השלבים של תהליך ההינתקות הייתה ממוקדת 
מבחינה מקצועית והצליחה לקדם מטרות ייעוץלקדם מטרות ייעוץ 

חשובות ומרכזיות:
פיתוח מודעות של המערכת החינוכית לצורכי לצורכי   ·
הפרטהפרט, תוך התייחסות אל השונות הבין-אישית. 
סיוע לצוותים החינוכייםלצוותים החינוכיים בדרגות השונות   ·
לקידום סביבה חברתית מיטביתמיטבית, המקדמת 

צמיחה רגשית אישית ובין-אישית.
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טיפוח של כישורי התמודדותהתמודדות פעילה עם מצבי   ·
חיים מורכבים ועם משברים.

פיתוח כישורי חוסן חוסן הן של הפרט והן של   ·
המערכת.

פיתוח מודעות, רגישות, אמפתיה ועזרה לזולתמודעות, רגישות, אמפתיה ועזרה לזולת.   ·
הבלטת ערכים של נתינה ושל תרומה.

מקורות
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"עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו" (תהילים צ"א)

קשר עם יישוב בגוש קטיף: תיאור אישי
של התערבות חודש לפני ההינתקות,
בימי הגירוש, במרכז הפינוי ועד היום

יוכי קלמנזון, שפ"ח הר חברון

במאמר זה אתייחס לשני היבטים של ההינתקות:
ההיבט התרבותיהתרבותי – מצב המתערב שמעורב,   .1
ההזדהות שלו עם מושאי ההתערבות, ושלהם 
אתו, ההיבט האינסטרומנטלי בזה וההיבט 
הערכי בזה. בתוך אלה שזור ההיבט הקהילתי הקהילתי 
המתייחס לאופי הקהילה ולעמדותיה. ישנה 
חשיבות בהבנת הקהילה ודרכי הנהגתה כדי 
שיתאפשר סיוע יעיל שמצמיח שיתוף פעולה 
ומונע התנגדויות. ההבנה מאפשרת מתן טיפול 

ישיר ומתאים. 
– דילמת המתערב המעורב,  ההיבט האישי האישי   .2
יכולת הבנה וההכלה מול ״תשישות קירבה״. 
אנסה להתייחס במיוחד לעובדת היותי שייכת 
למעגל הפגיעות השני (פסיכולוגית, תושבת 
הר חברון) וכיצד התערבות זו השפיעה עליי.

הנושא עצמו מרמז כבר על היות המאמר הנוכחי 
מקצועי ואישי כאחד, באופן שאינו ניתן להפרדה.

בניית  בניית מודל  פעילותי ביישוב התנהלה על-פי מודל 
חוסן ועבודה קהילתיתחוסן ועבודה קהילתית, תוך הצטרפות לכוחות 
הקיימים ביישוב. מושג החוסן מתאר את מאמציו 

המתמשכים של הפרט להתמודד עם מצוקות היום-
יום. פרלין ושולר (להד, 1998) מציינים כי יש שלוש 
אסטרטגיות של התמודדותאסטרטגיות של התמודדות: צפיית האירוע מראש, 
בלימת הזעזוע וטיפול במשבר. תיאור זה תואם 
את שלושת השלבים של מצב משברהשלבים של מצב משבר: לפני, תוך 
 BASICBASIC-כדי ואחרי. במאמר אתייחס למודל ה-למודל ה
- מודל החוסן הרב-ממדי בהתייחסותו   PHPH

לקהילה. הממדים השונים של המודל הם: אמונות 
וערכים, רגשות, חברה, דמיון ויצירתיות, חשיבה, 
פעילות ועשייה. במהלך תיאור ההתמודדות של 
התושבים, אציין את הממדים שהיו משמעותיים 

ביותר ברמת הקהילה.
בנוסף לכך, השתמשתי בעבודתי בקהילה בעקרונות 
מהמודל הנרטיבימהמודל הנרטיבי: יחס מכבד ומוקיר כלפי המטופלים, 
חשיבות הערכים והמשמעויות, הבחירה האישית 
והקהילתית בכל זמן נתון, וכן בירור והעצמה של 

הכוחות החיוביים הקיימים.

תיאור ההתערבות שלפני הגירושתיאור ההתערבות שלפני הגירוש1
מאחר שלא עלה בידי להצטרף למועצה של חוף עזה 
במסגרת השפ״ח, נעניתי לבקשת הרכזת הקהילתית 
במועצה להצטרף לעובדים הסוציאליים, היועצים 

המערכת מזכירה לקוראים כי ניתן חופש מלא לכותבים להשתמש בביטוי שהולם לדעתם את האירוע –– הינתקות, גירוש, עקירה, פינוי וכדומה. זאת   .1
כיוון שיש קושי להפריד את החוויה המקצועית מזו האישית באירוע כגון זה.
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והפסיכולוגים המסייעים לתושבי הגוש. התחלתי את 
עבודתי כמלווה יישוב מסוים חודש לפני הגירוש, 
הייתי עמם בימי הגירוש, באינטנסיביות בשבוע 
הראשון שלהם במרכז הפינוי, ועד היום אני נמצאת 

עמם בקשר לסיוע בדרכי ההתמודדות. 
בעשר השנים האחרונות נבנתה ביישוביי יש״ע 
יישובי, הפועלת  יישוביצוות חירום  מערכת צח״י - צוות חירום 
בעיקר בזמני חירום ביישוב. צוות הצח״י מורכב 
מתושבי היישוב. הצח״י פועל בתחומי הפרט 
והמשפחה, ואחראי בעיקר להעברת מידע, לטיפול 

במעגלי הפגיעות השונים בתחום 
הרגשי ולחשיבה כוללת על צורכי 
היישוב בזמן חירום ואחריו, על-פי 
הצורך. כרכזת צח״י במקום מגוריי 
וכחברה בצח״א - צוות חירום 
אזורי. התנסיתי בארגון ובהתערבות 
בשעת חירום, ובליווי צוות הצח״י 

ביישובים אחרים.

בתיאור תוכנית התערבות קהילתיתתוכנית התערבות קהילתית שפותחה 
BASIC PH במרכז לשעת חירום  על-פי מודל 
בקריית-שמונה, נכתב: הנחת המוצא של מודל 
ניתוח משאבי החוסן של הקהילות נשענת על 
תצפיות שבהן נתגלה, כי לקהילות כקהל יש שפה 
משותפת. שפה שמסייעת לקהילה לקיים ארגון 
וחיים חברתיים. מתוך תפיסה זו השתדלתי להבין 
את השפה המיוחדת של הקהילה שאליה הגעתי, 
ולהבין את פרופיל ההתמודדות המיוחד שלה. אציין 

את הממדים במודל שהיו לדעתי דומיננטיים. 
התושבים הרגישו מאוימים על-ידי המדינה ועל-
ידי הצבא, וחשו שקיימת כלפיהם דה-לגיטימציה 
מוחלטת בציבור החילוני. ליישוב הנהגה פנימית 
ודומיננטית שהובילה אותו לאורך כל  חזקה 
התקופה. רב היישוב, המזכירות וחברות צח״י 
החליטו על שמירה של אורח החיים הנורמטיבי 

עד לרגע האחרון. התפיסה משולבת מאלמנטים 
אמוניים ומעשיים גם יחד. אמונה כי ניתן לשנות 
גם גזרות שמיים על-ידי אמונה ותפילה, שמירה על 
שגרה יחד עם עשייה המכוונת להתנגדות למימוש 
ההינתקות. כל אלו יעזרו לביטולה ויבססו את 
יכולת העמידה של התושבים. נבע מכך, שהתושבים 
לא עסקו בהתמודדות מעשית עם אפשרות של 
גירוש, קרי, לא ארזו ולא תכננו את העתיד הפרטי. 
1998) מציינים שבנסיבות  פרלין ושולר (להד, 
מסוימות הכחשת הבעיה או סירוב להכיר במלוא 
עוצמתה של הסכנה יכולים להיות 
לתועלת למטופל. נעשה כאן שימוש 
בממדים האמוניים והערכיים של 
המודל, המהווים ערוץ משמעותי 

בהתמודדות.

הנהגת היישוב חששה שמא אנשי 
מקצוע יחלישו את עמידתם של 
התושבים, ועל כן בחרה בעצמה 
את אנשי המקצוע שייכנסו ליישוב, ועיצבה עם 

המתערבים את דרכי ההתערבות.

ליום הגירוש קראו התושבים ״יום פקודה״, מושג 
הלקוח מהאתוס הציוני. חשוב להבין כי בבסיס 
השם קיימת ההנחה, שביום שבו ״נקראים אל 
הדגל״ ניתן לשנות את המצב באמצעות ההיענות 
לקריאה. לכל אדם יש מקום ותפקיד ביום הזה. 
ישנה כאן בחירה חופשית שמאפשרת את בחירת 
ההתנהגות המתאימה ביותר להתמודדות עם 
הגזירה. קיימת כאן גם הנחה נוספת: המצב הוא 
ניסיון – כל קושי הבא על האדם הוא ניסיון, ועל 
האדם לעמול כדי להצליח להפיק את המרב מן 
הקשיים מבחינת התקדמותו האמונית. ישנה כאן 
הענקת משמעות לאירועים ויכולת בחירה ביחס 
אליהם בממדים האישי והקהילתי גם יחד. בגישה 
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המצב הוא ניסיון – כל 
קושי הבא על האדם 
הוא ניסיון, ועל האדם 
לעמול כדי להצליח 
להפיק את המרב 

מן הקשיים מבחינת 
התקדמותו האמונית.
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הנרטיבית ניתן מקום למשמעות שהאדם מייחס 
לאירועים. יש בכך השפעה על יכולת ההתמודדות 

של הפרט ושל הקהילה.

בחודש שקדם לתאריך הגירוש ָחברתי אל הצח״י 
ועימם הגענו למסקנה כי באותה עת הצורך המרכזי 

היה קיום מפגשים אישיים עם נשים. 
לשם כך הגעתי ליישוב פעם בשבוע, 
וניהלתי שיחות אישיות עם נשים. 
בתחילת החודש עדיין היה ריחוק 
ועלו דילמות אישיות  מהגירוש 
ומשפחתיות, כשמעל נושבות רוחות 
ההינתקות. השאלות לגבי הגירוש 
היו רעיוניות ועסקו גם בבירור אישי 

הנוגע לשאלה מהו ממד החוסן המתאים לאישה 
בהתמודדות הקשה הניצבת לפניה. מכיוון שלא 
היה ברור האם וכיצד תהיה המשכיות לשיחות, הן 
נשאו אופי של מפגש חד-פעמי. בשיחות נעשה 
שימוש בגישה הנרטיבית: עמדת אי-ידיעה כלפי 
הנעשה ביישוב ובעולם הפרטי של האישה, בירור 
העמדה האישית כלפי המצב, החצנת הקושי, בניית 
משמעות אישית למצב והעלאה של מקורות חוזק 

אישיים. 
מעניין במיוחד היה רעיון של אישה שערוץ הדמיון 
והיצירתיות שלה מפותח מאוד. היא דמיינה שביום 
הגירוש היא תהפוך את ביתה למוזיאון גדוש 
מיצגים ותמונות המשקפים את חיי היישוב, כשהם 
מעורבים ובנויים על רעיונות ועל אסוציאציות 
השאובים מדרכי התיעוד של עיירות יהודיות 
שנשמדו בימי השואה. לדעתה, המראה הזה לא 
יאפשר לחייל לעמוד מנגד מבלי להתחבר אליה 

ואל משפחתה.
לאחר כשבועיים, עם התקרב מימוש ההחלטה על 
ההינתקות, הוחלט לקיים ביישוב שלוש סדנאות 
לנשים. המפגש שערכתי (בשיתוף העובדת הסוציאלית 

יעל דמרי) עסק בחיזוק החוסן האישי על-פי המודל בחיזוק החוסן האישי על-פי המודל 
הנרטיביהנרטיבי: בסבב א׳ - סיפור חוויה שממנה שואבים 

כוחות. בסבב ב׳ - פיתוח כישורי חיים.
בסדנה זו נוכחתי בעומק הקשיים הרגשיים שבהם 
נמצאות הנשים, ובמאמץ הרב שהן משקיעות 
בשמירה על השגרה ועל הלכידות המשפחתית. 
יש לציין, שרוב המשפחות היו 
מוצפות באורחים שגרו עמן במשך 
תקופה ארוכה. כחלק מההתייחסות 
לנושא, ניתנה על-ידינו לגיטימציה 
לשמירה על האיזון שבין האירוח 
לבין הפרטיות הנדרשת למשפחה. 
ניתן ייעוץ בנושאים כגון: איך לשוחח 
עם הילדים על המצב, לאפשר 
להם להביע רגשות ומחשבות, באיזו רמה לפתוח 
בפניהם את הדילמות, כיצד להתמודד עם נערים/

ות המעונינים לפעול בדרך שונה מדרך ההורים, 
ועוד. עלו גם שאלות הקשורות לתחום הזוגיות 
לדוגמה: כיצד להתמודד עם פערים בין בני הזוג 
ביחס להתנהגות ביום הגירוש ו/או בימים שלפניו 
ואחריו, כיצד לשמור על הזוגיות בימי מתח, ועוד. 
התייחסותי תמכה במעורבות הילדים ובהשארתם 
צמודים להורים במשך כל התהליך הצפוי. כמובן, 
בהתחשב בגיל הילד ובמצבו הרגשי. ילדים שנשארו 
עם הוריהם והיו מעורבים בהחלטות המשפחה 
תפקדו בדרך-כלל היטב, וחשו בטוחים בתא 
המשפחתי שלהם ובהשתמרות שלו מעבר לכל 

השינויים והמעברים הצפויים.
בשבוע האחרון שלפני הגירוש הגעתי שוב ליישוב, 
ואז חשתי בשינוי בעצמה רבה. האווירה הייתה 
מתוחה, היישוב היה עמוס אורחים שבאו לתמוך, 
והתושבים היו עסוקים כבר בשאלות הקשורות 
ליום הפקודה. מכיוון שנתקלתי בשאלות רבות 
קונקרטיות על היום עצמו, חברתי אל עובד סוציאלי 
שגר בחודשיים האחרונים ביישוב ויעץ לחברי 
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בסדנה זו נוכחתי בעומק 
הקשיים הרגשיים 

שבהם נמצאות הנשים, 
ובמאמץ הרב שהן 

משקיעות בשמירה על 
השגרה ועל הלכידות 

המשפחתית.
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המזכירות. וזאת, כדי להבין את רמת הפתיחות 
שם לאופני ההתמודדות השונים. התפעלתי מאוד 
מגישת המנהיגות היישובית. היא ניסתה לשמור 
ככל הניתן על פרטיות התושבים ולמנוע השפעות 
הדדיות שיובילו את האנשים לפעול שלא בדרך 
לגבש את האמירה  המתאימה להם. על מנת 
המנהיגותית, ישב צוות של נציג המזכירות, רב 
היישוב, נציגת צח״י והיועץ היישובי עם כל משפחה 
בנפרד, ושמע ממנה כיצד היא מעונינת להתמודד. 
הם ישבו עם כ-85 משפחות! במהלך המפגש 
ניתנה לגיטימציה למשפחות להתנהג גם באופן 

שסותר את האמירה הקהילתית, 
ואף נמצאו פתרונות לרצון האישי 
של כל משפחה ומשפחה. הסבב 
ארך כמה ימים, ובסופו הוחלט 
כי כל משפחה תעצב את יציאתה 
מביתה כרצונה, ואילו בשטחי היישוב 
הציבוריים תשרור אווירה שתיקבע 
על-ידי ההנהגה. חשוב להדגיש, כי 
לתושבים היה חשוב להתאים את 
עצמם לאמירה הקהילתית, לעיתים 
גם במחיר ויתור על רצונם הפרטי. 
כאן בא לידי ביטוי הממד החברתי 
של מודל החוסן הרב-ממדי. ביישוב 
הייתה אווירת אמון, יחסי קירבה 

ועזרה הדדית. המנהיגות העצימה את מקום הבחירה 
האישית של כל משפחה באמצעות עצם העמדת 
השאלה של בחירת דרכי התמודדות, המשאירה 
את האדם שלם עם אופן תפקודו. וכן יצרה גם 
בחירה בעלת אופי קהילתי. מוטיב הבחירה מרכזי 

אף הוא בגישה הנרטיבית.
בנוסף להתארגנות בתחום הרעיוני החלה ביישוב 
התארגנות בתחום המעשי, הכנת היישוב למקרה 
של מצור מתמשך. המודל היה של היערכות לשעת 
חירום. כאן בא לידי ביטוי הממד הפיזי של מודל 

החוסן הרב-ממדי. תושבים שהפעילות היא כלי 
מרכזי בהתמודדות שלהם, עסקו בכך והשרו 
תחושת ביטחון ביכולת ההתקיימות הפיזית אצל 

התושבים.

תיאור ימי הגירוש
ביושבי לתעד תיאור זה, בעיצומם של הימים שבין 
ראש השנה ליום הכיפורים, אני מתקשה לכלוא 
את דמעותיי, לחבוש את הכובע המקצועי ולנסות 
להעביר את אשר היה ואת אשר הרגשתי למילים 
הראויות. המראות אינם נשכחים וכן התחושות 
שעמן. על כן כתיבתי כאן בעלת גוון 
אישי. ייתכן כי לחלק מהקוראים 
יהיה קשה לקרוא את דבריי ואת 

תחושותיי, אבקש את הבנתם. 
ההתערבות שלי בגוש קטיף הייתה 
צורך משמעותי עבורי. ברצוני 
לציין, שאין לי קרובי משפחה או 
חברים קרובים בגוש קטיף. הכרתי 
היכרות שטחית רבים מהאנשים 
כשייכים לחברה שממנה באתי: 
בית-הספר, תנועת הנוער וכד׳. 
לא יכולתי להישאר ספונה בביתי 
כאשר תהליכים כה קשים עוברים 
על תושבי הגוש. השקעתי מאמצים 
רבים להגיע אל הגוש, לדוגמה: בגלל טעות בספרה 
בתעודת הזהות שלי חיכיתי למעלה משלוש שעות 
בצומת כיסופים, והתרוצצתי רבות עד שהטעות 
תוקנה ויכולתי להיכנס ליישוב. בימים שאחרי 15.8 
קיבלתי אישור כניסה מיוחד שחולק למסייעים. 
נסעתי ליישוב עם חפציי מתוך ידיעה שאשהה 
שם פרק זמן בלתי ידוע, ההערכה הייתה שמדובר 

בשבוע ימים.
העבודה בימים הראשונים הייתה קהילתית בעיקרה. 
תפקידי היה לרכז את צוות הסיוע ביישוב. במסגרת 

קבע 
, כי 

לצי
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הסבב ארך כמה ימים, 
ובסופו הוחלט כי כל 
משפחה תעצב את 

יציאתה מביתה כרצונה, 
ואילו בשטחי היישוב 

הציבוריים תשרור 
אווירה שתיקבע על-ידי 
ההנהגה. חשוב להדגיש, 
כי לתושבים היה חשוב 

להתאים את עצמם 
לאמירה הקהילתית, 

לעיתים גם במחיר ויתור 
על רצונם הפרטי. 
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זו דיברתי גם עם רב היישוב כדי להיות מתואמת 
עם עמדותיו. על-פי תפיסתי האישית, על המערך 
היה להתנהל אחרת, אולם, העדפתי להישאר דבקה 
בעיקרון של מתן עדיפות לעמדות היישוב. צוות 
המסייעות וצוות הצח״י היישובי נועדו יחדיו 
והחליטו על אופני ההתערבות המתאימים. הוחלט 

על ביצוע סבב של תשאול לכל 
המשפחות תוך מתן דגש לצרכים 
הנפשיים. לאחר מכן נערך סבב 
ביקורים אצל כל משפחות היישוב 
בליווי הרבנים האורחים שבאו גם הם 
לעודד ולסייע. לצוות חולקו אפודים 
של מסייעים, והיה ניתן להסתובב 
עמם ללא הגבלה (תנועת התושבים 

מיישוב ליישוב נאסרה). משפחות היישוב מופו 
על-פי מידת הצורך שלהם בעזרה, כשהדיסקרטיות 
נשמרת מאוד. ביישוב היה מספר גבוה של משפחות 
נפגעות טרור: ילדים פצועים, הורים פצועים, 
אלמנות, אלמנים ויתומים. למשפחות אלו ניגשנו 
בתחילה וביררנו מהם הצרכים הספציפיים שלהם 
על מנת לעזור ביום הגירוש, כמו לדוגמה יציאה 
מהיישוב בפינוי ברכב מיוחד לנכים וכד׳. למחרת 
הגיעה הידיעה שהגירוש הוקדם, וניתנה התראה 
של כ- 12 שעות. ביישוב שררה אווירה של מתח, 
כשכל משפחה נערכת בביתה. הנהגת היישוב 
חילקה לתושבים המעונינים ארגזים לאריזה וחלקם 
החלו לארוז. אני ניהלתי במשך זמן זה שיחות עם 
משפחות, כשהמטרה לחזק את המשפחות, כל 
אחת בדרכה, כשאני משתדלת להאיר כמה נקודות: 
חיזוק הביטחון בבחירה האישית והמשפחתית, 
התייחסות לילדים על-פי גילם, התארגנות בשעות 
של היציאה מהיישוב כולל התייחסות להכנת מארז 

מתאים לילדים.

יום הגירוש
יום הגירוש החל בקריאת הכרוז שכוחות הגירוש 
נכנסים ליישוב. התושבים היו מופתעים מן השעה 
המוקדמת. הם נשארו בקרבת בתיהם וגם את תפילת 
השחרית ערכו במניינים מצומצמים בחצרות הבתים 
ולא בבית-הכנסת. הצוות המסייע התרכז במזכירות 
היישוב. התחלקנו בין המשפחות 
על-פי הקשרים הקודמים ואזורי 
אחריות, ובנוסף הפעלנו מוקד 
פניות לתושבים. האווירה הייתה 
קשה ביותר, המסה הגדולה של 
החיילים הייתה מאיימת ויצרה 
תחושה של שטח כיבוש. החיילים 
ורצו ממקום  ושוב  הלוך  צעדו 
ויצרו אפקט של הפחדה  למקום ללא סיבה2, 
ותחושת חוסר ודאות. אתאר אירועים אחדים 
שימחישו את ההתערבות ואת התחושה הקשה. 
התברר שהפינוי החל במשפחות נפגעות הטרור, 
ולמשפחות אלו היה קשה במיוחד המפגש עם 
הצבא בסיטואציה זו. לכל משפחה הגיעו למעלה 
מעשרה חיילים כשהם חוסמים את הכניסה לבית 
ולא מאפשרים כניסה ויציאה. החיילים לא דיברו, 
ובדרך-כלל לא הגיבו לדברים שנאמרו להם, ויצרו 
בכך תחושה של טבעת חנק מסביב לכל בית. גם 
אני, שיכולתי לעבור בחופשיות ממקום למקום, 
חשתי חנוקה, כעוסה וחסרת אונים מול הכוחות 
שנראו בעיניי כ״אין-סופיים״. תושבי היישוב, 
שחשו כי הפינוי מתחיל דווקא במשפחות נפגעות 
הטרור התמרמרו מאוד. הדבר הגביר את הכעס 
ואת תחושת האטימות כלפיהם. העניין הועבר 
לידיעת המפקדים הבכירים, ומדיניות זו הופסקה. 
באחד מבתי המשפחות הנפגעות שבו נכחתי בשעת 
הפינוי, ביקשה הבת הגדולה כי יינתן לה ביציאה 

כאשר שהיתי בסמוך למקומות הריכוז של היחידות המפנות, נוכחתי לדעת, כי הייתה מדיניות שיטתית של העברת החיילים והנעתם ממקום למקום,   .2
ככל הנראה לשם יצירת אווירה.
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גם אני, שיכולתי לעבור 
בחופשיות ממקום 

למקום, חשתי חנוקה, 
כעוסה וחסרת אונים מול 
הכוחות שנראו בעיניי 

כ"אין-סופיים"
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מהיישוב לעבור במקום הפיגוע ולהתפלל בפעם 
האחרונה. הצבא סירב שוב ושוב לבקשה. מכיוון 
שידעתי שהבת סובלת מפוסט-טראומה, הפניתי 
בקשה מיוחדת לרופא החטיבתי שהיה ביישוב. 
(הרופאים תפקדו באופן שונה, והיו פתוחים לקבלת 
בקשות מיוחדות והפנייתן לגורמים המתאימים). 
לבסוף, בשעת לילה, לאחר כ-10 שעות של בכי 
ותחנונים, אפשרו לה לעצור במקום הפיגוע. בשעת 

הצהרים הופסקה הספקת מים 
ליישוב וניתק גם זרם החשמל. אנו, 
שאיישנו כל הזמן את מוקד הפניות, 
נותרנו ללא המרכזייה הטלפונית. 
סוללות הטלפונים הסלולריים שלנו 
היו ריקות, ולא הייתה אפשרות 
לטעון אותן מחדש. במצב זה לא 
נותר לאנשים אלא להריץ שליחים 
עם בקשות לעזרה נפשית דחופה. 

עניין זה העצים את תחושת חוסר האונים והכעס, 
ובנוסף הצריך אותנו לרוץ ממקום למקום ולענות 
על הצרכים השונים. היו פניות קשות במיוחד: בחור 
נכנס למצב של היסטריה שכללה חוסר תחושה 
ושיתוק בגפיים, הוזמן רופא שקבע כי העניין 
רגשי. ההתערבות כללה הרגעה ממושכת הדרכה 
לעיסוי ולהרפיה, עד למצב שבו חזרה הנשימה וחזרו 
התחושה והתנועה בגפיים. אירוע דומה היה עם 
אישה בהריון. לאחר ניסיונות הרגעה שלא הועילו, 
נשלחה האישה אל מחוץ ליישוב באמבולנס. עם 
רדת החשכה פונו כבר רוב המשפחות מהיישוב, 
ונשארו רק משפחות של נכים, נפגעי טרור, שלא 
ניתן לפנותם בכלי הרכב הרגילים, ומשפחת הרב. 
לא היה ניתן לקיים מוקד בחושך, ובקושי מצאנו 
את חפצינו. לאחר זמן-מה יצאנו, כל אחד באופן 
אישי, מהיישוב כשלא ניתנה לנו אפשרות בשעות 
האחרונות לראות זו את זו או לתקשר טלפונית. 
ההרגשה הייתה של אובדן, בדידות, חוסר אונים 

וריקנות איומה הנובעת מהפנמת הידיעה, שהמקום 
שאותו הכרת באחרונה ולמדת לאהוב, יימחק 

לחלוטין בתוך ימים ספורים.

במלון
תושבי היישוב נלקחו באוטובוסים. לאחר כ-5 
שעות ויותר של המתנה ונסיעות הגיעו התושבים 
לבית-המלון. ביום הגירוש העברתי למתנדבים 
במלון את רישום התושבים ואת 
פרטי המשפחות: תינוקות, מספר 
ילדים וכולי. הרישום המוקדם הקל 
על תהליך קבלת החדרים. ההתערבות 
במלון בימים הראשונים הייתה 
בעיקרה בשני מישורים: 1. עזרה 
ביצירת קשר בין תושבי היישוב 
והנהגתו לבין צוות המתנדבים 
שחיכה במקום ומנהל המרכז מטעם 
מינהלת סל״ע. 2. עזרה בבניית מסגרות חינוכיות 
לילדים והתאמת תוכניות וחוגים של משרד החינוך 
לאופי היישוב. נוכחנו, כי נדרשת גם התערבות 
טיפולית ביחס לעיבוד האירועים. בהתייעצות עם 
צוות הצח״י של היישוב הוחלט על עריכת עיבוד 
משפחתי ולא פרטני ו/או קבוצתי. נראה כי הדרך 
המתאימה ביותר לערוך עיבוד משפחתי היא בדרך 
הנרטיבית. בדרך זו תעבד המשפחה את האירועים 
שחוותה ותארגן אותם לכדי סיפור משפחתי, תוך 
התמקדות בקשר עם המקום ולא רק בהתייחסות 
לפינוי. בעזרתו של ישי שליף גובש צוות של אנשי 
מקצוע המכירים את התושבים, ונבנה מערך לתהליך 
העיבוד. התיעוד מכוון להנציח את החיים ביישוב 
ואת התמודדות המשפחה עם הרצון להישאר 
כמקור כוח וכהשראה לעתיד, גם על רקע ההרס 
והניתוק המוחלט מהמקום. התהליך כונה ״תיעוד 
משפחתי״ (פירוט הכלי בעמוד 131 בחוברת זו). 
עד כה נערך תיעוד לכ-15 משפחות. המשפחות 
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בתוך ימים ספורים.
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מעונינות מאוד בתיעוד. אולם, הנסיבות שבהן הן 
חיות מקשות מאוד על ההתארגנות, והן עדיין לא 
התפנו רגשית להתנתק מקשיי היומיום ולעסוק 
בכך. אני מקווה שבעזרת השם, עם הכניסה לבתים, 

תתאפשר עבודה מסודרת עם שאר המשפחות. 

הקשיים של המבוגרים הם בעיקר: אבטלה - אובדן 
פרנסה, אי-ודאות ביחס למקום 
המגורים הזמני וחוסר המעש בחיי 
היום-יום במציאות של בית-מלון. 
וזאת, בהתחשב בכך, כי כולם היו 
אנשי מעשה ופעילים מאוד, במיוחד 
בתקופה שלפני הפינוי. המכלול 
הזה מעמיק את הפגיעה ברציפויות 
השונות, ואצל המובטלים במיוחד 
ברציפות התפקיד. רציפות נוספת 
דומיננטית היא הרציפות החברתית, 
בהתייחס לחברת המדינה. אנשי 
גוש קטיף תפסו את עצמם כיצרנים 
וחיוניים לחברה במובנים שונים. 

ואילו עכשיו הם נזקקים לרחמים ולסיוע כלכלי 
ונפשי בהיקף וברמה שקשים להם להכלה. כל אלה 
מובילים לערעור הדימוי העצמי, הפוגע במעגלי 
היחיד, המשפחה והקהילה. הקהילה הספציפית 
שבה מדובר מצליחה בזכות לכידותה ומנהיגותה 
גם במצב זה לשמר את עצמה כקהילה ולדאוג 
לכך שהחברים יישארו שותפים פעילים בקבלת 
החלטות ובאחריות לתפקודם היום-יומי. באחרונה, 
נערך מיפוי צרכים בתחום הנפשי בפילוח של 
הקהילה שהעלה את הצרכים הבאים: עיבוד של 
האירועים גם ברמה קבוצתית; העברת קבוצות 
תמיכה והתמודדות בעיקר לילדים וגם לנשים; 
וכן  ופיזית,  נפשית  אפשרויות להתאווררות 
פעילויות של הרגעה כגון: עיסוי, תנועה וכדומה; 

והמשך התיעוד המשפחתי.

דילמת המתערב המעורב
עם תחילת מעורבותי בתוכנית ההינתקות, הרגשתי 
שאני פועלת ממניעים משולבים. מחד-גיסא הקשר 
הנפשי והרעיוני עם המתפנים יחד עם ההתנגדות 
העזה לתוכנית ובעיקר לדרך שבה היא התנהלה 
ביחס לתושבים. מאידך-גיסא, הרצון לפעול 
כאשת מקצוע ולהעניק לתושבים התייחסות נכונה. 
התייחסות מקצועית כוללת בתוכה 
את היכולת להיות אמפתי ומכיל, 
ודורשת מהמתערב ליצור מרחק 
ידעתי שהניסיון  ומרחב מכיל. 
בעבודה עם קהילות ועם יחידים 
במצבי החירום באזורי (ירי, חדירות 
וכד׳) עשויים לעזור לי בהתמודדות 
- אירועים שבהם נדרשתי להתמודד 
כאיש מקצוע עם שכניי ועם חבריי 
ביישוב שבו אני מתגוררת, תוך כדי 
אירועי הטרור, ולאחר מכן עם אובדן 
ועם אבל. ההתערבות בגוש קטיף 
השפיעה עליי בעוצמה רבה מאוד. 
תוך כדי היותי עסוקה בשטח עלו בי אסוציאציות 
ומחשבות על עתיד היישובים בהר חברון, על 
הצפוי להם הן מבחינת התגברות הטרור הצפויה 
והן מבחינת הפינוי המתוכנן. עסקתי לעיתים 
בשאלה כיצד אנהל אני את צוותי החירום, את מי 
אקרא לעזרה. הדחקתי עד כמה שניתן מחשבות 
אלו, והתמקדתי בתושבים ובצורכיהם. אין ספק, 
כי הקירבה גם חידדה את ההבדלים ביני לבינם, 
ודרשה ממני התגמשות מחשבתית ותפקודית. 
את התקופה סיימתי כשאני חשה סימפטומים 
של ״תשישות קירבה״, אבל מעבר לכך הזדהות 

עמוקה עם האנשים ועם מצבם.
לא לדעת כולם היה צריך לתת לתושבים סיוע 
בימים הקשים של הפינוי. הטענה הייתה, כי החל 
מתאריך מסוים כל אדם בגוש קטיף הוא פורע 
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אנשי גוש קטיף תפסו 
את עצמם כיצרנים 

וחיוניים לחברה במובנים 
שונים. ואילו עכשיו הם 
נזקקים לרחמים ולסיוע 

כלכלי ונפשי בהיקף 
וברמה שקשים להם 

להכלה. כל אלה מובילים 
לערעור הדימוי העצמי, 
הפוגע במעגלי היחיד, 
המשפחה והקהילה. 
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חוק ולכן אין לסייע לו. אמירה זו משקפת את הלך 
רוחם של אנשי מקצוע כלפי המתפנים, ומעוררת 
את התהייה: מי באמת היה צריך לטפל בהם? לדעת 
אלו הטוענים שמדובר בעבריינים, האם אין לתת 

סיוע נפשי גם לעבריינים בבתי הסוהר?
להד, במאמרו על תשישות קירבה (וחושך על פני 
תהום, 2002) ציין, שרגישות לסבל האנושי והיות 
אדם הם המרכיבים העיקריים שאנו יכולים להציע 
 Valen 1995) .במפגש המיידי הראשוני עם הנפגעים
מתאר את חווית המגע הראשוני שבין הנפגעים 
Adaptive attachment מגע  למתערבים כ- 
אדפטיבי. בכי וקריאה לעזרה מובילים להרגעת 
הכמיהה לעזרה על-ידי סיפוק הצרכים הראשונים 
של הקשר, כגון חיבוק ונישוק. התאחדות עם 
דמות המגע מעניקה תחושת ביטחון, שביעות 
רצון והקלה. ה-attachment לדבריו ״פועל גם 
אצל מבוגרים החשים בפגיעותם״. ציטוטים אלו 
ממחישים את הצורך שהיה לכלול בעזרה למפונים 
את היכולת לאמפתיה כלפיהם ואת היכולת לתת 
חיבוק ונשיקה. בנוסף לכך, יש להזכיר את הצורך 
שהועלה לעיל בהבנת השפה של הקהילה, המנטליות 
שלה וערכיה על מנת להתחבר ולתת לגיטימציה 

לתחושת התושבים. 
שולמית ניב ויהודה שחם התאימו את המודל של 
מילטון אריקסון על הצטרפות והובלה למצבי 
טראומה. להלן ציטוט חלקי מתוך העקרונות: 
הצג עצמך, כוונתך ויכולתך לעזור לנפגע; הפגן 
אמפתיה והבנה למצבו; צור אווירה של הסכמה 
ולגיטימציה; הימנע מעימות; התחבר לשפת 

המשאבים של הנפגע. 
חוששני, כי לאחר השבר והקרע הגדול בחברה 
הישראלית ותחושות האיום והנבגדות של המפונים, 
רק מתערב שהיה מסוגל לתת מענה כזה, היה 
יכול לעבוד עם המתפנים. ואכן, אלה שחשו כי 
אין לתת את הסיוע בזמן הפינוי, התקשו להגיע 

למגע אמיתי וליצור קשר ואמון עם המתפנים, גם 
בהיותם במרכזי הפינוי לאחר ההינתקות. לעומת 
זאת, רוב רובם של המתערבים לפני, ואפשר לומר 
כי כל המתערבים בימי הפינוי עצמו (היו כ-200 
אנשי מקצוע) היו אנשים שחשו קרובים ברוחם 

למתפנים, כשאחוז גבוה מתוכם מיש״ע.

לסיכום
ברצוני להתייחס למאמרם של קפלן, כהן, מטר 
2005). לדבריהם, במקרה  וויצטום (הרפואה, 
עקרון  להפוךלהפוך את  יש  במתפנים  הטיפול  של 
הקמ״צ - המקובל ומיושם, במצבי לחימה וגם 
במצבים אחרים המאופיינים בלחצים נפשיים 
קשים. העקרונות מתייחסים לשלושה אלמנטים 
משמעותיים בהתערבות במצבי לחץ: קירבהקירבה 
- ההתערבות תהיה בקירבה למקום התרחשות 
האירוע. מיידיות מיידיות - ההתערבות תתבצע במהירות 
ככל שניתן. ציפייה  ציפייה - העברת מסר של תפקוד 
עתידי גם אם הדרגתי. קפלן ועמיתיו מציעים 
דגם הפוך. במקום קירבהקירבה ליצור ריחוק ריחוק, ולטפל לא 
במקום מגורי המפונים - המקום שבו מתבצעת 
ההתפנות, אלא רק במרכזי הפינוי. במקום מיידיותמיידיות 
ליצור השהייה עד לאחר ההתאוששות הראשוניתהשהייה עד לאחר ההתאוששות הראשונית, 
במקום ציפייה יש להציב את העיקרון: סיום סיום 
התפקיד הקודם ומעבר ל״דאגה לו ולמשפחתו״התפקיד הקודם ומעבר ל״דאגה לו ולמשפחתו״. 
לעניות דעתי, התחקות אחר נוסח זה של הדגם 
תוביל ואכן הובילה, להעצמה של הטראומה. צבי 
פיירמן במאמרו ״הכנה להינתקות – חובה לדעת, 
חובה לומר, חובה להזהיר״ (פסיכואקטואליה, 
10.2005) מציין ש״קיימת תחושה רווחת של ניכור 
מסבלם הנוכחי והעתידי של המפונים [....] ומה 
שנותר, ואיננו מעט, הוא ללוות אותם באמפתיה 
ובהבנה ברגעיהם הקשים״. המפונים מרגישים 
כי התנתקו מהם לפני, תוך כדי ואחרי. ההרגשה 
היא שהחברה המיוצגת גם על-ידי אנשי בריאות 
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הנפש, מתנתקת מהם. הדגם המוזכר לעיל מעמיק 
את הקושי, הקיים ממילא, ביצירת אמפתיה כלפי 
המפונים. הריחוק במקום ובזמן, והדרישה לבצע 
חיתוך מהעולם הקודם, לא מאפשרים למטפלים 
להיכנס לעולמם של המפונים ולחוש אמפתיה 
כלפיהם. כמו כן, בדגם זה ישנה סתירה לעקרון 
השמירה על הרציפויות, במיוחד בנוגע לציפייה 
כי המפונה יבין שהתפקיד הקודם הסתיים ויבין 
כי הוא צריך לדאוג לעצמו ולמשפחתו. שידור 
ציפייה זו סותר את כל תפיסת העולם הערכית 
והדתית של המפונים, כמו את תפיסתם העצמית. 
גוש קטיף התייחסו לעצמם כחלוצים  תושבי 
(אשר בשונה ממקומות אחרים הם נשלחו על-
ידי ממשלות ישראל). ועל כן, הדרישה לשנות 
לחלוטין את התפיסות הקודמות פוגעת ברציפות 
התפקוד וברציפות התפיסה העצמית. מודל זה גם 
פוגע רטרואקטיבית במשמעות שניתנה על-ידי 
התושבים לעשייה שלהם, ובכך נוטל מהם את 

משמעות עברם. 
במקום זאת, יש לעזור למפונים להעניק משמעות 
אישית, אמונית וערכית לתפקודם בפינוי, שתעזור 
להם להישאר בטווח הרציפות הערכית שלהם. 
בפועל, יישובים בעלי אידיאולוגיה חזקה המעונינים 
מרצונם להסב את כוחם לפעילות אחרת למען 
המדינה, מצליחים לשמר את הרציפות הערכית 
ואת התפיסה העצמית. הם גם חשים חזקים יותר 
ומתמודדים טוב יותר. ההתערבויות במשך המשבר 
בתפיסה של ההתחברות לקהילה במקומה בגוש 
קטיף, במתן אמפתיה וכבוד תוך שימוש בכלי 
ההתערבות המקובלים, היא הדגם שהתקבל 
על-ידי התושבים והצליח לסייע, גם אם באופן 
מינימלי. עקרונות אלו מזכירים את תיאור אופני 
ההתחברות של האל לעמו ישראל בעת צרה ״עמו 

אנוכי בצרה (ורק אז) אחלצהו ואכבדהו״.
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כשאין מילים... על סדנת הכנה למורים 
ולגננות בגוש עציון לקראת קליטת 

התלמידים בתום הקיץ, חזרה ללימודים
נעמי עיני, מנהלת שפ"ח גוש עציון

״מדוע זה קרה לנו???״ ״האם זהו עונש על משהו?״ 
״התפללנו כל-כך חזק, מדוע ה׳ לא שמע?״ ״איך 
חיילים יהודים עשו את זה לאחים שלהם?״ ״האם 

גם אותנו יפנו?״

שאלות כאלה ואחרות עלו במהלך דיון שהתקיים 
במסגרת סדנה למורים ולגננות מגוש עציון שנערכה 
על-ידי מנהל מחלקת החינוך, מר אסף כהן ואנוכי, 

ערב פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, 
תשס״ו.

הסדנה הייתה שלב בהיערכות של 
מחלקת החינוך לתהליך ההינתקות, 
ומטרתה הייתה סיועסיוע לצוותי חינוך 
והכוונתם להתמודדותוהכוונתם להתמודדות עם שאלות 

טעונות, אמיתיות וכואבות שבוטאו במהלך הקיץ 
על-ידי ילדים שהיו מעורבים באופנים שונים 

בתהליך ההינתקות.

הקיץ הזה לא היה קיץ טיפוסי. תהליך ההינתקות, 
״התסיס״ בתים רבים בגוש עציון, והשפיע על 
סדר היום המשפחתי באופנים מגוונים ובעוצמות 
שונות. תושבים רבים בגוש התנגדו לתהליך והיו 
מעורבים בפעילויות שונות במשך חודשים, כגון: 
הפגנות, ביקורי-בית שמטרתם שינוי בדעת הקהל 
בנוגע לפינוי, התרמות של כספים וציוד, מתן סיוע 
נפשי/תמיכתי לתושבי גוש קטיף ועוד. היו גם 
משפחות אשר עברו להתגורר בגוש קטיף לקראת 

הקיץ, משפחות שילדיהן (נערים ונערות) נעצרו 
במסגרת מחאתם נגד התהליך. למשפחות רבות 
ישנם בנים/בנות המשרתים בצבא אשר גויסו כדי 
לקחת חלק בפינוי. לא מעט תושבים אחרים אשר 
לא נקטו גישה פעילה ביטלו את חופשתם השנתית 
ועקבו אחר המתרחש בדריכות. ילדי גוש עציון, 
בהיותם חלק אינטגרלי מן המארג המשפחתי, 
נחשפו במידות שונות לתהליך ההינתקות על 

מורכבותו ועל השלכותיו.

תהליך ההינתקות (הגירוש/העקירה) 
כולו הצמיח וחידד בקהילת גוש עציון 
(כמו גם בקהילות אחרות) דילמות 
משמעותיות ועמוקות בנוגע לסוגיות 
אמוניות, חינוכיות וחברתיות. דילמות אלה נבחנו 
שוב ושוב נוכח התפתחות האירועים במציאות. 
הוצאתו של התהליך אל הפועל (תושבים רבים 
סירבו להאמין עד הרגע האחרון שהדבר אפשרי 
ויקרה) הביאה את המתח והקונפליקטים לשיא. 
רגשות התעלות והזדככות רוחנית של המתנגדים 
לפינוי חברו לרגשות צער, תסכול וכאב של אובדן. 
כל אלה עלו על פני השטח ובוטאו, כאמור, על-ידי 

ילדים, בני נוער ומבוגרים.

ונחזור לסדנה - תחושה חזקה של קיפאון, של 
מבוכה ואף של חרדה אחזו בקהל נוכח השאלות 

המתעוררות.

ץ
ם

 של
ות,

תהל
כול

נחשאנוכי, ון ו

ם
ה

ו
ב

אמונ
ש

רגשות התעלות 
והזדככות רוחנית של 

המתנגדים לפינוי חברו 
לרגשות צער, תסכול 

וכאב של אובדן. 



| 69 |

השקט ש״נשמע״ בחדר נחווה בעוצמה. נדמה כי 
במקום שממנו נבטו השאלות, איימה להיפער 

תהום רגשית וערכית.
נמצאנו מתבוננים, באמצעות הילדים, בבבואתנו נמצאנו מתבוננים, באמצעות הילדים, בבבואתנו 

אנו ונותרנו חסרי מילים.אנו ונותרנו חסרי מילים.

מה אומרים כשאין מילים? איך מרגיעים כשלא מה אומרים כשאין מילים? איך מרגיעים כשלא 
רגועים?רגועים?

כאן לא תעזורנה טכניקות ההסחה, ההבטחה, 
ההתעלמות או הניחום.

כאן לא חשוב אם אתה מחנך או מורה מקצועי.

אתאר כאן שלושה כלים להתמודדות שהוצגו בפני 
הנוכחים במהלך הסדנה:

״דע מאין באת״ (מודעות ועבודה עצמית) ״דע מאין באת״ (מודעות ועבודה עצמית).   .1
הנחת הבסיס: אדם המוצף במצוקותיו הפרטיות  הנחת הבסיס:    

יתקשה לסייע לאחר במצוקתו.
מי אתה המחנך? מהן השקפותיך ועמדותיך   
האישיות בנושא? מהם הקונפליקטים המעסיקים 
אותך? כיצד אתה מתמודד עמם? בירור כן של 
סוגיות אלה בין המחנך לבין עצמו, לפני כניסתו 
לכיתה, יוכל אולי לצמצם את חוויית החרדה 
שלו העולה בשלב ההתמודדות הראשונית עם 

שאלות קיומיות וערכיות נוקבות.
ניסוח מחודש (אמיתי ולא ״קוסמטי״) של   
קושי/ מכשול = אתגר, ושל אי-ודאות או של 
אי-ידיעה = פתח לידיעה/למציאות חדשה, 
הוא תהליך עיבוד נוסף שיש בכוחו לתרום 
ל״איסוף כוחות״ ראשוני ולהשגת פניות רגשית 
אצל המחנך, שתאפשר הקשבה וסיוע לזולת.

״ולפני מי אתה?״ (הקשבה אמפתית לצורכי  ״ולפני מי אתה?״ (הקשבה אמפתית לצורכי .   .2
הילד)הילד)

הקשבה משמעותית לילד, כזו הנטולה (עד   
כמה שאפשר) חוויה של מתח ושל איום אישי, 

פירושה הבנת המקום הרגשי שבו הוא נמצא 
והצרכים שאותם הוא מבטא.

ניתן ְלַדמות הקשבה מעין זו לחשיפתו של גלעין   
בתוך פרי, או לתהליך קילופן של שכבות בצל. 

החיתוך מדמיע אך ״שווה״ את המאמץ:
שואל הילד:״ האם גם אותנו יפנו?״ אם נשמע נשמע את   
השאלה וננסה להשיב עליה פשוטה כמשמעה, 
נמצא עצמנו אבודים בים של הבטחות/הערכות/

תקוות ונבואות (זעם או נחמה). יש לשער, כי 
תוך ניסיון להשיב, ניקלע גם אנו לחששות 
ולפחדים שמעלה הילד. הרי גם אנו לא יודעים 
מה ילד יום. וכיצד נעודד את הילד הצעיר במצב 

כזה? מה נוכל להבטיח לו?
אם נאזין נאזין לשאלתו ניחשף לעולם תוכן אחר.   
אומר לנו הילד: אני מודאג, אני זקוק לביטחון 
(פיזי, רגשי), אני זקוק לך, אני לא רוצה להרגיש 
לבדי. ברובד עמוק יותר, הוא אומר לנו גם: 
אני מרגיש בטוח אתך כדי לשאול אותך על 
דברים שמפחידים אותי וחשובים לי. אני רוצה 
לראות אם אתה מספיק חזק להתמודד עם 
הפחדים שלי ולהגן עליי. ל״שפת הגלעין״ הזו ל״שפת הגלעין״ הזו 
ניתן לתת מענהניתן לתת מענה, לאו דווקא בדיבור. הקשבה 
מכילה, חיבוק שותק, ליטוף אוהב, שוקו חם 
ועוד, יספקו חלק מן הצרכים המתוארים. אוצר 

בלום נחשף בפנינו!

״ולאן אתה הולך?״ (התלמיד כשותף) ״ולאן אתה הולך?״ (התלמיד כשותף).   .3
״חינוך״  המושגים  בין  זהיר  בלתי  מיזוג   
ו״הוראה״, שלעיתים נכשלים בו אנשי חינוך 
כלפי עצמם, ממקם את המחנך כבעל הידע, 

המקור לתשובות. 
מחנכים רבים מצאו עצמם במהלך ההינתקות   
ובעקבותיה באופן נדיר ביותרבאופן נדיר ביותר (לדעתי נדיר 
מדיי), בעמדה של ״לא יודע/לא יכול״, כאשר 
אין להם באמתחתם את הידע המצופה, את 
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״התחבושת״ הנדרשת או את המילים המנחמות. 
ישנה סכנה, שהיעדר המענה המידי לשאלות 
התלמיד והתפישה השגויה כאילו כך ראוי 
שיהיה, יחזקו תחושה של חוסר יכולת ואף 
יפגעו, שלא בצדק, בתפיסה העצמית של מידת 

המסוגלות המקצועית.
ראיית התלמיד כשותף חיוני למסע מרתקכשותף חיוני למסע מרתק,   
כאישיות בעלת דעות ועמדות עצמאיות, יש 

בה פוטנציאל המאפשר פתיחות מחשבתית 
הדדיות  סקרנות,  והגעה משותפת מתוך 
וכבוד לתובנות חדשות ובלתי צפויות, ואף 
להתמודדות משמעותית עם מכשולים ועם 

דילמות.
בסדנה המתוארת כאן ניסינו להתמודד יחד עם   
אנשי חינוך עם שאלות קשות מבלי ״להתפרק״, 

כי גם אנחנו שואלים.
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מבט על התהליך הערכי-פסיכולוגי
של תושבי גוש קטיף

ליווי הורים לקראת ההינתקות
יונה גודמן, מרכז מהו"ת. מרכז היערכות והתמודדות בחירום שומרון

כיצד מסייעים ומלווים הורים ומשפחות שצריכים 
להיעקר מביתם עקב ה״הינתקות״? מדוע מאות 
משפחות מסרבות לארוז אפילו פריט קטן ומסכנות 
בכך את כל רכושם? חלון הצצה על התנהגות 
התושבים בגוש קטיף, ועל העבודה עם ההורים 

באזור.

רקע כללי
בדצמבר 2003 חשף ראש הממשלה אריאל שרון 
(נאום  ציבורי את תוכנית ההינתקות  באופן 
הרצליה, 18.12.03), שחייבה את כל תושבי גוש 
קטיף וארבעה יישובים בצפון השומרון להעתיק 
את מגוריהם למקום אחר1. ביוני 2004 אושרה 
ותושבי עשרים וחמישה  התוכנית בממשלה, 
יישובים באזורים אלו נקראו לעזוב את ביתם. 
במקביל, הוקמה מינהלת סל״ע2, אשר קראה 
לתושבים לפנות אליה ולהסדיר מבעוד מועד את 
מקום מגוריהם החלופי. מינהלת זו, אשר קיומה 
אושר רטרואקטיבית בהחלטת ממשלה מיום 
6.6.2004, פנתה לתושבים באמצעים מגוונים, 
וביקשה שידאגו לפנות בהקדם, על מנת להבטיח 

את זכויותיהם.
ראוי להדגיש, ש״חוק יישום תוכנית ההינתקות״3 
(המכונה ״חוק פינוי-פיצוי״, ואשר אושר סופית 

ביום 18.02.05) קבע שנתיים מאסר לאזרח שיימצא 
בשטח שנועד לפינוי לאחר המועד שייקבע לכך, 
קרי 15.8.05. שנתיים מאסר היו צפויות לא רק 
לאזרחים תושבי אזורים אחרים בארץ שישהו באזור 
גוש קטיף וצפון השומרון, אלא גם לתושבים אשר 
לא יתפנו עד אותו מועד ויימצאו בביתם (סעיף 
150 של החוק). כן נקבע, שהמדינה  27, עמוד 
תסייע לפנות את רכוש התושבים עד יום הפינוי. 
אך רכוש (פרטי או ציבורי) שיימצא בגוש קטיף 
ביום שנועד לפינוי, אין חובה על המדינה לפנותו 
(סעיף 30, עמוד 151 שם). בחוק נקבע שעלות פינוי 
הרכוש, הכולל אריזה והובלה, בסך עשרות אלפי 
שקלים תחול על בעל המשפחה שלא יפנה את 
רכושו בעצמו. במקביל, חלק גדול מהפיצויים על 
שנות מגורים במקום היה מותנה ביציאה מהמקום 
מבעוד מועד. סעיף 29 בחוק קובע, שבעלי קרקעות 
חייבים להסדיר את העברתם לבעלות המדינה 
מבעוד מועד, אחרת יאבדו את הקרקע מבלי 
שיינתן להם פיצוי על כך. לגבי חלק מהסעיפים 
והפיצויים, ניתנה ארכה של 48 שעות, כלומר עד 

חצות שאחרי 17 באוגוסט.

והנה, על-אף שבמשך שנה ויותר קראה המינהלת 
לתושבים לפנות אליה ולהתפנות מביתם תוך מיצוי 

התוכנית התייחסה גם לארבעה ישובים בצפון השומרון, אשר גם בהם נעשתה עבודה מקצועית. מסמך זה יתייחס רק לנעשה בגוש קטיף. התהליכים   .1
שהתרחשו בצפון השומרון היו ייחודים, ומצריכים מאמר נפרד.

http://sela.pmo.gov.il/PMO/Hitnatkut/HomePage.htm  .2
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/1982/1982.pdf  .3
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פיצוייהם, הרי שב-17 לאוגוסט היה רוב מוחלט של 
מתיישבי גוש קטיף הדתיים בבתיהם, כשרכושם 
במקומו עומד, ובתיהם מתפקדים כביום רגיל. 
תמונות על הקירות, כיור מלא כלים, משחקים 
מפוזרים וללא אריזה כלל. בחלק מהיישובים הגיע 
אחוז המשפחות שנותר מבלי לארוז ל-100% 
בקירוב (בין השאר: קטיף, עצמונה, נצרים, שירת 
הים, תל קטיפא, ובשומרון: שא-נור והגרעין הדתי 

של תושבי חומש). ביישובים דתיים 
אחרים עמדה כמות הנשארים על 
–70%. כן הצטרפו אליהם אלפי  60%
אזרחים שאף הם הסתכנו בעונש 

של שנתיים מאסר.
ההיגיון הריאלי אומר שהיו כל 
הסיבות שבעולם להתפנות מבעוד 

מועד. בין השאר:
היכולת לבחור לאן יעברו, לבחור   .1
בית ולהעביר את הרכוש בצורה 

מסודרת.
היכולת לדעת היכן ילמדו הילדים   .2
(שבועיים לפני פתיחת שנת 
הלימודים!) ואף להכינם לכך 

בצורה מדורגת.
ההבנה שההינתקות עומדת   .3

להתרחש, והרצון לחסוך למשפחה את המחזה 
של חיילים ושוטרים המבצעים פינוי כפוי מן 

הבית.
אובדן כולל של מאות אלפי שקלים למשפחה   .4
אשר יינצל ביציאה מסודרת 48 שעות קודם 
המועד הקובע. אובדן של שווי הרכוש והבית, 
אשר יקשה על השיקום בדירה אחרת במקום 

חלופי.

מה גרם למאות משפחות להישאר במקומן, לסכן 
את חירותן ואת רכושן בצורה כה חריפה?

 האם יש כאן אמונה מיסטית בהצלה שמימית? 
ואולי, תסמונת חריפה של הכחשה, בקנה מידה 

של אלפי אנשים?
כל המכיר את המציאות מקרוב יודע, שלא ניתן 
לטעון שהייתה תופעה המונית של הכחשה. מי 
שמכחיש ממשיך בסדר יומו הרגיל, מתוך התעלמות 
מהידיעה וממשמעותה. אך כאן מדובר בציבור 
שהשקיע מיליוני שקלים ומאות שעות של כל 
יחיד במאבק ״כתום״ ארוך ומתיש, 
נגד הסכנה שהיו מודעים לחלוטין 
לקיומה. ציבור או יחידים החיים 
בביטחון שהעקירה לא תתממש אינם 
מחלקים מיליוני סרטים כתומים, 
אינם משקיעים אנרגיות ותקציבי 
ענק בארגון שרשרת אנושית באורך 
של 120 ק״מ מחבל עזה ועד הכותל 
המערבי, אינם מארגנים שביתות 
שבת מול הכנסת במשך שבועות, 
הפגנות ענק ומבצעי הליכה מבית 
לבית (אשר כונו ״פנים אל פנים״), 
שבהם הם מפעילים עשרות אלפי 
ומגיעים למאות אלפי  אנשים, 
חומר  להם  ומחלקים  בתי-אב 

הסברה ועוד.

אם כך, כיצד ניתן להסביר את הכרעתן המודעת 
של מאות משפחות לסכן את חירותן, לוותר במודע 
על יכולתן לבחור בנחת את ביתן החדש, ולאבד 

במודע מאות אלפי שקלים?
ניסוח השאלה בזווית זו נובעת מנקודת הסתכלות של 
האנתרופולוגיה הישנה. כוונתנו לגישה אנתרופולוגית 
שנהגה בעבר, עת התבוננו בחברה בלתי מוכרת, 
ושפטו אותה על-פי ערכיו של המתבונן. ברם, 
האנתרופולוגיה החדשה, כמו הפוסט-מודרנה 
כולה, לימדה אותנו שלעיתים קיימות שתי שפות 

חור 
של
המ

כל המכיר את המציאות 
מקרוב יודע, שלא ניתן 
לטעון שהייתה תופעה 
המונית של הכחשה. 
מי שמכחיש ממשיך 

בסדר יומו הרגיל, מתוך 
התעלמות מהידיעה 

וממשמעותה. אך כאן 
מדובר בציבור שהשקיע 
מיליוני שקלים ומאות 

שעות של כל יחיד 
במאבק "כתום" ארוך 
ומתיש, נגד הסכנה 

שהיו מודעים לחלוטין 
לקיומה. 
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שונות, ושאל לנו לשפוט מעשה של יחיד על-פי 
סולם ערכיו והגיונו של האחר.

קשה עד מאוד לתאר ולהבין השקפת עולם שלימה 
בהסבר קצר של כמה שורות. העולם הדתי, והעולם 
הציוני-דתי בתוכו, הוא פרדיגמה שלימה של 
ערכים ומושגים, של אמונות וגישות חיים, שלא 

ניתן להסבירם במאמר קצר (או ארוך...).
ננסה להסביר בקיצור את מניעי התושבים מבלי 
לתאר את השקפת עולמם הכוללת. הדבר מקשה עד 
מאוד על הבנת העניין, ואין לנו אלא לזכור, שאנו 
מתבוננים כעת דרך חלון הצצה צר וחלקי על עולם 
רחב ומלא משמעות וערכים, שאינו תמיד מוכר 
לזולת.4 דוגמה בולטת לחוסר היכרות עם ציבור זה 
ועם עולמו הערכי באה לידי ביטוי בשכנוע העמוק של 
רבים בציבור הישראלי, שמאות משפחות, שהכריזו 
שהן נשארות ונאבקות, מתכוונות בהכרח לנקוט 
אלימות. בפועל, מאות משפחות החליטו באופן 
עצמאי, חודשים מראש, את ההחלטה היחידה 
שעולמם הערכי אפשר. ״אנו מצווים לא רק על 
אהבת הארץ, אלא גם על אהבת העם. לא ננקוט 
שום אלימות״. ברם, כלי התקשורת ואף הכנות 
הצבא בסימולציות, צפו אלימות קשה. צפי זה 
המוטעה לחלוטין, אינו רק גורם להיערכות בלתי 
נכונה, אלא אף מהווה עדות לחוסר הבנה מהותי 

של הציבור ושל עולמו הערכי.

מדוע לא התפנו מרצון?
את מניעי האחיזה המודעת בקרקע, כל עוד היה 
ניתן תוך ויתור כספי כבד, צריך לחפש בכמה 

מישורים. חזקה על הקורא שינסה בשלב זה להבין 
את ה״ראש״ של התושבים, ללא קשר לעולם 

הערכים האישי שלו:
מניע ריאלי מניע ריאלי – פסיכולוגי: פסיכולוגי: התושבים חשו שיש   .1
כאן קרב פסיכולוגי על תודעת הקהל. תומכי 
ההינתקות שידרו כל הזמן ש״רכבת ההינתקות 
כבר נוסעת״, ולדעת התושבים רצו בכך להחליש 
את רוחם ולמנוע מאבק דמוקרטי שהיה לו 
סיכוי להצליח. במסגרת הקרב על ״מצב הרוח״, 
הם חשו שתפקידם לשדר המשך בניין ויצירה 
כחלק מהמערכה הרחבה לביטול ההחלטה 

לעקרם מביתם.
מניע ציוני-ודתי: מניע ציוני-ודתי: ההתיישבות אינה רק סידור   .2
מגורים או מקור פרנסה. היא מעשה ציוני בעל 
ערך עצמי. ״כל עוד בכוחי לקיימה, אני מבצע 
את שליחותי, ומקיים מצווה. לא באנו לגוש 
קטיף מטעמי נוחיות, אלא כמימוש החינוך 
הציוני והדתי שקיבלנו. חינוך הגורס שיש ערך 

לכל יום שבו אני מעבד את הקרקע״. 
מניע ערכי:מניע ערכי: ״בעיניי, מגרשים אותי מביתי בצורה   .3
לא מוסרית, הנוגדת לכל ערכי הציונות שאני 
מאמין בהם. לא אארוז את ביתי, ולא אהיה 
שותף בשום אופן למעשה הלא צודק. אני רוצה 
לדעת שלא תרמתי במאומה לפשע הזה. אני 
רוצה להיות מסוגל להסתכל לעצמי ולילדיי 
בעיניים, במצפון שקט״. הדימוי החריף שחזר 
על עצמו שוב ושוב, היה דימוי של אנס המודיע 
מראש על כוונותיו. ״האם אכין מיוזמתי מיטה 
ומגבת?!״. זאת ועוד. ״אני מאמין בשליחותי 

היכרות חיוניות זו בשונּות המהותית שבין אורחות החיים של אנשים וקהילות היא תנאי להבנתם. למצער, כלי תקשורת ההמוניים מטשטשים יסוד   .4
הומאני זה, וממילא מרבים לשפוט אנשים מבלי להבין כלל את מניעיהם ואת מעשיהם. למותר לציין, שתפקידו של איש המקצוע לעשות את המירב 
בכדי להבין את מניעי ה׳״אחר׳״, מבלי להיגרר לשיפוט סטריאוטיפי מתוקשר. לעניין זה, ניתן לומר באופן חריף, שהרוצה לדעת מה קורה באמת אצל 
ציבור אחר, אל לו להיות ניזון מהמידע המופץ בחלק גדול מכלי תקשורת ההמוניים, המהווים את המקום האחרון שדרכו ניתן להכיר את המציאות 
לאשורה. זאת ועוד. אם אנשי מקצוע לא ישקיעו מזמנם בניסיון להבין את מניעי הציבור הניצב כעת במוקד הדיון המדיני, הם יתקשו לתרום תרומה 

משמעותית בהבנת התהליכים האישיים והנפשיים המתרחשים בו ולבטח שיתקשו לסייע לו.
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יש  ולא אתן שיקנו אותי בכסף.  הציונית, 
אנשים המוכרים את ערכיהם בעד בצע כסף, 
ייתכן שאפסיד כסף, אך  זו דרכנו.  אך אין 
ארוויח יושר פנימי, בידיעה שנאחזתי כל עוד 
העניין התאפשר לי. אותי לא קונים בכסף, 
ולא יאנסו אותי לוותר על ערכיי בתמורה 
לבצע כסף״. באחת מאסיפות התושבים קם 
אדם ואמר: ״בעוד כמה שנים יגיעו ילדיי לגיל 
חתונה, ויבואו לבקש ממני סיוע כספי. אומר 
להם אז, שאת הכסף איבדתי כשלא נטשתי 
את גוש קטיף מיוזמתי, אך יש לי משהו יותר 
חשוב לתת לכם. את השיעור באהבת הארץ 
שכתבנו יחד בשדות גוש קטיף. את הנדוניה 
הזו, איש לא ייקח ממני ומהם לדורות״. יש 
שהוסיפו כאן גם ממד של מחאה. ״בעידן שכל 
כלי התקשורת נגדינו, אין זעקת מחאה יותר 
חזקה, יותר דמוקרטית, מאשר העובדה שאני 
מפסיד במודע עשרות אלפי שקלים, תוך הפגנת 
נאמנותי לערך הראשון של המפעל הציוני, ערך 

ההתיישבות, גם כשקשה״.
מניע אופטימימניע אופטימי–אמוני:אמוני: ״אנו יהודים ולמודי   .4
ניסיון מן ההיסטוריה - דברים יכולים להשתנות 
גם ברגע האחרון. בשפת התלמוד הבבלי: 
׳אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, 
אל יתייאש׳.5 אם נוכח כל קושי או ׳חוסר 
ריאליות׳ צריך להתקפל באופן יזום, לעולם 
לא היו מקימים את המדינה. הביל״ויים היו 
מוותרים, ואנשי העלייה השנייה היו חוזרים 
כולם לארצות מוצאם. המדינה כולה הייתה 
ששת  מלחמת  ערב  עליה  צרו  עת  נכנעת 
הימים, ולבטח שהייתה מתקפלת ביום השני 
יום הכיפורים. אמנם אנו לא  של מלחמת 
במלחמה אלא במאבק אזרחי פנימי, לגיטימי 

ודמוקרטי, אך העיקרון זהה. תפקידנו לפעול 
ולהיאבק במישור הציבורי עד הרגע האחרון, 
ולקוות שמהפך פתאומי (מנפילת הממשלה 

ועד החלטה ללכת למשאל עם) יגיע״. 

אתגרי העבודה עם הורים
כל הנימוקים שפורטו לעיל הם חלון הצצה חלקי 
לתוך העולם הערכי של מאות רבות של משפחות, 
אשר בחרו להישאר בגוש קטיף עד הרגע האחרון. 
אך הבחירה לחיות יום אחר יום לאור סולם ערכים 
זה, יצרה עבורם קשיים עצומים ברמת הקהילה, 
המשפחה והפרט. הרי עולם ערכי זה הושם במבחן 
אדיר. הופעלו עליו לחצים פנימיים (של האדם עצמו), 
וחיצוניים, מדי יום, במשך חודשים ארוכים. רבים 
החברים ובני המשפחה מבחוץ שהתקשרו לבקש 
שיקיריהם ייקחו את הכסף ויוותרו על הנאמנות 
הערכית. קולות שונים התרוצצו בתוךבתוך כל אדם. 
האם אני עושה נכון? האם אני מסכן את עצמי 
ואת משפחתי? מאידך-גיסא, מבחנם של ערכים 
הוא בעת קושי. ״כעת אני נבחן עד כמה אני מאמין 
בדרכי. האם אצליח להחזיק מעמד, בשם הערכים 

שפעלתי לאורם כל ימי חיי?״.
על הקורא לזכור, שלא מדובר במצב סטטי. אנו 
מתייחסים לתקופה של שנה שבה כל יום יצר מתחים 
ושינויי עמדות. כל יום יצר תקוות וציפיות, שמועות 
ותסכולים. השיקולים השתנו, הנתונים התחדשו, 
ואנשים שינו את עמדתם. לשם דוגמה: ״מחר יש 
הצבעה בכנסת, אולי הולכים למשאל עם, ונינצל״. 
״שמעת, שר אוצר התפטר. כנראה ילכו בעקבותיו 
עוד שרים, והעסק ייעצר״. גם כשהנתונים לא 
השתנו, היו שהחזיקו מעמד במשך חודשים, ואז 

חשו שכוחם אינו עומד להם, ועליהם לצאת.

תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף י׳  .5



| 75 |

ומה קורה כשההבדל בין עמדת הבעל לבין עמדת 
אשתו קוטבי, ומחשבותיהם מנוגדות זו לזו? המתח 
בשיאו, ההחלטה גורלית (ומה קורה אם עוד קודם 
הייתה הזוגיות שבירה?). ומה אם ההורים מגובשים 
בהחלטתם, אך ילדיהם הבוגרים מזועזעים מעמדת 
הוריהם, ורואים בה בגידה בכל מה שהם חינכו 

אותם במשך שנים?
חלק  הקהילה.  ברמת  נוצרו  נוספים  קשיים 

מהמשפחות רצו לצאת, כקבוצה 
וכקהילה, ולבקש ממינהלת סל״ע 
ליישבם מחדש כקהילה. אחרים 
רצו להישאר כקהילה בחזית אחידה 
של המשך בניין ויצירה. המתחים 
הפנים-יישוביים, בין חברים בלב 
ובנפש במשך עשרות שנים, הוסיפו 

למתח הפנים-משפחתי. 
חלק גדול מהקשיים שאתם התמודדו 
הורים היו מנותקים מההכרעה: 
 ,15.8 יוצא לפני  מי חתם שהוא 
ומי ממשיך לשבת עד הסוף. כולםכולם 
שאלו ותהו: האם אמצא עבודה? מי 
יהיו שכניי? האם הילד ישלים עם 

העקירה מהיישוב היחיד שהוא מכיר מאז לידתו 
לפני 15 שנה? ״בני הגדול כועס על המדינה וטוען 
שאיננו רוצה לשרת בצבאה. כיצד אעזור לו? בעלי 
הסכים איתי וחתם איתי, אך הוא חולם בלילה 
שכל היישובים עולים באש, ולבו לא עומד לו. 

ריבון העולמים, מה עושים?״.
נדגים את האתגרים האישיים דרך סיפור אופייני 
של משפחה אחת. מונולוג של אישה אחת מבין 

רבות:
״בעלי, בן 57, הוא נהג אוטובוס במועצה המקומית, 
המסיע כבר 15 שנה את ילדי הישובים לבתי-הספר. 
קו האוטובוס עומד להיעלם, יחד עם המועצה ובית-
הספר. מי ייתן לו עבודה בגיל זה? כיצד נתפרנס? 

אני, רינה, בת 53, משמשת מזכירה במתנ״ס. אני 
נהנית מהעבודה וזוכה לעבוד עם צוות מגובש. 
המתנ״ס עומד להיעלם, ואיתו מקום עבודתי. מי 
יעסיק אותי מחדש בגיל זה? משענת למתח אמורה 
להיות הזוגיות שלי, אך גם הזוגיות נהפכה לחזית 
ויש כל הזמן מתח ביני לבין בעלי סביב השאלה 
מה עושים עם הילדים. בני בן ה-16 אמר שנמאס 
לו מכל המצב. הוא נסע לפני חודש לסבא וסבתא, 
ומסרב לחזור. בתי בת 10 התחילה 
להרטיב, ובני שבגן שואל כל הזמן 
לאיזה בית-ספר הוא ילך כשיגיע 
לכיתה א׳ בעוד שלושה שבועות. 
הגענו לכאן בשליחות המדינה, 
ובעידוד מפורש של כל ממשלות 
ישראל. אנו מרגישים שבגדו בנו. 
שלחו אותנו לחזית, שילמנו מחיר 
דמים למען המדינה, ועכשיו זורקים 
אותנו לכלבים. אני לא ישנה בלילות. 
משוטטת בשבילי המושב, ומתקשה 
לעכל שכל עוצמת החיים הזאת 
הולכת להימחק. חיי נהרסים לי 

מול העיניים״.

עבודה עם הורים
רקערקע

 2005 2004, ובעיקר מאמצע חורף  החל מקיץ 
(כחצי שנה לפני ההינתקות), ועד ימים אלה ממש 
(עת שוהים חלק מהעקורים בדיור ארעי) נעשה 
ניסיון לסייע להורים להתמודד עם מצבם בעבודה בעבודה 
קבוצתיתקבוצתית של הורים (וזאת, במקביל לסיוע פרטני 
ומשפחתי שניתן לפי הצורך). השאיפה הייתה 
לקיים מפגש של הורים בתדירות של פעם בכמה 
שבועות. תדירות המפגשים עלתה ככל שקרב 
מועד ה״הינתקות״. מפגשי ההורים אורגנו באחת 
משתי הצורות: הורים של קהילה, או הורים של 

בלב 
סי

ובע
שרא
שלח

מה קורה כשההבדל 
בין עמדת הבעל לבין 
עמדת אשתו קוטבי, 

ומחשבותיהם מנוגדות 
זו לזו?

ומה אם ההורים 
מגובשים בהחלטתם, 
אך ילדיהם הבוגרים 
מזועזעים מעמדת 
הוריהם, ורואים בה 

בגידה בכל מה שהם 
חינכו אותם במשך 

שנים?
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ילדי בית-ספר מסוים. תיאום ותזמון מפגשי 
ההורים נעשה יחד עם המנהיגות היישובית. נעשה 
מאמץ עקבי שהפעילות תוזמן על-ידן ולא תהיה 
ביוזמתנו. יחד עם זאת, יש לזכור, שככל שקרב 
מועד העקירה העומס הרגשי והמעשי גבר. אנשים 
התקשו לארגן את סדר יומם וממילא התקשו ליטול 

יוזמה ולהזמין פעילויות מבחוץ.

קשיים בארגון העבודה עם הורים בגוש קטיףקשיים בארגון העבודה עם הורים בגוש קטיף
קשיים אחדים, אובייקטיביים וסובייקטיביים, 

הקשו על ביצוע עבודת התמיכה 
בהורי גוש קטיף:

קשיים אובייקטיביים: קשיים אובייקטיביים: ככלל, רוב 
האנשים היו עסוקים סביב השעון, 
במשך חודשים, בהשתתפות אקטיבית 
במערכה הציבורית למען המשך 
ההתיישבות במקום. רבים נסעו 
יום-יום, אחרי העבודה מרחקים 

של מאות ק״מ כדי לקיים חוגי בית, לחלק סרטים 
כתומים, לדבר עם ח״כים ועוד. דבר זה לא הותיר 
כוחות ופנאי לפעילות מחסנת ותומכת במישור 

הפנימי.
באותם ערבים שבהם שהו אנשים בבית, היו 
אין-ספור דיונים קהילתיים. במשך שבועות רבים 
התקיימו אסיפות תושבים מדי ערבמדי ערב. פעם דיון 
על המערכה הציבורית ופעם השתלמות בעריכת 
חוג בית (חלק גדול מהאוכלוסייה היו חקלאים 
שאינם רגילים לדבר בציבור). ערב אחד מפגש 
עם עורך-דין, וערב אחר דיון פנימי של היישוב 
על המדיניות היישובית. לא נותר פנאי לפעילות 

פנימית של ההורים.
במקביל, הגיעו ליישובים אין-ספור משלחות 
ומבקרים. חברים ותומכים, משלחות משמאל 
ומימין, ועדות פרלמנטריות, וכמות עצומה של 
כלי תקשורת ביקרו יום-יום במשך חודשים. אלו 

יצרו צורך לארח את כולם ולהסביר פנים. בלשונה 
של אחת האימהות: ״נמאס לי לארח ונמאס לי 
לחייך. אני צריכה קצת שקט. בואו נדחה את ערב 

ההורים לפעם אחרת״.
(ערבים שהוקדשו לפעילות  בנוסף לכל אלה 
ציבורית, וערבים שהוקדשו לאסיפות תושבים) 
רצו התושבים להקדיש מעת לעת ערב לביתם, 

אשר מי יודע כמה זמן עוד נותר לחיות בו...
קשיים סובייקטיביים: שיח על תחושות ועל 
תהליכים פנים-משפחתיים נתפס אצל חלק 
מהציבור כחולשה. אחרי פיגוע טרור 
ישנה מודעות ולגיטימיות לבקש 
סעד ולהשתתף בשיח קהילתי. אך 
במציאות הייחודית שנוצרה נטולת 
התקדימים, היה נדמה ש״אנו חזקים״ 

ואין צורך בשיח כזה.
כעת  עסוקים  חשו שהם  רבים 
ושהזמן  ציבורי עיקש,  במאבק 
המוקדש להתבוננות פנימית הוא זמן מבוזבז. 
לחלק מהתושבים הייתה התנגדות פנימית נחרצת 
לכניסה של אנשי מקצוע. לדעת אותם תושבים, 
״בשיחות האלו הם רוצים שנתכונן ליום העקירה 

ובזה להחליש את כוח עמידתנו״.

העבודה בפועל:העבודה בפועל:
למרות כל הקשיים, הייתה השתתפות פעילה 
בערבי הורים. תדירותם השתנתה מיישוב ליישוב, 
אך כמעט בכל היישובים שבהם עבדנו התקיימו 

לפחות 3-4 מפגשים משמעותיים עם הורים.
ככלל, פגשנו ציבור הוריםציבור הורים בעל כוחות התמודדות 
עצומים. ציבור אציל, אשר היה נחוש לא להיגרר 
לאלימות ולא ליפול ברוחו. הורים שידעו כיצד 
להכיל את ילדיהם ואת משפחותיהם למרות סערת 
הרגשות האישית הבלתי פוסקת שלה היו נתונים. 
ברוב המקרים, השאלות שהם חשפו העידו על 

ם

עון, 
בית 

במצ
הת

תם,

ה

"לא באנו להכין אתכם 
ליום שאתם מקווים 

שלא יבוא. ישנם קשיים 
עצומים בהווהבהווה, ובואו 
נראה יחדיו כיצד ניתן 

לגייס כוחות בכדי 
להתמודד אתם".
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תהליך התמודדות בריא, והיה נדרש בעיקר אישור 
להורים שהם פועלים בדרך נכונה, והמשגה של 

העקרונות ההוריים.
התמודדות ערכית:התמודדות ערכית: שתי הנחות ליוו את עבודתנו 

והודגשו שוב ושוב בפני התושבים: 
״לא באנו להכין אתכם ליום שאתם מקווים שלא   .1
יבוא. ישנם קשיים עצומים בהווהבהווה, ובואו נראה 
יחדיו כיצד ניתן לגייס כוחות בכדי להתמודד 

אתם״.
״אין לנו רצון להחליט עבורכם   .2
או לשפוט את החלטותיכם. 
ננסה לסייע לכל אחד, תהיינה 
החלטותיו אשר תהיינה״ (קרי: 
להישאר או לצאת. לארוז או 
לא. ועוד. חלק מההורים ביקשו 
שנאמר לאחרים מדוע כדאי 

להם לפעול בצורה מסוימת).

מבנה המפגשיםמבנה המפגשים
המפגשים עם ההורים חולקו על-פי רוב לשלושה 

חלקים עיקריים:
בחלק ראשוןבחלק ראשון של כל מפגש ניתנה הקדמה קצרה 
של המנחה (במשך כחצי שעה). בשיחה הוצגו כמה 
עקרונות אישיים וחינוכיים, שהיו עשויים לסייע 
בעת ההיא. (שלב זה הוכן רק לאחר שיחות עומק 
עם אנשי הקשר במקום, אשר עדכנו בדבר הלכי 
הרוח האחרונים ביישוב, האירועים הקהילתיים 
והמשפחתיים שהתרחשו ביומיים האחרונים שלפני 
המפגש וכד׳). לעיתים קרובות נפתח הערב בעיון 
משותף בטקסט דתי או ערכי, הקרוב לעולמם של 
התושבים והעשוי לתרום לפיתוח מבט מפוכח על 
הקשיים, ולהציע דרך לגייס כוחות אישיים לשם 
התמודדות בריאה. שלב זה היה מאוד משמעותי 
והותאם לאופי האוכלוסייה, אשר הורגלה לשאוב 
יהודיים  וחיים מתוך טקסטים  דרכי מחשבה 

מסורתיים.

בחלק השני בחלק השני נשאלו שאלות על-ידי ההורים במעמד 
כלל ההורים. רוב השאלות התפתחו לשיח כולל, 
שבו החליפו ההורים בינם לבין עצמם עצות, חוויות 
וכד׳. וזאת, במקביל לניסיון המנחה להתוות כיווני 

התמודדות משפחתיים ואישיים.
בחלק השלישיבחלק השלישי התפזר הקהל, והמנחה נשאר 
כדי להשיב לשאלות פרטניות של הורים ושל 

בני זוג.

שאלות אופייניות:שאלות אופייניות:
בחלק מערבי ההורים הצלחנו לרשום 
פרוטוקול קצר של השאלות שעלו. 
פרוטוקול זה הועבר למנחים אחרים 
וסייע להם להבין היכן  בצוות, 
״נמצאים״ ההורים. ננסה להדגים  
את החוויה של ההורים באמצעות 

תוכן של אחד מהערבים.
ב- 14.7, בדיוק חודש לפני ההינתקות, 
התקיים ערב הורים אופייני בנווה 
דקלים. בפרסום לערב, שהגיע לכל הורה הביתה, 
נכתב בין השאר (על-ידי המארגנים המקומיים 

ובלשונם): 
– שבועיים  ״[...] עברו עלינו – תושבי הגוש 
לא קלים. השבוע הצפוי לנו מציב אותנו 
בפני אתגר לא פחות מורכב. כולנו חשים 
שיש הרבה שאלות פתוחות שאין להן 
מענה. עם זאת, היינו רוצים ללבן יחד, עד 
כמה שניתן, סוגיות חינוכיות רלוונטיות 
בעת הזאת. אנו מזמינים אתכם, הורים 
יקרים, למפגש ׳על כוס קפה ועוגה׳ עם 
יונה גודמן, בנושא: מתחברים לילדינו: 
תפקידנו החינוכי כהורים בבית - נוכח 
אתגרי השעה. שאלות, לבטים, התמודדות, 

הכוונה בונה וכו׳״

 או 
קשו 

בצו
״נמ

ככלל, פגשנו ציבור ציבור 
הוריםהורים בעל כוחות 
התמודדות עצומים.
הורים שידעו כיצד 

להכיל את ילדיהם ואת 
משפחותיהם למרות 

סערת הרגשות האישית 
הבלתי פוסקת שלה היו 

נתונים.  
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שאלות שעלו על-ידי ההורים במפגש:שאלות שעלו על-ידי ההורים במפגש:
אנו רוצים לדבר קצת על המצב בשולחן שבת.  א. 
אחד הילדים טוען שהוא לא מוכן שנדבר על זה, 
ופורש לחדר. מה לעשות (לוותר על השיחה? 

לחייב אותו להיות? 
הבן שלי (כיתה ד׳) נסע לסבא ליומיים ומסרב  ב. 
לחזור. בתירוצים שונים הוא מאריך שוב ושוב 
את שהייתו. הוא כבר כעת אומר שבשבוע 
הבא הוא נוסע לדוד, ואחר-כך נוסע ל... וכד׳. 
הוא לא מנמק את בחירתו, אך בפועל הוא לא 
מתכנן לשוב הביתה. מה לעשות? לחייב אותו 

לחזור? להתעלם ולאפשר?
האם אתה מסכים ששיגרה נותנת כוח, וממילא-   ג. 

לשוחח זה מחליש?
האם מותר להראות / להגיד לילד כמה קשה  ד. 
לי? אמרו לי שזה יחליש אותו, ולכן אני צריכה 

רק להראות לו פנים של עוצמה.
אני רוצה להכין את הילד שלי להינתקות, אך אני  ה. 

לא מסוגלת לדבר על זה בכלל. מה עושים?
אני מקווה שזה לא יקרה, אך יודעת ואומרת  ו. 
לילדיי שזה עלול לקרות. אחד הילדים אומר 
לי שזה שטויות וזה אף פעם לא יקרה. האם 
להתווכח איתו? האם הוא לא יתרסק אם ימשיך 

להאמין שלא יהיה, ובסוף כן יהיה?
אני רוצה להכין את ילדיי לחשש שזה יקרה, אך  ז. 
בעלי אוסר עליי ואומר שאנחנו עדיין באמצע 
המאבק, ודיבורים כאלה מחלישים את הרצון 
להיאבק. לא הצלחתי לשכנע אותו. הוא גם 
בקושי נמצא, וגם לו הכול נורא קשה. האם 

להפר את דבריו? להתעלם ממצפוני?
איך אוכל לעזור לילדיי בימים אלו, כשאני גמור  ח. 

בעצמי?
אתם, אנשי מקצוע, יודעים מה להגיד ולעשות  ט. 
עם הילדים. אך אני אדם פשוט, ללא הכשרה 

או יכולת ללוות את ילדיי בטירוף הזה. מה 
עושים? (השואל: אדם משכיל, מחנך ותיק 

בבית-ספר באזור).
אני לא ישנה בלילות. הסיבה העיקרית היא  י. 
הפחד שהילד יצא מכל העניין הזה פסיכי. האם 

אתה יכול להבטיח לי שזה לא יקרה לו?
יא. ילדיי כועסים שאני הולכת לאסיפות התושבים 
שדנים על כן / לא מו״מ על מגורים ביישוב 
ניצן. לדעתם, בגלל מעשים כאלה אנו מפסידים 

במערכה על ביתנו.
ד׳ (אחרי סגירת הגוש, כחודש לפני  יב. ביום 
ההינתקות) הילד שלי הסתובב כסהרורי. הסתבר 
שהוא היה משוכנע שסגירת הגוש משמע 
שאבא לא יוכל לחזור מהעבודה ושנישאר 
תמיד בלעדיו. הורה אחר: שלי לא נרדם כל 
הלילה. רק בבוקר הבנתי שאמרו לו החבר׳ה 
במגרש שהאוכל למכולת כבר לא יגיע, ואולי 

נמות מרעב.
הילדה שלי (כיתה ג׳) מתעוררת כל לילה עם  יג. 
סיוטים. היא חולמת שהשוטרים באים באמצע 

הלילה ולוקחים את כולנו לכלא.
יד. הילד שלי בחרדה עצומה. הוא משוכנע שיהיה 
כזה בלגן, שייקחו את אבא לבאר-שבע, את 
אימא לחיפה והוא ימצא את עצמו לבד ברחובות 

נתניה.
טו. אנו החלטנו לארוז, אך הילד מסרב שנארוז 
לו את החדר. מה עושים? אימא אחרת: אנו 
ארזנו כמה ארגזים, והילד בלילה פירק אותם 

חזרה. אני מרגישה שאני מאכזבת אותו.



| 79 |

תכנים שלובנותכנים שלובנו
אחרי ככלות הכול, העקרונות החינוכיים והאישיים 
שאותם ניסינו להקנות הם עקרונות יסוד שרובנו 
אמונים עליהם, והיה צורך להתאימם לסיטואציה 

הייחודית שנוצרה. 
נזכיר רק  והועברו  בין שאר התכנים שלובנו 

חלק:
הצורך בדיאלוג בדיאלוג עם הילדים ומודעות לצורכיהם,   .1

כולל דגשים כיצד לעשות זאת.
איזוןאיזון בין התחשבות ייחודית בקשיים, לבין   .2

המשך הפעלה מרבית של שיגרה ביתית.
הילדים את  ולהסביר בשפת  ולהסבירלתווך  לתווך  צורך   .3
המתרחש, כמו גם את תוכניות המשפחה, 

בשפה מותאמת.
שתיקה מפחידה. כהכללה, שיח משפחתישיח משפחתי, גם   .4

בנושאים טעונים, מבריא ונותן כוחות.
חשוב למצוא זמן לפעילויותלפעילויות שאינן קשורות   .5
ולהחלטות העתיד, אשר עשויות  למאבק 
לחזק את החוסן המשפחתיהחוסן המשפחתי (יום הולדת, טיול 

משפחתי וכד׳).
התסמונותהתסמונות שמופיעות אצלנו (גופניות ורגשיות)   .6
הן הגיוניות לאור המצב, ואינן בהכרח ביטוי 

של איבוד שפיות.
מהם הסימנים שבהופעתם יש מקום לבקש   .7

עזרה מקצועיתעזרה מקצועית לי או לילדיי.
יכולת להכיל מחלוקותלהכיל מחלוקות בקהילה ובמשפחה,   .8
תוך הבנה שהן טבעיות במצב הנתון, ואינן 

עדות לכישלון.
חיזוק האמון בעצמי האמון בעצמי כהורה, ובעצמי כפרט.   .9
אמון שיש לי כוחות לעבור תקופה זו עם ילדיי 

ועם משפחתי בצורה בריאה.
10. סימולציותסימולציות של שיחות עם ילדים. הדגמה כיצד 
ביכולתנו לשוחח אתם בנושאים כה טעונים.

11. ועוד...

סוף דבר
שאלות רבות כאן ראויות למחקר שיטתי. האם 
העבודה המקדימה סייעה לחוסן האישי והמשפחתי? 

אילו מרכיבים בעבודה היו משמעותיים ביותר?
האם יש הבדל בחוסן וביכולות ההתמודדות ״אחרי״ 
ההינתקות בין משפחות שחתמו מראש והתפנו 
בהסכמה מבעוד מועד, לבין משפחות שנאחזו 
בקרקע (בצורה פסיבית) ובכך הביעו את מחאתן 
ואת התנגדותן לנעשה? באופן מוכלל הרושם 
שלנו הוא שהקבוצה השנייה שלמה הרבה יותר 
עם פועלה, ומסוגלת להתמודד עם אתגרי ההווה. 

האומנם כן הדבר?

עוד לא תמו כל אתגרייך
מאות רבות של משפחות עדיין שוהות בחדרי 
אכסניה, בשלב הקודם לפתרון דיור זמני של קרוואן. 
קשייהם עצומים: חלק גדול מההורים גרים יחד 
באותו חדר קטן עם ילדיהם. אין פרטיות, וציודם 
עדיין במכולות. הילדים לומדים בבתי-ספר ארעיים 
וכ- 75% מהאנשים שאיבדו את מקום פרנסתם 

עדיין מובטלים (נתונים נכונים לינואר, 2006).
בניגוד לאתגרים הייחודיים שקדמו להינתקות, הרי 
ש״אחרי אסון״, יש הרבה יותר ידע וכלים מקצועיים 
כדי לסייע לאוכלוסייה אשר מבחינתה חוותה 
טראומה קשה. בפועל, עבודה זו נעשית באופן 
מאוד חלקי, ובמקומות מסוימים היא לא נעשית 
כלל. אין כאן מקום לתאר בהרחבה את עוצמת 
קשיי ההווה של משפחות אלו. ברם, ברור מעל כל 
ספק שהעומס הנפשי של רובם הולך וגדל, והם 
אינם במצב המאפשר עיכול והתמודדות עצמיים 
עם מה שקרה להם בשנה האחרונה בכלל ובקיץ 
בפרט. נדרשת פעולה דחופה ורחבה של כל מי 

שבריאות הנפש חשובה לו.
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"חונכים ומתחברים" סטודנטים לעבודה 
סוציאלית חונכים תלמידים ב"שער הנגב" 

ד"ר אורית נוטמן-שורץ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר.
מירתה שניר, מנהלת שפ"ח מועצה אזורית שער הנגב.

ההינתקות מרצועת עזה והנגזרות ממנה הציבו 
בפני המוסדות האקדמיים ואנשי המקצוע מתחומי 
הקהילה, החינוך והפסיכולוגיה הזדמנות לממש חזון 
מוצהר ולהוכיח את הרלוונטיות שלהם לקהילה 

ואת מעורבותם בה.
קשרי אקדמיה-קהילה תכליתם לאפשר למוסדות 
האקדמיים להפוך חלק מהמרקם החברתי באמצעות 
מחקר, חיפוש ופיתוח מענים על אודות סוגיות 
חברתיות וכלכליות. יש בכך כדי לבטא ולחזק את 
מחויבותם של המוסדות האקדמיים לסביבה שבה 
הם פועלים, ולהפיכתם של המוסדות האקדמאיים 
להון חברתי ולמשאב יישומי תוך כדי מעורבות 
והתחברות לקהילה שסביבם. תהליך זה מכונה - 
 Boyer,) בויאר .scholarship of engagement

1996) מתאר מצב שבו הקהילות ומוסדות ההשכלה 
יעבדו בשיתוף פעולה על מנת לשרת את הצרכים 
המקומיים והלאומיים למען חיזוק ושיפור חיי 

התושבים. 
לימודי עבודה סוציאלית מכשירים לסוג כזה של 
מעורבות חברתית ושיתוף פעולה, הן בשל התפיסות 
החברתיות שעליהן מושתתים הלימודים, וכן 
בשל ההכשרה למקצוע ישומי המשלב עשייה עם 
 Ishishka, Farwell, Sohng) למידה תיאורטית

.(& Uehara, 2004
גם הפסיכולוגיה החינוכית הרחיבה בעשורים 
האחרונים את גבולות פעילותה: לא רק התכנסות 
ב״אוהל״ - המטפורה הידועה לעיסוק הפסיכולוגי 
הקלאסי של הערכה, ייעוץ וטיפול במוסד המקצועי 

,Raviv) - אלא, פעילות  (בנימיני, 1981; 2002 
משמעותית גם ב״שדה״ (הגועש התרחשויות), 
וכזו התואמת לצורכי השטח, מבלי לאבד את 

הגבולות המקצועיים.
שותפויות בין ארגונים סטטוריים-מקצועיים 
לבין מוסדות אקדמיים ומסגרות חינוכיות אינן 
שכיחות. לאור זאת, יתאר מאמר זה מודל עבודה 
משותף שפותח כמענה לצרכים שהתעוררו כתוצאה 
מהפינוי הכפוי של מתיישבי חבל עזה. הפרויקט 
נעשה בשותפות של המחלקה לעבודה סוציאלית 
במכללה האקדמית ספיר, שפ״ח ״שער הנגב״ 

ובית-החינוך ״שער הנגב״.

עקירה ופינוי יישובים
עקירה, פירושה יציאה ממקום מגורים והעתקה 
שלו למקום אחר. אין מדובר באירוע טכני, אלא, 
שינוי של מכלול דרך חיים (בין היתר שינוי מיקום 
פיזי, מקום תעסוקה וחיים חברתיים) בעל השלכות 
על בריאותו הנפשית והפיזית של הפרט , 1992) 
Ry5 & Essex). הספרות מצביעה על כך כי עקירה 

מאופיינת בחוסר המשכיות, בהפרעה למהלך התקין 
של החיים ובפגיעה באיכותם. העקירה מוגדרת על-

 ,(Marris, 1980) ידי העקורים כאירוע טראומטי
במיוחד במצבים שבהם מדובר על עקירה מאונס 
 .(Stokols, Shumaker & Martinez, 1983)
לעקירה נלוות תחושות קשות של אובדן ביטחון 
בהישגיות וביכולת, אי-ודאות ביחס לעתיד, תסכול, 
צער, אובדן אידיאלים, שבירת מערכות תמיכה, 
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מתחים משפחתיים, פגיעה בסטטוס ובדימוי עצמי 
 .(Brown & Perkins, 1992 Raphael, 1983)
חיזוק לתפיסה שעקירה של אזרח מביתו מערערת 
מאוד את תחושת הביטחון והמוגנות, נמצא גם 
במחקרים שנערכו במדינת ישראל לפני פינוי סיני 
בשנת 1982 ומיד אחריו. הממצאים מראים, כי 
המפונים הגיבו להחלטה על הפינוי בתגובות לחץ 
כמו חרדה, תחלואה פיזית ונפשית, דיכאון, כעס, 
בלבול והשפלה. (טוביאנה, מילגרם ופלח, 1988; 
 Rosenfeld, Hrushovski, Moses & Baumel,

 .(1984; Dasberg & She6er, 1987
מעברים גיאוגרפיים של ילדים ומתבגרים טומנים 
בחובם טלטלה, בעיקר אם הם מתרחשים בגיל 
ההתבגרות בעת גיבוש הזהות העצמית. יש הטוענים 
כי מוקד הקושי הוא באובדן קבוצת השווים בזמן 
 Brown & Orthoner, 1990 ,Pittman) המעבר
Bowen, 1994 &), בנוסף לערעור תחושת השליטה 
(Hendershott, 1989) והשפעת קשיי ההורים 
בהתמודדותם עם המעבר, בעיקר על ילדים בגילאים 
צעירים (Adjukovic & Adjukovic, 1996). כמו 
כן, נפגעות בעת העקירה תחושת השייכות, אחד 
המרכיבים הבסיסיים של תחושת הקוהרנטיות 
 ,(Sagy, 1986) Antonovsky Sagy, 1998  &
ותחושת המקום (Fullilove, 1996 ; גלילי, 2001). 
ממצאים על אודות מתבגרים בעת פינוי סיני מורים 
על רמות גבוהות במיוחד של חרדה וכעס במצב 
האקוטי (כלומר בצמידות לפינוי) (Sagy, 2002). על 
אף הנאמר, אין עדויות אמפיריות חד-משמעיות 
על אודות השפעות ארוכות טווח על התפתחות 

פסיכופתולוגיה. 

תוכנית ההינתקות
בנובמבר 2004 עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק 
בכנסת ישראל לפינוי חד-צדדי של יישובים בחבל 
עזה ובצפון השומרון, תוכנית שכונתה ״הינתקות״ 
שמשמעותה כי בטווח של כמה חודשים יחויבו 

כ-8000 איש לפנות את בתיהם אשר מעבר לקו 
הירוק, ולהעתיק את מגוריהם ליישובים באזורים 
אחרים במדינה. תוכנית זו שזרה סוגיות ערכיות, 
לאומיות ודתיות, ועוררה מחלוקת ציבורית, מדינית 

ופוליטית על רקע מאפיינים ייחודיים:
תוכנית ההינתקות הייתה עבור המתיישבים   •

״שינוי פסיכו-סוציאלי״ (Parkes, 1971). שינוי, 
במקרה זה כפוי במרחב החיים של פרטים ושל 
קבוצות, אשר אינו מלווה בשינוי מקביל בעולם 

המושגים שלהם. 
המתיישבים האמינו כי ההתנחלות תורמת   •

להגשמת פרויקט וחזון לאומיים. אי לכך, 
בעבורם מייצגת התוכנית מעבר מעמדי מקבוצה 
נבחרת הזוכה לקונצנזוס והאהדה לקבוצת 

מיעוט המעוררת מחלוקת.
פרק הזמן שהוקצה להיערכות לפינוי, היעדר   •

עקביות במידע שהוזרם מהמוסדות הממשלתיים, 
הגעה של מתיישבים חדשים בעיצומה של 
תקופת ההמתנה לפינוי, ועיכובים ביצירת 
מקומות עבודה ואתרי מגורים חליפיים יצרו 
ספקות בדבר רצינות הכוונה לממש את החלטות 

הכנסת. 
הפינוי התרחש לאחר תקופה של חירום מתמשך   •

(חדירות לבתים, מטעני חבלה, מארבים ואף 
אובדן בני משפחה וחברים קרובים), אשר 
הגבירה את הלכידות ואת הסולידריות בתוך 
הקהילה, אך גם הביאה לבידוד מסוים של 
תושבי גוש קטיף וצפון השומרון מהחברה 

הישראלית הכוללת. 

לאור הנאמר התעורר צורך מידי בהיערכות חברתית 
כוללת למצב המשבר.

מצבי משבר וחוסן אישי וקהילתי 
ההינתקות הוגדרה על-ידי מערכות הרווחה 
והבריאות בישראל כמצב משבר העלול להיות 
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בעל השפעות ארוכות טווח על הבריאות הנפשית 
של המפונים ושל בני משפחותיהם (קפלן, כהן, 
מטר וויצטום, 2005). עם זאת, חשוב להתייחס 
להינתקות ולתגובות אליה כאל משבר נורמטיבי, 
שנדרש לו מענה תמיכתי ופסיכו-חינוכי ולא רק 

בפריזמה של פתולוגיה.
כי במצבי משבר  כן, הספרות מראה  יתר על 
קהילתיים-חברתיים יש חשיבות למתן מענה 
הדגם  על  כוללני, שאינו מבוסס  אוניברסלי 
הפסיכותרפויטי, אלא כזה השם דגש על מתן מידע, 
ליווי ותמיכה בתחומים המעניינים את הפרטים 
(community disaster) – ( החשופים למצב הלחץ

.(Howard & Goelitz, 2004)
מלבד זאת, מחקרים מראים על פוטנציאל לפגיעות 
עקירה. עם  נוער בעקבות  ובני  ילדים  בקרב 
זאת אנו עדים להתפתחות גישות סלוטוגניות 
המדגישות את מקורות הבריאות ואת החוסן 
כתוצאה מהתמודדות ומחשיפה לאירועים קשים 
 Antonovsky, 1987 Tedeschi & Calhoun,)
1995), ומכאן החשיבות הרבה המוקנית לתמיכה 
ולמשאבים האישיים והאחרים המגבירים את 
 Hobfoll, Dunahoo, &) יכולת ההתמודדות
Monnier, 1995). לאור הצפי שלפיו עלולים 
להיפגע בעקבות הפינוי מעגלי התמיכה המשפחתיים 
והקהילתיים–יישוביים, עלתה חשיבותם של מעגל 
התמיכה החברתי הרחב וההתערבויות המקדמות 
את הגברת החוסן הקהילתי (לב-שדה, 2003). 
הבנות אלה הנחו את החשיבה לקראת פיתוח 

מענה ייחודי המבוסס על משאבי הקהילה. 

תיאור הפרויקט
ילדי המתיישבים בצפון חבל  פרויקט חניכת 
עזה הוא מיזם משותף למכללה האקדמית ספיר 
ולשירות הפסיכולוגי החינוכי – מחוז דרום. הוא 
צמח לאור העובדה כי בבית-הספר האזורי בשער 
הנגב (על-יסודי) למדו רוב הילדים מיישובי צפון 
החבל (ניסנית, דוגית ואלי סיני), כ-270 תלמידים, 

שמרביתם, לפי ההערכות המוקדמות, היו אמורים 
להמשיך וללמוד בבית-הספר גם לאחר הפינוי.

בהתבסס על הרציונל שהוצג לעיל, וכהמשך לעבודה 
המגוונת שנעשתה בבתי-הספר לקראת ההינתקות 
על-ידי צוותי החינוך, הוחלט על פרויקט חניכה של 
תלמידים על-ידי סטודנטים מן המחלקות לעבודה 
סוציאלית ולמשאבי אנוש הלומדים במכללה. 
יועצות בתי-הספר איתרו את התלמידים, יצרו 
קשר עם המשפחות וקיבלו הסכמתן להשתתפות 

ילדיהם בפרויקט החונכות.
תפקיד הסטודנטים היה אוזן קשבת, דמות יציבה 
בתקופה של טלטלה, של לחץ ושל שינוי; כל זאת, על 
מנת ליצור תחושה של רציפות ושל תקווה לעתיד. 
כיוון שמדובר בתקופה של עמימות ואי-ודאות 
ברמה הבסיסית ביותר (אובדן בית), הביטויים 
יצירתיים: ממפגשים  לקשר היו מגוונים ואף 
ביישובים לפני פינוים, בילויים בקניונים ועד 
לחיבורים וירטואליים דרך טלפונים, אינטרנט 
ו-SMS. פעמים רבות סייעו הסטודנטים גם 
בגישור ובקליטה במקום המגורים החדש, והציגו 
בפני התלמיד ומשפחתו זווית אחרת של החברה 
הקולטת וכמו גם את המציאות שעמה עליהם 
ומורכבותו  הנושא  רגישות  לאור  להתמודד. 
הרגשית, החברתית והפוליטית, המשפיעה גם 
על הסטודנטים המלווים, לוותה החניכה בקורס 
ויישומי בנושאי  אקדמי (הכולל ידע תיאורטי 
ובליווי של  וטראומה), בהדרכה  לחץ, משבר 

הקשר המסייע. 
הפרויקט נמשך כשלושה חודשים (החל בסוף 
 ,(2005 חודש יוני והסתיים במחצית ספטמבר 
כך שהליווי התבצע לקראתלקראת הפינוי בפועל, בעת בעת 
שהתרחששהתרחש, ומיד אחריואחריו, ונטלו בו חלק 20 סטודנטים 
מהמכללה וכ-40 תלמידי בתי-הספר בגילאים 

11-18 שנים. 
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מודל העבודה
שיתוף הפעולה כלל מוסדות במדרג ציבורי שונה: 
ארגונים ברמה הארצית - מינהלת סל״ע; ברמה 
אזורית – מחוז דרום של משרד החינוך (שפ״י), 
ושלושה ארגונים מקומיים: השירות הפסיכולוגי 
החינוכי של המועצה האזורית שער הנגב, בית-
הספר האזורי שער הנגב והמכללה האקדמית 
ספיר, הממוקמת אף היא בשער הנגב. העבודה 
המשותפת כללה איתור והגדרה של צרכים, יצירת 
מענה מתאים, יישום והערכה, אשר בציר הזמן באו 

לידי ביטוי בארבעה צעדים עיקריים כדלקמן:

מסקנות והשלכות
התפיסה כי ההינתקות היא מצב לחץ ומשבר אקוטי 
אך עם זאת נורמטיבי, הובילה לגיבוש מענה שאינו 
מתחום הפתולוגיה, אלא מכוון לאפיוני הגיל ולמצב 
המשבר. המציאות המורכבת של ידע וניסיון מועטים 
בהתערבויות בעת עקירה, הזמן הקצר והתחושה 
הכללית של עשייה מועטה ברמות השונות של 
הממסד העלו את הצורך בשותפויות בין-מוסדיות, 
המבוססות על ההבנה כי ניתן ורצוי להשתמש 
במרחב הקהילתי ובהון האנושי הזמין על מנת 

לבנות תשתית מסייעת יישומית בזמן קצר. 

צעד ראשון

בניית קורס אקדמי בניית קורס אקדמי 
המשלב תיאוריה ופרקטיקההמשלב תיאוריה ופרקטיקה

גיבוש תוכניות התערבות בבית-הספר גיבוש תוכניות התערבות בבית-הספר 
גיוס הצוות החינוכי, הורים תלמידיםגיוס הצוות החינוכי, הורים תלמידים

יישום הפרוייקטיישום הפרוייקט
קורס תיאורטי - קבוצת הדרכה - חניכה של תלמידים על ידי סטודנטים קורס תיאורטי - קבוצת הדרכה - חניכה של תלמידים על ידי סטודנטים 

ליווי אישי לסטודנטים ע״י מרצי המכללה והשירות הפסיכולוגיליווי אישי לסטודנטים ע״י מרצי המכללה והשירות הפסיכולוגי

תיעוד, סיכום והערכת הקורסתיעוד, סיכום והערכת הקורס
מפגש סיום חגיגי בין התלמידים לבין החונכים מפגש סיום חגיגי בין התלמידים לבין החונכים 

דיווח לפסיכולוג המחוזי ולמינהלת סל״עדיווח לפסיכולוג המחוזי ולמינהלת סל״ע

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי מינהלת סל״ע
מחוז דרום

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

�
�

צעד שני

צעד שלישי

צעד רביעי

איתור צרכים ובניית תוכנית איתור צרכים ובניית תוכנית 
התערבות המשלבת למידה וחניכההתערבות המשלבת למידה וחניכה
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תשתית זו הותאמה להלך הרוח בקרב המתיישבים, 
אשר הסתייגו מכניסה של בעלי תפקידים לעבודה 
ישירה ביישובים, וכמו כן, הלמה את התחזית כי 
כוח האדם המקצועי יתמקד באוכלוסיות המבטאות 

מצוקה קיצונית.
גיל ההתבגרות מאופיין כאמור בחתירה להשגת 
זהות וטומן בחובו עימות עם עולם המבוגרים. 
חונכות התלמידים, במודל של ״אח בוגר״ בדמות 
סטודנט הקרוב בגיל ובחוויה לבני הנוער, מאפשרת 
קרבה ותמיכה, במיוחד בעת מצוקה מצבית כה קשה 
הסוחפת גם את ההורים ומשפיעה על תפקודם. 
כמו כן, לאור הידע המדעי שנצבר על אודות 
מצבי לחץ חברתיים, מצאנו לנכון להבנות דפוסי 
קשר תואמים לגיל התלמידים המכוונים לתמיכה 
ולהפגה. וזאת, בהתחשב במגבלות האובייקטיביות 
של מקום, זמן ואירועים בלתי צפויים. הקשר 
כלל מפגשים וירטואליים (SMS, טלפונים, דואר 
אלקטרוני ואינטרנט), ביקורים הדדיים ובילויים 

חברתיים (קניונים וסרטים).
למרות גופי הידע הקיימים וההיערכות המוקדמת, 
חשוב לציין כי אי-הוודאות שליוותה את התקופה 
דרשה גמישות והתאמות של הסטודנטים החונכים, 
של המרצים ושל הפסיכולוגית החינוכית המלווה 
באופן שיאפשר התאמה של תכני הלימוד, סיוע 
בפתרון בעיות, דגש על מסגרת קשר גמישה בין 
הסטודנטים לחניכים ובין הסטודנטים לסגל. יתר 
על כן, שיערנו, כי סטודנטים צעירים יגלו גמישות 
ויצירתיות המתבקשים על מנת להתמיד ביישום 
החניכה, וימצאו וימציאו דרכי קשר ההולמות את 

״רוח התקופה״. 
במפגש החגיגי שהתקיים לציון סיום הפרויקט 
הדגישו התלמידים, שלמרות הקושי ביצירת הקשר 
הראשוני ושימורו, נוצר עם החונכים קשר מיוחד 
ובלטה תרומתה הייחודית של ההתערבות בשיאו של 

המשבר. כדברי אחת הנערות: ״היא (הסטודנטית) 
תמיד התעניינה בשלומי, התקשרה, שאלה איך אני 
מרגישה, מה עובר עליי ונפגשה אתי הרבה. היא 

מאוד עזרה לי להתמודד...״.
אמנם לא ליווינו את הפרויקט בהערכה שיטתית 
על אודות תרומתו לביסוס מערכת הקשרים 
הבין-מוסדית, אך להערכת הכותבות יישומו דרש 
פתיחות ואמון בין אנשי המקצוע השונים, הדדיות 
ואחריות גבוהה של המפעילים וחלוקת תפקידים 

ברורה וגמישה. 
הכותבות מאמינות, כי תהליך זה חיזק את שיתוף 
הפעולה בין השירות הפסיכולוגי המקומי לבין 
המכללה בכלל והמחלקה לעבודה סוציאלית בפרט. 
עדות לכך הוא תיעוד זה, וכן גיבוש פרויקט נוסף 
שבו ישתלבו תלמידים שחוו את הפינוי וסטודנטים 

תלמידי המכללה.
ניתן לומר, כי מודל שיתוף זה יכול להוות דגם 
לאיגום משאבים בעתות חירום כמו גם בתקופות 
בין מוסד אקדמי  רגיעה. מדובר בשילוב  של 
בו לטובת הציבור  הידע הנצבר  המנחיל את 
הרחב והקהילה שאליה הוא משתייך (ובכך הוא 
הופך לחלק אינטגרלי של סביבתו), לבין מוסד 
ציבורי-קהילתי בדמות שירות פסיכולוגי חינוכי, 
המהווה כתובת מקצועית עבור יחידים ולמערכות 
חינוכיות וקהילתיות בדיאלוג ובהעשרה הדדיים.
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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.
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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.
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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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תהליך הקליטה של 
העקורים יימשך עוד זמן 
רב, נלווה את העקורים 

באהבה ובתקווה שיגיעו 
אל המנוחה ואל הנחלה.
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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.
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מפוסט-טראומה לתהליכי אבל1
ד"ר זאב וינר, פסיכיאטר

קיים גוף ידע מכובד המתייחס לתגובה הנפשית 
של הפרט ושל האוכלוסייה לנוכח מצב טראומתי 
שנוגע, בין היתר, לדפוסים רבים שמשכפלים 
את עצמם. קיימת התייחסות בספרות לפליטים 
ממלחמות או לנפגעי אסונות, אך לא כתוב בשום 
מקום מה קורה לאנשים שהמדינה שלהם נוטלת 
אותם ומעבירה אותם בהקשר פוליטי-אידיאולוגי 

טעון כל כך כפי שבמקרה שלפנינו. 
צריך ללמוד את מקרה ימית, אך 
לא ניתן לעשות גזירה שווה עקב 
הסיטואציה השונה. אנו מכירים 
דפוסים דומים – אך ישנה שם שונות 
גדולה. למשל, באחד הפורומים 
בפעילות של מרכז החוסן שנערך 

באתר ניצן – דיבר חלק מהאנשים על חוויה איומה 
וקשה, וחלק מהאנשים אמר שמדובר ביציאה 
ומן האיום על  יציאה מהטרור  מחושך לאור, 
החיים במקום שבו גרו. זו דוגמה אחת המצביעה 
שגוש קטיף איננו גוש אלא זרמים שונים ואנשים 
שונים. אין יישוב אחד דומה למשנהו, לאו דווקא 
בהיבט של התייחסות לדת ולאמונה, קיימת שונות 
שחייבים להקפיד שלא להחמיץ אותה, כדי שלא 

נתכנן אסטרטגיות שאינן מתאימות. 
מדברים על תסמונת פוסט-טראומטיתתסמונת פוסט-טראומטית – כולם 
חוקרים אותה ומשננים אותה. אך תסמונת זו, 
גם בהינתן מצב טראומתי היא בעלת שכיחות 
נמוכה. רוב האנשים לא ילקו בתסמונת הזו, אך 

רבים ואחרים ילקו בתסמונות אחרות שבהן צריך 
להשקיע – לדוגמה דיכאון. אין מחקרים שהתייחסו 
להשפעה של אירוע ספציפי של relocation. יש 
אנשים שמדברים על PTSD 40% ראשוני ועם הזמן 
התייצבות על 15%. עדיין מרבית האוכלוסייה לא 
נפגעת ועם הזמן רובם מסתדרים. מיעוט נשאר פגוע. 
אבל, ישנן תגובות שכיחות הרבה יותר של דיכאון 
ושל חרדה, ותלונות פסיכוסומטיות, 
תגובות שכיחות שגורמות לחוסר 
תפקוד. יש לשקול להשקיע את מירב 
המאמץ לא במודלים של תסמונת 
פוסט-טראומטית אלא במודלים 
דיכאוניות  תגובות  דיכאוניות מניעת  תגובות  של מניעת 
וחרדתיותוחרדתיות לאירועים כאלה, בהנחה 
שהן המכשול המשמעותי לחזרה לתפקוד קודם. 
מתוך מפגש עם האוכלוסייה, נראה לי, שהתהליך 
שהיא עוברת דומה יותר למודל של התמודדות עם התמודדות עם 
אבלאבל ולא מודל של פוסט-טראומה. הפלאשבקים 
או ההימנעות מופיעים פחות, ולעומתם עולות 

יותר תגובות אבל. 
מדובר באבל טראומטיבאבל טראומטי - מה זה? לא ברור באמת 
מהו ההבדל בין אבל לאבל טראומטי/פתולוגי–  
הבדל אפור ובלתי מוגדר בספרות. מה הופך אבל 
לטראומטי? האם הזמן? אם מישהו לא מתאושש 
לאחר תקופה האם הוא הופך לפתולוגי? יש כאלה 
שידברו על חצי שנה וכאלה שיגידו שנה. האם 
זיכרונות חודרניים הם עדות לפסיכופתולוגיה 

זהו סיכום הרצאה שנשא ביום העיון של בכירי שפ״י ב-18.12.05.  .1

ה
ה

ש

קב 
רים

תפ
המ

ל,אול
ת
גי

נפ
א

אובדן של אדם קרוב 
הוא תמיד טראומטי 
- זה דינו של עולם. 

אך תהליך כפי שעברו 
תושבי גוש קטיף אינו 

דינו של עולם.
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ההולכת ומתפתחת מתחת לאפינו? לא ברור. 
בדיכאון, חרדה או PTSD הדברים מוגדרים יותר 
מאשר בתהליכי אבל. ברצף של האבל והאבל 
הטראומטי ישנה אי-בהירות. האבל כאן נולד 
בנסיבות טראומטיות ובלתי שגרתיות. אובדן 
של אדם קרוב הוא תמיד טראומטי - זה דינו של 
עולם. אך תהליך כפי שעברו תושבי גוש קטיף 

אינו דינו של עולם. 
אלה המושגים שבעיניי ראויים להתייחסות בעת המגע 
עם האוכלוסייה. הסימפטומים שעליהם מתלוננים 
אנשים ביום בשטח באופן השכיח ביותר– כעס כעס 
ועצבועצב – נכס צאן ברזל של כל תהליך אבל. הם אינם 
מתלוננים באופן משמעותי על פלאשבקים וכד׳. 
אנחנו יכולים להטות את הכף לכאן או לכאן, גם 
דרך הסיוע שאנו מגישים לאנשים לאחר שקרה 
התהליך המקורי. כלומר הקליטה באתר ניצן, בתחומי 
הקו הירוק וכד׳ יכולה להיות גורם טראומטי משני, גורם טראומטי משני, 
נוסףנוסף, ופוטנציאל לכרוניפיקציה של הטראומה 

הקודמת. הוספת חטא על פשע. 
יש מרכיב נוסף – המודל רפואיהמודל רפואי – כיצד מונעים 
תחלואה נפשית עוד לפני שנולדה? לא ברור. לא 
PTSD כמו בחיסון רפואי.  יודעים איך למנוע 
עם זאת, מודל המניעה מספק לנו כלים להגיע 
לאנשים ולסייע להם – ניתן לראות זאת באמצעות 

הטבלה:

הקולטיםהמפניםהמפונים

לפני האירוע

במהלך האירוע

אחרי האירוע

הקולטיםהקולטים היו צריכים להיות אוכלוסיית יעד להכנה. 
יש להם תפקיד קריטי במניעת פסיכופתולוגיה 

עקב הטראומה. על שפ״י להתרכז בסדר עדיפויות 
המתייחס לכך. 

ישנם שלושה סוגי מניעה – ראשונית ראשונית – מיזעור  מיזעור 
לחשיפה – מי שלא נחשף למצב טראומטי איננו 
מפתח תסמונת פוסט-טראומטית וכד׳. ואילו יכולנו 
לעשות –היינו צריכים להמליץ על מזעור החשיפה. 
נאמר כאן כבר, שישנם ויכוחים אידיאולוגיים 
בנושא. אני, כאיש מקצוע אינני יכול להתגמש 
על-פי כל אידיאולוגיה. הקו האדום שלי הוא 
מזעור החשיפה המונע טראומה, ולכן הייתי צריך 
לדאוג שמינימום של אנשים ובעיקר של ילדים 
ייחשף2. אין האידיאולוגיה שלי כאיש מקצוע 
יכול להחליט שהוא  מצדיקה היחשפות. אדם 
רוצה לעשן, הוא יודע מהם הסיכונים, המחיר 
והמשמעות. אין אפשרות להגמיש את מזעור 

החשיפה ואת הנזק. 
אלמנט שני במניעה ראשונית – הכנה ותרגול. שני 
דברים שאפשר לעשות כדי למנוע את הופעת הבעיה. 
ברובד המניעה השניונית יש לאתר את הבעיה כמה 

שיותר מוקדם עם הופעתה ולטפל בה. 
והמניעה השלישוניתהשלישונית – לאחר שהבעיה הופיעה 

לאורך זמן – שיקום ומזעור של כרוניפיקציה.
ישנם כמה גורמים מכריעים במניעהבמניעה. אחד הגורמים 
הקריטיים הוא מנהיגותמנהיגות. איננו יכולים לחדור לקהילה 
כאנשי מקצוע אלא דרך המנהיגות המקומית. היינו 
צריכים ויכולים עדיין לחנך, להדריך ולהנחות את 
המנהיגות המקומית. יש לה תפקיד קריטי, מדובר 
ב- Grief Leadership - מנהיגות אבלמנהיגות אבל שתפקידה 
למזער חשיפה, למשל, של ילדים לקונפליקטים 
שמתגלים. תפקידיה העיקריים הם יציקת משמעות 

במצב שנוצר וטעינתו בערכים.
צרכים צרכים  בקיומם של  – ההכרח  השני  המרכיב 
אלמנטרייםאלמנטריים - אם אין קורת גג, מים לשתות, בגד 

הערת המערכת: שפ״י התלבט ארוכות בסוגיה זו עוד לפני ההינתקות. התפיסה שהובילה בפועל מפורטת בפתיח של ד״ר בלהה נוי, בעמוד 5.  .2
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ללבוש ומקום בכיתה - אין מה לדבר ולדון ברמות 
אחרות. הדאגה הראשונה היא לצרכים הפיזיים 

ואין לזלזל בחשיבותם. 
מידת הלכידות החברתית ביישובים שמעבר לקו 
הירוק הייתה שונה מהאחד לאחר. ציפינו, שאנשים 
עם רמת סימפטומים גבוהה יבקשו עזרה רבה יותר 
כי ״רע להם״ יותר. מסתבר שאין קשר. מדוע? 
ניסינו לבחון וראינו שרמת בקשת העזרה משתנה 
על-פי היישובים – אלה עם האחיזה החברתית 
הגבוהה ביקשו פחות עזרה. הערה אחרונה לגבי 
המנהיגות המנהיגות של שפ״י - אנחנו מעטים מול רבים. 
יש לנו מתווכים בשטח – ההוריםההורים. כאשר בהורים 
ניכרים סימפטומים רבים יותר גם בילדים הם 
ניכרים. צריך לארגן את ההורים, לטפל, להדריך. הם 
אינם המתווכים היחידים – גם העובדים, המנהיגות, 
כל מי שקולט את האנשים, כולל החיילים. צריך 

להכשיר כמתווכים (mediators) את האנשים 
באזורים שבהם נקלטו. אפשר להכשיר רבים כאלה 
ללא השכלה רבה. למשל, עובדי המינהל שנפגשים 

באופן אינטנסיבי עם האוכלוסייה. 

עדיין אפשר למנוע פגיעה שניונית ושלישוניתשניונית ושלישונית. 
צריכים להכשיר מתווכים (מורים, יועצים, מינהל 
ומשק של בתי-הספר – כל מי שנוגע לאוכלוסייה 
ואינו מתייחס דיי לתת-מודע). יש לסרוק (סקרינינג) 
את האוכלוסייה ולאתר את צרכיה, לקבוע את 
הפרופיל הטיפולי, כי אי-אפשר לטפל בכולם 
וגם אין צורך. נצטרך לעבוד במתווה שבו הצרכים 
הפיזיים של האוכלוסייה מסופקים. לצערי, ישנה 
עבודה רבה מדיי עם האוכלוסייה שהגיעה אלינו 

וסובלת מטראומטיזציה משנית.
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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 

סיכום הרצאתה מיום העיון של בכירי שפ״י, 18.12.05  .1
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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.

מקורות
Antonovsky, A. (1987). UravelingUraveling the  the 

mystery of Healthmystery of Health: : How people manage How people manage 

stress and stay wellstress and stay well. San Francisco: 
Jossey - Bass
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הזדהות ואמפתיה של אנשי מקצוע 
בהתערבות פסיכולוגית במפוני גוש-קטיף

יעל וינשטיין, שפ"ח באר-שבע

תהליך ההינתקות נראה היום כמו אירוע הזוי שקרה 
מזמן. רק חודשים ספורים עברו מאז, ולעוצמות 
הרגשיות שעורר התהליך בציבור הישראלי כאילו 
אין זכר. באוגוסט, 2005 היה קשה להישאר אדישים 
לדרמה שהתחוללה בתוכנו. ה״פינוי״/ה״עקירה״/
ה״גירוש״ עוררו אצל כל אחד מאתנו קשת רחבה 
של רגשות, אסוציאציות ושיפוט מוסריים. כל 

צד התבצר בעמדתו, וככל שגברה 
הדרמה, הלכו והתעצמו הרגשות. 
גם אנחנו, הפסיכולוגים, היינו 
מעורבים – חלקנו פשוט כאזרחי 
המדינה, וחלקנו ברמה המקצועית. 
בפני  שעמד  המקצועי  האתגר 
הפסיכולוגים המתערבים בתושבי 
גוש קטיף היה מורכב ביותר. מדובר 
היה בסיוע תוך כדי תהליך מדיני. יש 
שהסכימו עם התהליך ויש שהתנגדו 

– עלתה  לו. אין ספק שהמשפחות בגוש סבלו 
השאלה כיצד יוכלו לקבל את הסיוע המקצועי 
הטוב והמתאים ביותר, למרות המעורבות הרגשית 

של אנשי המקצוע? 
באותה תקופה עבדתי במטה משרד החינוך של 
מחוז דרום עם הפסיכולוגית המחוזית ד״ר סמדר 
בן-אשר. היה עליי לתאם את כל הפרויקטים 
הקשורים לתהליך ההינתקות. בתוקף תפקידי 
הייתי בקשר עם הפסיכולוגים שעבדו בגוש. 

מתוך התרשמותי בעבודה עם אנשים אלו, הייתה 
המשימה של סיוע למפונים, ועודה, תובענית 

במיוחד ברמה הרגשית. 
מטרתי בכתיבת מאמר זה לבחון את ההבדל בין 
המושגים אמפתיה והזדהות עם מטופלים בכלל, 
ובעיקר במצבי משבר, כיצד מושגים אלו משפיעים 
על איכות ההתערבות הטיפולית, ועל תפקודו 
ומהו תפקידה של  של המטפל, 
המערכת בסיוע למטפלים במצבים 

כגון אלו. 
דרך ההמשגות הללו בכוונתי לבחון 
את ההתערבות הפסיכולוגית בגוש 

קטיף ערב הפינוי. 

אמפתיה והזדהות
על-פי קוהוט (1981), מאסכולת 
הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית 
של העצמי, אמפתיה היא כלי להבנת החוויה 
הסובייקטיבית של המטופל. זהו תהליך, שבו 
המטפל קולט את החוויה הסובייקטיבית של 
המטופל, מקשיב להדים שהיא מעוררת בו, ובודק 
באמצעותם ובעזרת מעורבותו של הזולת את 
מורכבות חווייתו. אמפתיה במובנה הקוהוטיאני, 
המקצועי, שונה מהמושג התרבותי הרווח. להיות 
אמפתי אין פירושו להיות אוהד, נחמד, מזדהה 
או מסכים עם נקודת מבטו של האחר. אמפתיה 

ל

חי 
עית
י

ע

דר
את

ק

גם אנחנו, הפסיכולוגים, 
היינו מעורבים –

 חלקנו פשוט כאזרחי 
המדינה, וחלקנו ברמה 
המקצועית. האתגר 

המקצועי שעמד בפני 
הפסיכולוגים המתערבים 
בתושבי גוש קטיף היה 

מורכב ביותר. 
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פירושה להכיר באופן ספציפי ומדויק את נקודת 
ראותו הסובייקטיבית של הזולת, ולבטא זאת 

באופן שהזולת ירגיש שהובן.
נראה כי ההבדל בין אמפתיה והזדהות, במונחים 
קוהוטיאנים, טמון בעניין קבלת עמדת המטופל. 
בתהליך אמפתי במובנו הקוהוטיאני יש הבנת 
המורכבות הסובייקטיבית של מצבו הפסיכולוגי 
של המטופל, אך לאו דווקא קבלה של עמדה זו. 

כי  (1995) מוסיפה  אוסטרוויל 
הבנת נקודת ראותו של הזולת אינה 
נותנת לו גיבוי להמשיך ולהתבצר 
בעמדתו – אלא להפך - גורמת לו 

לשנותה.

תיאורטיקנית   ,(1946 ) קליין 
מאסכולת יחסי האובייקט, תבעה 
את המושג הזדהות השלכתית 
כמנגנון הגנה, שבו משתמש התינוק 
בפאזה הסכיזו-פרנואידית כהגנה 
מפני חרדות מיידיות ומציפות. 
בהזדהות השלכתית חלקים של ה-

self ושל אובייקטים פנימיים מחויצים ומושלכים 

לתוך האובייקט החיצוני, שמקבל ומזדהה אז עם 
החלקים שהושלכו עליו והופך לנשלט על-ידם. 
הזדהות השלכתית היא הצורה המוקדמת ביותר 
של אמפתיה ו״היכולת לשים עצמך בנעליים של 

אחר״. 

רוזנהיים (1990) מחדד את חשיבות ההבחנה 
בין אמפתיה והזדהות בטיפול. מטרת האמפתיה 
לחוש את המטופל מקרוב ובדיוק רב ככל האפשר. 
אולם יעילותה מותנית בשמירת ההבחנה בין מה 
שיש במטופל בפועל, לבין מה שנראה שיש בו, 
על בסיס התגובות הרגשיות שהמטפל היה חש לו 
היה במצבו. טשטוש הגבול בין עולמם החווייתי 

של השניים מכונה הזדהות. בתהליך האמפתי חש 
המטפל את המטופל, ואילו בתהליך ההזדהותי 
הוא מתמזג עמו. קליטה מתוך הזדהות מונעת 
זיהוי אלטרנטיבות לתפיסתו של המטופל, כיוון 
שבאותה שעה לכוד המטפל יחד עמו באותה סירה. 
טלטלותיו של האחד סוחפות עמן את האחר, והוא 

מאבד את יכולתו לגרום להיחלצות. 

 Wilson & Lindy,) וילסון ולינדי
1994) מתייחסים לחשיבות הרבה 
של האמפתיה ככלי טיפולי בטיפול 
בנפגעי טראומה. קיימים גורמים 
יכולת  רבים המהווים איום על 
המטפל לשמור על עמדה אמפתית, 
והיוצרים ״מתח אמפתי״. הם ממפים 
ארבעה סוגים של תגובות העברה 
נגדית של המטפל כלפי המטופל 
מתח  מתקיים  שבהם  במקרים 
אמפתי, על-פי שני צירים: ציר 
אחד הוא סוג תגובת המטפל - 
העברה נגדית אובייקטיבית מול 
סובייקטיבית, והציר השני נע בין תגובת הימנעות 

מול מעורבות יתר.
נגד אובייקטיבית היא תגובה רגשית  העברת 
או קוגניטיבית מצופה הנחווית על-ידי המטפל 
בהתייחס לאופי, להתנהגות ולסיפור הטראומטי, 
בעוד שהעברת נגד סובייקטיבית היא תגובה אישית 
שמקורה בקונפליקטים הבלתי פתורים של המטפל 

ובנסיבות חייו הייחודיות. 
היא  יתר  למעורבות  או  להימנעות  הנטייה 
אישיותית אך גם תלויה בנסיבות האינטראקציה 
כוללת הגנות  הטיפולית. תגובה הימנעותית 
שיוצרות ריחוק בין המטפל למטופל, ותגובה 
כוללת מרכיבים של איבוד  יתר  של הזדהות 

גבולות עם הקליינט.

נית 
המ

והיו

נראה כי ההבדל בין 
אמפתיה והזדהות, 

במונחים קוהוטיאנים, 
טמון בעניין קבלת 
עמדת המטופל. 
בתהליך אמפתי 

במובנו הקוהוטיאני 
יש הבנת המורכבות 
הסובייקטיבית של 

מצבו הפסיכולוגי של 
המטופל, אך לאו דווקא 

קבלה של עמדה זו. 
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הימנעות

ארבע תגובות ההעברה האב-טיפוסיות שנוצרות 
הן: 

 (empathic disequilibrium) חוסר-איזון אמפתי חוסר-איזון אמפתי
המטפל  של  מוקדמת  מנטייה  כתוצאה  נוצר 
לתגובת הזדהות בשילוב תגובות אובייקטיביות 
למטופל. המתח האמפתי מאופיין באי-שקט 
גופני, תחושות חוסר ודאות לגבי ההתמודדות 

עם הקליינט וכדומה. 
נסיגה אמפתיתנסיגה אמפתית (empathic withdrawal) היא 
סוג של מתח אמפתי שנוצר כשהתרפיסט חווה 
תגובות רגשיות וקוגניטיביות צפויות במהלך הטיפול, 
ושיש לו נטייה מוקדמת לסגנון הגנתי ולמאפייני 
אישיות לכיוון הימנעות והתנהגות מתנתקת. 
התגובה חוסמת את האינטגרציה של הטראומה, 
ועלולה להוביל לתפיסה מוטעית של הקליינט על 

בסיס הנחות מוקדמות של התרפיסט.

הדחקה אמפתיתהדחקה אמפתית (empathic repression) – תהליכי 
ההעברה בטיפול מעוררים במטפל קונפליקטים 
בלתי פתורים מחייו האישיים. השילוב של תגובה 
סובייקטיבית והנטייה להימנעות מובילים להעברה 
נגדית עם מאפיינים של הדחקה והכחשת המשמעות 
המלאה של נושאים המועלים על-ידי המטופל. 

 (empathic enmeshment) ערבוב אמפתיערבוב אמפתי 
– הוא תוצאה של נטיית המטפל להעברה נגדית 
מסוג הזדהות יחד עם תגובות סובייקטיביות 
בזמן הטיפול. המטפל נוטש את תפקידו כמטפל 
על-ידי מעורבות-יתר והזדהות-יתר עם המטופל. 
התגובה הנפוצה ביותר היא ערבוב ואיבוד גבולות 
בקונטקסט של הטיפול. תרפיסטים עם היסטוריה 
אישית של טראומה פגיעים במיוחד לסוג זה של 
מתח אמפתי, ועלולים באופן לא-מודע לנסות 
להציל את הקליינט כדרך עקיפה להתמודד עם 

הזדהות-יתר

סגנון תגובה ריאקטיבי של המטפל
במצבים של מתח אמפתי

סוגי תגובה

נורמטיבי
(תגובות אובייקטיביות אוניברסליות)

אישי
(תגובות סובייקטיביות ספציפיות)

חוסר איזון אמפתיחוסר איזון אמפתי
חוסר ודאות, פגיעות

רגש לא מווסת

ערבוב אמפתיערבוב אמפתי
איבוד גבולות, מעורבות-יתר

תלות הדדית

הדחקה אמפתיתהדחקה אמפתית
נסיגה, הכחשה, ריחוק

נסיגה אמפתיתנסיגה אמפתית
אינטלקטואליזציה

תפיסה מוטעית של דינמיקה
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הקונפליקטים הבלתי פתורים שלהם. יש סכנה כי 
 (reenact) המטפל באופן לא מודע יפעיל מחדש
בעיות אישיות באמצעות ערבוב אמפתי. כשערבוב 
זה קורה ניטשת העמדה האמפתית והוא אף עלול 
להוביל לטראומטיזציה משנית על-ידי חיזוק/הגברה 
(אינטנסיפיקציה) של תמות ההעברה שהמטופל 

הביא לטיפול מלכתחילה. 

לסייע להצלחת  כדי  כן לעשות  ניתן אם  מה 
הטיפול?

המודעות להעברה נגדית מהווה כלי טיפולי חשוב 
ובעל ערך בהבנת הדינמיקה של המטופל. חשוב 
שמטפלים יעבדו תהליכים אלו בהדרכה/קונסולטציה. 
גם למערכת הארגונית תפקיד חשוב ביצירת סביבה 
שבה ירגיש המטפל כחלק מצוות העובד בשיתוף 

פעולה לסיוע לנפגעי הטראומה.

ככלל, לדפוסי התגובות הנוצרים מהעברה נגדית 
סובייקטיבית יש סיכוי רב יותר לפגום בתהליך 
הטיפולי. וכאמור, הם חושפים יותר גם את המטפל 

למצבי פגיעות כפי שיפורט בהמשך. 

"טראומטיזציה משנית" /"תשישות 
קרבה"

במצבי משבר נחשף המטפל לאירועי חיים קשים 
לכאב ולסבל רב, שנמצאים מחוץ לטווח ההתנסויות 
הנורמליות של החיים. בדרך כלל נעדרת ההתערבות 
מאפייני-״סטינג״ מגנים הנהוגים במפגש הקליני 
(כגון: זמן ומקום מוגדר למפגשים, לקיחת אינטייק, 
היכרות וכד׳) ובכך חושפת עוד יותר את העוזר 
 .(Lahad, 2000) לפריצת גבולות בינו לבין הנעזר
הלחצים שאליהם חשוף המתערב במצב משבר יכולים 
להשפיע עליו בצורות שונות, החל מהתמודדות 
יעילה ועד להתמוטטות נפשית וגופנית (איילון 

ושחם, 2000). 

בספרות מתואר מצב דחק שנחווה בקרב העוזרים 
לאנשים במצוקה כ״תשישות קרבה״

(Figley, 1995). זהו מצב קיצוני של מתח ועיסוק-
יתר של המסייע בסבל של מקבלי העזרה, עד כדי 
טראומטיזציה. המצב הופך טראומטי בשל רגשות 
האמפתיה והחמלה שהמסייע חש כלפי הנעזרים. 
לעיתים קרובות מוביל מצב זה להזנחה עצמית של 
צורכי העוזר ולהקרבה עצמית מוגברת בתהליך מתן 
הסיוע. כל זה מוביל לתסמינים הדומים לתסמינים 

פוסט-טראומטיים בקרב המסייעים. 
בין גורמי הסיכון המשפיעים על תפקוד המטפלים 

בעת התערבות במשבר: 
מפגש עם ילדים בטראומה החושף מאוד את 
 ;(Murphy, 1995& Beaton ) פגיעות המטפלים
 Solomon,) אירועי חיים טראומטיים קודמים
 Hodgkinson) 1989); הזדהות יתר עם הנעזרים
Stewart, 1991 & ); קרבה פיזית למקום האירוע 
 Dyregrov &) וקרבה חברתית למקבלי הסיוע
Mitchel, 1993) וחוסר בהזדמנות לדיבוב (אילון 

והורוביץ, 1996). 

הפסיכולוגים שעבדו עם מפוני גוש קטיף נמנו 
בעצם עם קבוצת הסיכון, שכן כל גורמי הסיכון 

שפורטו היו תקפים ביחס אליהם!!!

עבודת השטח – אפריל – אוגוסט 2005
רקערקע

באפריל 2005 געשו ורעשו כל אמצעי התקשורת 
בדיווחים על המתרחש בגוש קטיף, על המחאה 
של מתיישבי הגוש, על פעילויות הנוער וכד׳. 
מלחמת הצבעים (כתום, כחול ולבן) על התודעה 
הציבורית הייתה בעיצומה. נראה היה שהלחץ 
בגוש הולך וגובר, ומקבל ממדים של מצב משבר 
ממש. העובדה שהמבוגרים עסוקים במאבק נגד 
הפינוי השפיעה, לדעתנו, על הילדים, והצריכה 
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התערבות מיוחדת. חוסר הוודאות, הפינוי הקרב, 
הטרור המתמשך, כל אלו הצדיקו התערבויות בעלי 

אפיונים של חירום. 
על כן הוצע למ״א חוף עזה לתגבר את השפ״ח 
בפסיכולוגים מתנדבים (מתנדבים מבחינת הנכונות 
לעבוד בנוסף לעבודתם ובהתראה קצרה כל-כך, 
ולא במובן של עובדים ללא שכר). להפתעתנו, 
מחלקת החינוך של חוף עזה לא הייתה מעונינת 
לממש את הסיוע שהוצע לה. ההינתקות, כך נאמר 
לנו, אינה מעסיקה את תושבי הגוש. אם ברצוננו 
לסייע, יש להקצות פסיכולוגים לעזור לאוכלוסייה 
בהתמודדות עם מצב המתח המתמשך בחוף עזה 

בשל המצב הביטחוני. 
לבקשת מחלקת החינוך והתושבים הופנו לעבודה 
פסיכולוגים שהיו דומים למתיישבים מבחינה 
תרבותית ואידיאולוגית. כך הגיעו לגוש כמה 
פסיכולוגים דתיים, שמקום מגוריהם היה מחוץ 

ליישובי הקו הירוק, והצטרפו לשפ״ח המקומי. 

עבודת הפסיכולוגים בגוש קטיף 
כאמור, בסביבות אפריל, כארבעה חודשים לפני 
הפינוי, החלו להגיע לגוש קטיף כמה פסיכולוגים 
מתנדבים. המסגרת האדמיניסטרטיבית של עבודתם 
בגוש טרם הוסדרה, אך הם כבר היו בשטח. רוב 
הפסיכולוגים התנסו בעבר בהתערבויות בחירום, כמו 
גם בחשיפה לאירועי טרור וחירום באזור מגוריהם. 
חלקם היו מומחים לטיפולים בטראומה. קבוצת 
המתערבים הגיעה לגוש פעם בשבוע ממקומות 
שונים בארץ, שעות אחדות של נסיעה לכל כיוון. גם 
הם, כמו יתר האוכלוסייה בגוש, עברו את מחסומי 
צה״ל והיו צריכים להזדהות. הם דיווחו על רגשות 
של השפלה וכעס על המדינה ועל הצבא, והזדהות 

עם סבלם של המפונים.
עבודת הפסיכולוגים בשפ״ח לא הייתה פשוטה כלל. 
במהלך החודשים שקדמו להינתקות נכנסו ועבדו 

בגוש קטיף גורמים רבים ומגוונים, חלקם בתיאום 
עם השפ״ח, וחלקם לא. גורמים אלו התערבו לעיתים 
וביקרו את עבודת השפ״ח, ולעיתים חברו ועבדו 
עמו בשיתוף פעולה. הפסיכולוגים לא ידעו תמיד 
על הגורמים השונים, והתחושה הייתה שגורמים 

רבים עושים את עבודתם במקביל. 
באווירה זו של בלבול, חדרנות, וחוסר ודאות, פגשו 
הפסיכולוגים הורים, ילדים וצוותים חינוכיים, 
להתערבויות פרטניות וקבוצתיות. סיבות הפנייה 
בדרך כלל לא נגעו ישירות לפינוי הקרב, אך המפגש 
עם הפסיכולוגים אפשר לפונים לשאול דרך אגב 
גם על נושאים הקשורים בכך. לפסיכולוגים הייתה 
תחושה, כי העיסוק בשגרה מאפשר לפונים להתקרב 
ולשאול גם על ה״חירום״. הורים לילדים במצבי 
חרדה פנו בבקשה לסייע ביצירת ודאות כלשהי 
ביחס לעתיד. השאלה ״האם יתרחש הפינוי״ הייתה 
מאוד רלוונטית. לפסיכולוגים לא הייתה תשובה 
לכך... רובם רצו להאמין שהפינוי לא יתרחש. 
חלקם קיווה לנס. העמדות הפוליטיות התערבבו 

עם השאלות המקצועיות. 
הקשתה על הפסיכולוגים במיוחד העמדה המוצהרת 
של הנהגת התושבים בגוש כי ״הפינוי לא יתרחש״–  
ועל כן כל התערבות המתייחסת לפינוי, המכינה 
לקראתו, כאילו נותנת לו לגיטימציה. ההדרכה 
שניתנה לפסיכולוגים בעניין זה הייתה כי יש 
לכבד כל פונה באשר הוא, ולטפל בבקשתו. אם 
הפונה מוטרד בשאלות הקשורות לעתידו ״אם״ 
יתרחש הפינוי, יש לסייע לו ליצור ודאות כלשהי 
לגבי העתיד. פתיחת מרחב לשיח ולחשיבה, גם 
אם הוא על הפינוי ועל העתיד להתרחש, אינה זהה 
לתמיכה בתהליך ההינתקות. יש לתת לגיטימציה 
לפונים לשוחח ולעבד את רגשותיהם במרחב מוגן, 
ובמקביל להמשיך במאבק על ביתם ועל דרכם 
(שהוא כשלעצמו גורם חיובי של התמודדות). 
עם זאת, הקו שהתווה השפ״ח היה של המשך 
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תפקודים שבשגרה, שגם להם פונקציות חשובות 
כהכנה לעתיד (כגון עריכת אבחוני בשלות ומתן 
המלצות שישמשו לעתיד). בסופו של דבר יוצגה 
בעבודת הפסיכולוגים גם עבודת החירום וגם 

עבודת השגרה. 

ככל שהתקרב מועד הפינוי הלך וגבר הלחץ בשטח, 
והורגש גם בקרב הפסיכולוגים. 
רמת המעורבות וההזדהות של 
המתיישבים  עם  הפסיכולוגים 
הייתה גבוהה, והשפיעה על רמת 
העוררות והמוצפות שלהם. במפגשים 
הפרטניים והקבוצתיים שנערכו 
עם הפסיכולוגים באה לידי ביטוי 
גבוהה  לעיתים קרובות עוצמה 
של רגשות. תחושות של חוסר 
אונים, חרדה, ייאוש, פחד, כעס 
– המאפיינות בדרך כלל  ותקווה 

את המתערבים במצבי חירום ודחק, עלו ביתר 
שאת. 

מעבר להזדהות שחשו הפסיכולוגים עם עמדתם 
ועם תפיסתם האידיאולוגית של המתיישבים, היו 

גורמים נוספים שהעצימו את פגיעותם: 
תנאי העבודה: העבודה בגוש נוספה לעבודה 
הקבועה שלהם, ואילצה אותם לעבוד שישה ימים 
בשבוע; הנסיעות לגוש ארכו שעות אחדות לכל 
כיוון; התשלום על עבודתם לא היה מסודר בשל 

בעיות בירוקרטיות.
״החזקה״ (holding) ארגונית ומקצועית: בשל 
לחץ העבודה הגובר לא התקיימו ישיבות צוות 
בשפ״ח חוף עזה באופן מסודר; היה אמנם תקציב 
להדרכות קבוצתיות ופרטניות, אך בשל קשיי 
ולוח זמנים צפוף הן לא נערכו בצורה  ארגון 
מסודרת ומספיקה; תפקידם של הפסיכולוגים 
ולא היה קו מנחה  בגוש לא תמיד היה ברור, 

קבוצתי קוהרנטי. 
היסטוריה של התערבויות בחירום ובטראומות 
קודמות: הפסיכולוגים בעצמם תושבי השטחים 
באזורים אחרים בארץ, היו באופן טבעי חשופים 
בעברם יותר מאחרים לאירועי חירום ביטחוניים, 

אם זה באופן אישי או ברמה המקצועית.
מצב משבר עכשווי: הפסיכולוגים ראו בתהליך 
ההינתקות ״הקדמה״ לפינויים נוספים 
שעלולים להתרחש בעתיד – לפינוי 
שלהם! נראה לי כי זהו גורם הסיכון 
הדומיננטי ביותר. היכולת לשמור 
על מרחק מסוים מן הפונים, ״מרחב 
מעבר״ שיאפשר תהליך טיפולי, 
אך גם ישמור על המתערבים, הוא 

כמעט בלתי אפשרי. 

עבודת המטה
חלק מעבודת המטה היה דאגה 
ל״צרכים הבסיסיים״ של הפסיכולוגים. הסדרת 
תשלום עבור עבודתם, החזרי נסיעות, השגת אישורי 
כניסה לגוש קטיף ועוד. במקביל לחלקים ה״גשמיים״ 
היה עסוק המטה גם ב״החזקה״ (אליבא דה ויניקוט) 
הרוחנית-מקצועית. התוויית התפקיד והגדרתו, 
הגדרת מטרות ההתערבות במצב המשבר המיוחד 
שנוצר ובקונטקסט שנוצר, הקשר עם הפסיכולוגים 
וארגון מפגשי הדרכה. כפי שפורט קודם לכן – היה 

קושי בסיפוק ה״צרכים הבסיסיים״. 
עם זאת, הקשר הטלפוני עם הפסיכולוגים היה על 
בסיס יומיומי. חוויית המוצפות, חוסר האונים, 
הבלבול, הצורך בשיתוף, אך גם תחושת השליחות 

והסיפוק מהעבודה, עלו בשיחות אלו. 
כדוגמה הממחישה את מורכבותו של תפקיד 
המטה בשמירה על גבולות ומסגרת העבודה של 
הפסיכולוגים אתאר מקרה מעניין שקרה באחת 

מהדרכות הצוות:

שים 
רכו 

על
מע

הקשר הטלפוני עם 
הפסיכולוגים היה על 
בסיס יומיומי. חוויית 

המוצפות, חוסר 
האונים, הבלבול, הצורך 
בשיתוף, אך גם תחושת 

השליחות והסיפוק 
מהעבודה, עלו בשיחות 

אלו.
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כמה שבועות לפני ההינתקות, נערך מפגש הדרכה 
עם הפסיכולוגים העובדים בגוש קטיף. למפגש 
הגיעה פסיכולוגית שלא הייתה שייכת לקבוצה. 
הפסיכולוגית סיפרה כי נשלחה למפגש על-ידי 
מנהלת השפ״ח שלה, וכי עשתה מאמצים רבים 
להסדיר הגעתה. קבוצת הפסיכולוגים הזמינה 
את האורחת להישאר. במקביל, חשתי אי-שקט 
הולך וגובר בתוכי, וביחד עם המדריכה, ביקשתי 

מהאורחת לעזוב, תוך התנצלות 
והסבר כי מדובר בקבוצת הדרכה 
ולא במפגש כללי. חלק  סגורה, 
מהפסיכולוגים בקבוצה התנגדו 
הוגדר  (כך  ול״גירוש״  לעמדתי 

בפיהם) האורחת. 
זו כתהליך  ניתן לנתח אפיזודה 
מן  שעבר  חשדנות  של  מקביל 
השטח לקבוצת ההדרכה, ואולי 
להבין את תגובת הפסיכולוגים 
כניסיון להתנגד לתהליך הגירוש. 
התנהגותי  בפועל,  בכל מקרה, 
ביטאה את תפקיד המטה בניסיון 
(הבעייתי) לשמור על מרחב בטוח 

ניתן  עובדיו.  עבור  מ״חדרנות״ של הסביבה 
להתייחס לתפקיד הארגון, בדומה לתפקידו של 
ההורה, המחויב להקנות ביטחון בסיסי והגנה 
לעובדיו על מנת שיוכלו לתפקד כראוי. במצבי 
משבר, שבהם מרכיב אי-הוודאות גדול, מתעצם 
הצורך של הפרט בארגון, בהגנה על גבולותיו, 

במיכל שיכיל אותו בבטחה.

ביון (1985) מתייחס למושג ״הכלה״ כמתאר את 
היכולת של יחידה כלשהי לשמור בתוכה חלקים 
מעוררי חרדה, כאב ובושה. תינוק כיחידה אינו 
מסוגל להכיל את חלקיו מעוררי החרדה, ועל כן 
הוא משליך אותם בדרך של הזדהות השלכתית על 
יחידה אחרת – האם. האם משאירה את החלק הזה 

בתוכה על-אף החרדה שהוא מעורר, מעכלת אותו 
והופכת אותו לאלמנט (אלפא), וכך מכילה אותו. 
במצב שאינה יכולה להכיל אותו, היא משליכה 

אותו על הילד או על אדם אחר. 
באופן מקביל, אדם, קבוצה או מערכת של ארגון 
שלם הם כולם יחידות, המכילות חרדות וחלקים 
בלתי נסבלים, או שמושלכים אליהן חלקים מעוררי 
חרדה. כמו כל אובייקט שמופעל עליו מנגנון של 
הזדהות השלכתית, יכולות יחידות 
אלו לשמור ולהכיל את החלקים 
הבלתי נסבלים הללו, או להיפטר 
מהם על-ידי השלכתם אל תוך תת-

יחידה בתוכם או ליחידה חיצונית. 

סיכום – כיצד "שומרים" על 
המתערבים?

התושבים וההנהגה המקומית רצו 
לקבל סיוע מפסיכולוגים ״משלהם״. 
עובדה זו מעלה את ההסתברות 
להזדהות-יתר עם התושבים, ובכך 
מעלה את הסיכון שהפסיכולוגים 
יפגעו מתשישות-קרבה, והפונים 

לא יקבלו סיוע מספיק טוב.
האם בשל כך יש להימנע משליחת פסיכולוגים 

המזדהים יתר על המידה עם הפונים?
במקרים כגון אלו נראה כי רצוי לערוך שיחות 
מקדימות עם הפסיכולוגים, לברר עמם את עמדתם, 
ולהעלות את המודעות לבעייתיות שיכולה להיווצר 
בעבודתם. פסיכולוגים שמתקשים ליצור מרחק 
כלשהו מהפונים, בעיקר בשל אירועי חיים קודמים, 

יש לבחון התאמתם לעבודה.

ברמה הארגונית - על מנת לנטרל עד כמה שיותר 
את הגורמים הללו, יש לדאוג לכך שהמסגרת 
התפקודית תהייה מאורגנת – קרי: תנאי עבודה 
מסודרים, דאגה לרווחת הפסיכולוגים (שינוחו 

ליך 
מן   

סיכ
המ

התושבים וההנהגה 
המקומית רצו לקבל 
סיוע מפסיכולוגים 

"משלהם". עובדה זו 
מעלה את ההסתברות 

להזדהות-יתר עם 
התושבים, ובכך 

מעלה את הסיכון 
שהפסיכולוגים יפגעו 
מתשישות-קרבה, 

והפונים לא יקבלו סיוע 
מספיק טוב.
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וידאגו לעצמם), מפגשי צוות קבועים, הדרכות 
קבועות, הגדרת מטרות ההתערבות ותפקידים 

ברורים. 
גורם נוסף מסייע – שמירה על רציפות העבודה–  
לאפשר לפסיכולוגים להמשיך ולסייע לפונים גם 
– שימשיכו  לאחר מצב החירום, ובהקשר שלנו 
את הקשר עם הפונים גם אחרי ההינתקות. אם 
הפסיכולוגים רוצים בכך, יש ברציפות הזו גורם 
מחזק לשני הצדדים. הפסיכולוג עד גם לתהליך 
השיקום של המפונים, ולא רק לחלק קטוע אחוז 
משבר מחייו. הפונים זוכים בפסיכולוג שהכירו 
בעבר, ושמחזק את חוויית הרציפות בחייהם, 

רוויי המעברים והשינויים. 

הרהורי סיום
תהליך ההינתקות מגוש קטיף העלה שאלות נוקבות 
ביחס לחברה הישראלית. נראה כי הפערים בין 
קבוצות שונות בחברה הלכו והעמיקו, עד כדי 
חוויה של פירוק. תושבי גוש קטיף הסתגרו בתוך 
עצמם, והעדיפו להסתייע במקורות פנימיים. חוסר 
האמון, החשדנות והכעס הפכו לגדר מבוצרת 
כנגד המערכת החיצונית, והקשו על המסייעים 
החיצוניים להתקרב. ומעבר למתרס, היכן שעמדו 
נציגי ״הממסד״, ניסיונות להושיט יד ולסייע נדחו, 
והותירו את קבוצת ה״עוזרים״ עם רגשות מעורבים, 

דחויים ובלתי רצויים. 
תנאים אלו עלולים להוביל לתהליך שבו תתנער 
המערכת מאחריותה לעזור למפונים, בטענה 
שאינם מעונינים בעזרתה, בעוד שהמפונים חשים 
יותר ויותר את הניכור וההתרחקות ואת חוויית 

הנטישה.
לכן, על המערכת הממסדית לשאת במלוא האחריות 
לתהליכי הליווי, השיקום והטיפול במפונים, ולא 
להסתמך על קבוצות מתנדבים למיניהן, המתקבלות 

בשמחה וברצון בין קהל תושבי הגוש. 

ככל שעובר הזמן, ניתן לראות גם את החיבורים 
החדשים שנוצרים, תהליכי השיקום וההתחדשות, 
החוטים שנטווים שוב בין הקבוצות, וגם את החורים 
והתהומות שעדיין פעורים בינינו. אני מקווה כי 
הלקחים המקצועיים והמערכתיים יילמדו, ויובאו 
בחשבון בעתיד אם יהיה צורך בכך, לטובת כולנו 

– העוזרים, הנעזרים והחברה כולה. 
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גישה נרטיבית להעצמת אנשי מקצוע 
הפועלים במצב משבר: סדנה לאנשי שפ"י 

שעבדו עם תושבי גוש קטיף
ישי שליף מנהל שפ"ח מודיעין עילית ורחל פארן פסיכולוגית מדריכה בשפ"חים.

אנשים שונים מכנים את האירוע באופנים שונים: פינוי, התנתקות, עקירה, גירוש. אנו בחרנו להשתמש במונח ״עקירה״ שבו משתמש חלק גדול   .1 
מהתושבים, ושמתמקד בחוויה הפנימית של התושבים שהוצאו מביתם. על-פי הגישה הנרטיבית, לשפה שבה אנו משתמשים יש כוח לא רק לתאר 

את המציאות אלא לתת לה משמעות, ובאמצעותה לעצב אותה. על כן בחירת השם לאירוע אינה פעולה טריוויאלית.

הקדמה
אנשי טיפול העובדים ומלווים אוכלוסייה במצב 
משבר חווים חוויות קשות, לעיתים בגוף ראשון 
כאשר הם בעצמם נמצאים בשטח, ולעיתים מתוך 
המגע עם האנשים שעברו או עוברים את המשבר 
(ווינגרטן, 2003; ווסט 2005). ההזדהות האנושית 
והאמפתיה, שהם כלי העבודה המרכזיים של איש 
המקצוע, מגדילים את הסיכון לתגובות לחץ 
אמפתיות ולשחיקה (ווינגרטן, 2003). במאמר זה 
נתאר מודל לעבודה עם אנשי מקצוע טיפוליים 
ומורים לפני אירוע טראומטי, במהלכו ואחריו, 
 ;2004 המבוסס על הגישה הנרטיבית (שליף, 
ווייט ואפסטון, 1990; ווייט, 2003). המחברים 
השתמשו במודל זה בסדנאות עם יועצים, עם 
מורים, עם פסיכולוגים ועם עובדים סוציאליים 
בגוש קטיף לפני העקירה1 ואחריה. נפרוש את 
הבסיס התיאורטי למודל זה ונדגימו באמצעות 
סדנה שאורגנה על-ידי היחידה להתמודדות במצבי 
לחץ ומשבר עבור פסיכולוגים ויועצים חינוכיים 

שעבדו מטעם שפ״י בגוש קטיף. 
ביטוי אנגלי ידוע אומר ״ביתי הוא מבצרי״. ביטוי 
זה מקפל בתוכו משמעויות רבות ביחס לביתו של 
אדם: זה המקום שבו תחושת הפרטיות והביטחון 
באות לידי ביטוי, זה המקום שבו ההיסטוריה 

של האדם ושל משפחתו נחווית ובונה תחושת 
רצף, הוא המקום הראשוני שבו כישורים, ערכים 
ואמונות באים לידי ביטוי. כאשר אדם נדרש לעזוב 
את ביתו בעל כורחו עלולות להיפגע בו תחושות 
בסיסיות אלו, ועלול להתפתח בעקבות כך מצב 
משבר. מעבר לכך, במקרה של העקירה מגוש קטיף 
נוצר גם קושי אידיאולוגי ואמוני, בהיותה של זו 
עקירה ראשונה בגבולות ארץ ישראל השלמה. אנשי 
המקצוע בכלל ואלו שנשלחו מטעם שפ״י בפרט, 
שעבדו עם תושבי גוש קטיף, היו עדים למראות 

קשים ורגשות עזים שחוו המתיישבים. 

קבוצה אחת מאנשי המקצוע המתגוררים בהתיישבויות 
ביהודה ובשומרון היו בסיכון נוסף, כיוון שחלקם 
בוודאי חש הזדהות עמוקה במיוחד, מתוך המחשבה 
שהם יכולים להיות ״הבאים בתור״. קבוצה אחרת 
של אנשי מקצוע, שבאו מרקע תרבותי שונה מאוד 
מזה של המתיישבים בגוש קטיף נתקלה ברובד נוסף 
של מורכבות וקושי על רקע השוני האידיאולוגי. 
למתיישבים היה קשה לקבל אנשי מקצוע בכלל, 
ובוודאי כאלה שלא הזדהו עם עמדותיהם ועם 

מאבקם.
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תיאוריה
הגישה הנרטיביתהגישה הנרטיבית מאמינה כי בני אדם הם יצורים 
הנותנים משמעות לאירועי חייהם, ועל-פיה הם 
מתנהגים, מרגישים ואף מכוונים את עתידם. 
מטפורה חשובה לתיאור תהליך הענקת המשמעות 
יכולה להיות סיפורסיפור. סיפור בנוי מרצף אירועים 
הסדורים לאורך ציר הזמן על-פי משמעות וערכים 
היוצרים עלילה. בסיפור קיימים גיבורים המבטאים 
וביחסים ביניהם את המשמעויות  במעשיהם 
השונות (ווייט ואפסטון, 1990). כאשר אדם רוצה 
לשנות את הסיפור הבעייתי לסיפור חלופי מועדף, 
הוא יעשה זאת על-ידי שינוי במרכיבי היסוד של 

הסיפור שאותם הזכרנו.
כשמתרחש אירוע גדול וכואב יש לו נטייה להשתלט 
ולהפוך את עצמו לסיפור המרכזי או הבלעדי. 
ולהתמקד בכאב  זה  נרצה לסייע לתהליך  לא 
שבסיפור שעלול להעצימו. מסיבה זו העדפנו 
לחקור בסדנה בתחילת התהליך אירועים ״מעניקי 
חיים״, ספוגים במשמעות, בערכים ובאמונות, 
ולמצוא חוטים מקשרים ביניהם שיבססו את 
הסיפור החלופי המועדף (ווייט, 2004). בסיס זה, 
הבנוי מאירועים אלה והמשמעות המוענקת להם 
 (a place to stand in) הוא ה״מקום לעמוד בו״
(ווייט, 2005) כפי שנאמר בשם ארכימדס ״תנו לי 
נקודת משען מחוץ לכדור הארץ ואניף אותו״. אם 
נמצא מקום לעמוד עליו מחוץ לשליטת הבעיה, 
נוכל להשתחרר משליטתה. מושגים דומים לכך 
מופעים בטיפולים שונים בטראומה, מקום בטוח 
ב-EMDR (שפירו, 1995) ומשאבים ב-SE (רוס, 

2002 תקשורת אישית).
גילוי אירועים אחדים ״מעניקי חיים״ מהעבר 
ומן ההווה ושזירתם לשרשרת מעניקים תחושת 
רצף, ויכולים לתרום לעיבוי תחושת הזהות, או 
כפי שוויליאם ג׳יימס מכנה זאת ״זרם התודעה״ 

(וויט, 2004). 

מרכיב נוסף בתהליך העיבוי של האירועים הוא 
שזירת מרכיב הפעילות (הפעולות השונות הקורות 
ונעשות באירוע) במרכיב המשמעות (המשמעות 
הניתנת לפעולות), התורמת להעשרתו ולביסוסו של 
הסיפור המועדף. למרכיב המשמעות ישנם רבדים 
שונים בסולם עולה של הפשטה: כוונות, מטרות, 
ערכים, אמונות, חלומות ועקרונות. במרום סולם 
זה מגיעים אף לשלב של מחויבות, שבו נקשרת 

המשמעות לעשייה העתידית.
על כן, בהמשך הסדנה הרחבנו את הדיבור על 
המשמעויות גם לכיוון של מחויבות, שתקשור 
אירועים אלו גם עם תוכניות ועם פעולות בעתיד. 
באופן כזה נתווה הרצף העלילתי מן העבר אל 

העתיד. 
אירועים קשים וכואבים עלולים לגרום לאדם לתחושת 
קורבן וחוסר אונים. על כן, בבואנו להתייחס אל 
הקשיים, התמקדנו בסדנה בהתמודדות, לא מתוך 
התעלמות מהקושי אלא באופן דיאלקטי. דהיינו, 
ככל שהקושי גדול יותר כך ההתמודדות גדולה יותר 
(שליף ולייבלר, 2002). התייחסות זו לאירועים 
הנחווים כקשים, מניחה פיגומים ומתווכת (בונה 
 self) מדרגות) ביצירת תחושה של שליטה עצמית
agency) (ווייט, 2005). ככל שבירור זה יחשוף 

את המיומנויות של ההתמודדות לכל פרטיה, כך 
תגדל תחושת שליטה עצמית זו. גילוי וחשיפה 
 knowledges and skills) של מיומנויות חיים
of life) הופכת את מה שמושתק וחבוי בצלם 

של הבעיה והכאב, את מה שנתפס כמובן מאליו 
או שנחווה כמקרי, למוכר (ווייט, 2005,2004). 
היכרות עם המיומנויות מסייעת לבטא אותן 
באופן מילולי ומפורט, ולהפוך אותן מעשיות. כך 
מתאפשר ומתרחש תהליך למידה ובנייה כחלק 
מבניית הסיפור החלופי. זהו תהליך רפלקטיבי, 
שכמותו שזורים בהנחיות ובפעילויות בכל חלקי 

התוכנית. 
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חלק מהעשייה הנרטיבית מתייחס לתהליך לא 
פחות מאשר לתוכן. ישנם חלקים שונים של 
העשייה הבנויים כדי ליצור קשב ושיח. בסדנה 
נעשה שימוש בכללי קשב ושיח מוגןבכללי קשב ושיח מוגן (שליף 2005, 
לויתן, פארן ושליף, בדפוס) על מנת לפתח הקשבה 
מכבדת המאפשרת למטפלים מרחב מוגן והשמעת 
קול, שמתוכם ינבוט סיפור של התמודדות, חיבור 
ותחושת מסוגלות ויעילות מקצועית ואישית. 

כללים אלו כוללים בין השאר: כל 
אחד ידבר על עצמו ולא על האחר, 
הקפדה על זמן שווה לכל אחד, 
נושאים רגישים וכואבים ידוברו 
בקבוצות קטנות, אין לבקר או 
לשפוט את דברי האחר ולהגיב רק 
מנקודת המבט האישית של ״איפה 

זה נגע או ריגש אותי״. 
הגישה הנרטיבית בנויה, בין השאר, 
על עקרונות של הבניה חברתיתהבניה חברתית, 
שלפיה בניית זהותו של האדם אינה 

רק פרויקט אינדיבידואלי אלא גם ואולי בעיקר 
פרויקט חברתי. מתוך תפיסה זו שאפנו להפוך 
את הקבוצה לקהילה המעניקה הכרה, התומכת 
ומעצימה ובונה תמות משותפות. לשם כך נעשה 
שימוש במגוון אמצעים המבוססים על רפלקציה 
והדהוד נרטיביים. אמצעים אלו נשענים, בין 
השאר, על ההבנה, שכאשר אדם שומע את סיפורו 
של האחר מהדהדים בו סיפורים משלו - סיפור 
נוגע בסיפור. מתן ביטוי להדים הללו עשוי לתת 
למספר, הרגשה של הקשבה, שותפות, הכרה, הערכה 
והעצמה. תהליך זה יוצר מאגר רחב יותר של חוויות 
משותפות, כך שהסיפור של האחר הופך לעיתים 

חלק ממגוון הסיפורים של השומעים. 
תהליך קבוצתי זה מאיר ומעורר מוטיבים והיסטוריות 
קולקטיביות, העשויים להיות משותפים לאנשי 
הרוב והשוליים, ומציב אותם במוקד. אלה מעניקים 
קול וכוח ליחיד שהיה בשולי החברה לנתב דרכו 

למרכז. 

נוסף להעצמת המשתתפים היה העיקרון  פן 
הנרטיבי של הפחתת ההיררכיההפחתת ההיררכיה (ווייט, 1997), 
שבא לידי ביטוי בכמה דרכים. בין המשתתפים 
היו בעלי תפקידים בכירים וזוטרים, מדריכים 
ומודרכים, ובעלי מקצועות מגוונים. שונות זו 
יכלה להקרין כוח משתיק ומדיר לשוליים. אך כללי 
השיח המוגן ניסו להתמודד עם הקשיים האלה 
באמצעות שמירה על מקום שוויוני וחלוקת זמן 
שווה. כמו כן, גם המנחים השתתפו 

בהדהודים השונים. 

תהליך הסדנה 
חלק א׳

המשתתפים נתבקשו לספר על 
שתי חוויותחוויות: 

1. חוויה שורשית מהעבר שממנה 
ו/או  הם שואבים כוח, השראה 
מחויבות לעבודתם עם עקורי גוש 
קטיף. פתחנו בחוויה שמעניקה כוח 

כדי ליצור מקום בטוח להתייצב בו. 
חוויה משמעותית בתהליך ההינתקות שתדגים   .2

את הכוח, ההשראה או המחויבות האלה. 
המספרים נתבקשו לדלות את התמה התמה המקשרת בין 
שני סיפורי החוויות. השזירה של העבר וההווה 
תוך כדי שיום התמה, כוונתה ליצור סיפור שמשלב 

פעילות ומשמעות המעניקות תחושה של רצף. 
המשתתפים נתבקשו להקשיב לסיפור הראשון. 
האדם שהסיפור נגע לו במיוחד המשיך אחריו, וכך 
הלאה. דהיינו סיפור נוגע ומהדהד בסיפור, ולא 
דיבור על-פי סדר. באופן זה נוצר מארג קבוצתי 
בעל מאפיינים משותפים, שממקד סיפורים שהיו 

עלולים להיות בשוליים. 
המשתתפים התחלקו אתנו בסיפורים מרגשים ונוגעים 
שעסקו בתמות של עקירה, בשואה, בהישרדות, 
בהתמודדות, בהמשכיות, במשפחה. להלן ארבע 
דוגמאות הממחישות את הלך הרוח, הקשר בין 
שני הסיפורים, ואיך נארגו תמות משותפות לכמה 

או 
 רק
פה

חחל
המ

ש

שאפנו להפוך את 
הקבוצה לקהילה 
המעניקה הכרה, 

התומכת ומעצימה 
ובונה תמות משותפות. 
לשם כך נעשה שימוש 

במגוון אמצעים 
המבוססים על רפלקציה 

והדהוד נרטיביים.
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משתתפים. כל סיפור מלווה בפירוט תמות דומות 
שעלו בסיפורים האחרים. 

דוגמאות
מ׳: ״עד הסדנה הזאת לא חשבתי על סיפור משפחתי 
שקשור לעקירה. כשביקשתם להיזכר בחוויה, 
פתאום נזכרתי באבא שהיה במחנה עקורים 
בקפריסין. הוא ארגן שם קבוצות לימוד עברית. 
בהווה אני חשה חוסר אונים קשה למרות שאני 
מודעת לעשייה הענקית שנעשתה ונעשית עד 
היום. התמה בשבילי היא שהעשייה ענקית, אך 

התחושה היא של חוסר כוחות״.
תמות נוספות שעלו מסיפורים דומים היו למשל: 
״לעשות מעשים קטנים כנגד חוסר האונים״, ״לנתק 
מהכאב כדי שיהיה כוח להתמודד״, ״לא להפסיק 
להתמודד או במילה אחרת לא להסכים לשתף 
פעולה״, ״לחבר בין היכולת להיאבק לבין היכולת 

לתכנן כדי לעבור משהו בלתי אפשרי״. 
ת׳: אמי ניצולת שואה. בזמנו החליטה אחרי השואה 
לא להביא ילדים לעולם. לבסוף החליטה ללדת 
אותי בגיל מבוגר, להקים משפחה, ולהמשיך 
למרות הכול, זה נותן אופק שאפשר להתחיל 
מחדש. בהינתקות דאגתי לכל הפרטים הקטנים, 
וכאשר הגיעו העקורים למלון דאגתי למשל 
לתת מים לאנשים ומים חמים לתינוקות בזמן 
–  אופק   שהאחראים לא תפקדו. התמה שלי היא
הכול  למרות  או  שאפשר להתחיל מחדש 

להמשיך״.
תמות דומות נוספות לסיפור הן: ״להתאחד עם 
המשפחה״, ״לא להפריד את הילדים״, ״נלחמים 

רק במידה, כי החיים הם החשובים ביותר״.
ס׳: בזמן השואה פיזרו ילדים למקומות בטוחים כדי 
להצילם. אימא נשלחה לדנמרק והושמה בבית 
איכרה פשוטה. אימא העסיקה עצמה בסריגה, 
ובגלל טעות פרמה את הכול. האיכרה סרגה 

עבורה בלילה את הכול מחדש, כדי לתקן לה. 
האיכרה הייתה שם בעבורה, החזיקה אותה, 
ושמרה עליה, היא קיבלה אותה מבלי לצפות 
להיות תחליף הורה. (הבנתי נכון? כן) בהינתקות 
חשבתי איך אוכל לסרוג כדי שבכל זאת אתן 
תקווה קטנה. היא ישבה בלילה עבור אימא, 
ואני ישבתי הרבה לילות למען העבודה בגוש 

קטיף״.
תמה דומה נוספת: ״לעשות כדי להפחית את 

חוסר האונים״.
״הייתי בעצמי מגורש מאלג׳יר, חיינו בפריז  י׳: 
במלון בחדרון קטן. מיד כשאבי מצא עבודה, 
התגייסנו לעזור לגלי המגורשים הבאים שהגיעו 
לצרפת. נסענו לשדה התעופה וקיבלנו את פניהם 
בסוכריות, שום דבר אחר לא היה לנו. אני חי 
כיום בכפר עציון שנהרס במלחמת השחרור 
ונבנה מחדש לאחר מלחמת ששת הימים. לגבי 
העבודה בהינתקות - הלכתי מיד והתגייסתי 
לעזור לאחר העקירה, כשהגיעו למלונות לבקר 
את המגורשים. התמה שנראית לי היא שאפשר 

להתחיל מחדש״.
תמות נוספות לזו: ״הסתכלות אנושית, לעזור״, 

״לעזור ולהיעזר באנשים״, 

כפי שניתן להבחין בסיפורים ובתמות, המשתתפים 
הגיעו במהירות לסיפורים בעלי תמות קיומיות 
שהתקבצו סביב תחומים משותפים. הפתיחות, 
ההתרגשות ותחושת השיתוף יצרו באופן מהיר 
ביותר ״קהילה״ ומרחב בטוח שבהם היה ניתן 
לחוש מובן ומוגן. ניסיון זה הוא הוכחה לאנשי 
מקצוע העובדים עם ציבור העובר חוויות קשות 
ומשברים לעוצמה ולחיוניות שיש להענקת מרחב 

מאפשר. 
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חלק ב׳חלק ב׳
אחרי שנוצרה תחושת ״קהילה״ מאפשרת ומוגנת 
ביקשנו מהמשתתפים להתחלק לשלשות שבהן 
יספר כל אחד על רגעים קשיםרגעים קשים שעבר בתהליך 
העקירה/הינתקות. חלק זה נעשה בקבוצות קטנות 
כדי לאפשר תחושה של אינטימיות ומוגנות, במיוחד 

בעת הבעת רגשות ותחושות קשות. 
היה  שאף  מהמשתתפים,  חלק 
בשטח בזמן העקירה, לא התלהב מן 
המטלה מפחד של העלאת החוויות 
הקשות מחדש. לאחר מעשה אמרו, 

שלמרות הקושי הרב הם הרגישו נשכרים מהתהליך, 
במיוחד בגלל האופן והצורה שהוא נעשה. בסבב 
נוסף התבקשו לספר בהרחבה על ״מה עזר להם 
להתמודדלהתמודד״. בבסיס הנחייה זו עמדה המחשבה, כי 
פירוט ההתמודדויות יביא לגילוי ולחשיפה של 
מיומנויות חיים, ויבליט את תחושת המסוגלות. 
האמונה היא, שדברים אלו מסייעים ביד האדם 

להתמודד עם תחושות חוסר האונים. 
במליאה ביקשנו שיגדירו את המאפיינים של 
הדברים שנתנו להם כוח להתמודד ברגעי הקושי. 
כשרשמנו את המאפיינים ניסינו לקבץ אותם 
למקבצים. הדיון בשיום ובקיבוץ נקודות הכוח 
הוא תהליך רפלקטיבירפלקטיבי שמקדם תהליכי למידה 
ובנייה של סיפור חלופי. כמו כן, תומכת פעילות 

זו בהמשך גיבוש תחושת הקהילתיות. 
נמנה את הכותרות של מקבצי התמות התמות  להלן 
נותנות הכוחנותנות הכוח להתמודדות עם הקשיים: קשר עם 
המתיישבים; תמיכת עמיתים; ערכים, אמונות 
ומשמעות; התפקיד והידע המקצועי; עשייה ויוזמה; 

הומור וחיבור רגשי. 
מרשים עד כמה אנשים נקשרים לפן של ההתמודדות 
ולא רק לקושי. שוב עולה וצצה החוויה שבהמשגה, 
וניתן לשרטט כמה תמות אנושיות בסיסיות 
בסיסי:  אנושי  ומהוות משאב  כוח  הנותנות 

עשייה, קשר ויחסים, חיבור לרגשות, אמונות 
ומשמעות, ולבעלי מקצוע - הידע והתפקיד המקצועי. 
מניסיוננו בסדנאות שונות, אלה הם הגרעינים 
מפיחי החיים הבסיסיים, שנובטים שוב ושוב, 
ומשותפים לבני האדם מעבר לשונות האישית. 

חלק ג'
לסיום, ביקשנו מהמשתתפים לומר 
מה נגענגע בהם, להתייחס לקשר בין 
החלקים השונים של היום ואילו 
אסוציאציות, דימויים או מחשבות 
העלו בהם הדברים. חלק מדברי המשתתפים נשזר 

בסיכום המאמר.

סיכום
תואר כאן יישום מודל ליצירת מרחב והעצמה 
לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסייה לפני 
משבר, במהלך המשבר ואחריו. מהיישום עולה, 
שמודל זה מאפשר פתיחות ושיתוף היוצרים 
תמיכה, הכרה וחיבור קבוצתי מעצימים. כצופים 
בתהליך, היה מדהים עד כמה מהר הגיעו אנשים 
ממסגרות עבודה שונות, שחלקם לא הכירו זה 
את זה לפני כן, לפתיחות בנושאים אישיים כל 

כך ומשמעותיים בעבורם. 
המשתתפים ציינו את חשיבות הקדשת הזמן לעצמם 
״לאורך כל התקופה עסקתי באחר ובקולקטיבי, 
והיום עשיתי למען עצמי״. זמן ומרחב אלו אפשרו 
חיבור ותחושת ׳ביחד׳, שותפות וחלוקת הנטל. 
שיתוף והקשבה עוזרים״. וזאת, בניגוד לבדידות 
בזמן ההתערבות בשטח ״פעם ראשונה של ׳ביחד׳, 
בניגוד לבדידות שבה הייתי בכל התהליך״. החיבור 
שנוצר גישר על-פני הבדלים בסטטוס (מנהלים 
ומנוהלים, מדריכים ומודרכים) בדתיות (חרדים, 
דתיים וחילונים) ובהשקפה פוליטית (ימין ושמאל) 

״שכולנו מרחם אחד למרות השוני״. 
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דווקא מתוך הכניסה  זו התרחשה  התחברות 
לסיפורים אישיים, שאפשרה הבעת רגשות. אלה 
הדהדו ברגשותיהם של אחרים ״נגעו בי הסיפורים״. 
״החיבור של סיפורים שונים של האדם עצמו 
בזמנים שונים לבין הסיפורים של אנשים שונים 
היה משמעותי״ ״נורא עוזר כשנעשית אינטגרציה 
(בין הסיפורים)״. ההקשבה לסיפורים של אחרים 
קישרה אנשים לחוויות ולסיפורים אישיים שלהם 
מעברם: ״כל סיפור שעלה פה חיבר אותי עם סיפור 
שלי״. המשתתפים שאבו חיזוק, כוח, תקווה וריפוי 
מהמפגש״ ״נתן לי כוח להמשיך, כי אולי נוכל לתת 

קרן אור למתיישבים״. 
פן נוסף שהיה משמעותי בסיפורים היה הרקע 
התרבותי הדומה. דווקא החיפוש הראשוני של 
סיפורים מן העבר והיותם ספציפיים, אפשרו 
התחברות לגרעיני תרבות ראשוניים: עקירה, 

שואה, התמודדות, הישרדות, ותקווה.
הסדנה הייתה עבור המטפלים מרחב שאפשר מקום 
לסיפור ״מחובר״ אל מול סיפור של עקירה וניתוק. 
סיפור תקווה מתוך קישור לסיפורים מן העבר של 
עקירה וצמיחה, גלות וגאולה. נראה לנו שמרחב 
זה היה תחנת התחזקות, לעיתים ראשונה, לאחר 
שהיו עדים ושותפים לחוויות קשות ישירות או 
בעקיפין – חוויות של גירוש, של עקירה ובוודאי גם 
של ניכור ופירוד. מרחב זה נוצר באמצעות מבנה 
הסדנה ותכניה, שאפשרו יצירת מארג של סיפורי 
חיים והשתרשות מחודשת כפולה: השתרשות של כל 
אחד מחדש בחוויות הנקשרות לחוויות משמעותיות 
מעברו, וכן השתרשות משותפת של כל הקבוצה 
תוך בניית תחושת שיתוף ושייכות. מתוך התנסות 
זו והתנסויות אחרות שהיו לנו בעבודה עם אנשי 
מקצוע העובדים עם אנשים במשבר, אנו מאמינים 
שזהו מודל מוצלח להעצמתם, לחיזוקם ולצמיחתם 

מתוך העבודה וכאמצעי כנגד שחיקה.
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מתחברים... תוכנית התערבות ייעוצית-
חינוכית לנוער ישראלי (שאינו מפונה או קולט)

רונית כץ, יועצת בגימנסיה בירושלים.

קיץ לוהט עבר עלינו, מי בארץ ומי בחו״ל. בין 
הים, הגלים והחול לבין קריאת ספר טוב ואכילת 
אבטיח צונן ליווינו מרחוק, מרותקים למסך הקטן 
את תהליך ההינתקות, שהסתיים בפינוי רצועת עזה 
וארבעת היישובים בצפון השומרון. כמו בחברה בחברה 
הישראליתהישראלית אני מעריכה שגם בחדר המורים שלנו 
ובקרב תלמידינו קולות שונים ורמות מעורבות 
שונות ביחס לתהליך ההינתקות, לתוצאותיו, 

ולמשמעויותיו. 

אנו כמבוגרים הנושאים בחלק מן האחריות לחינוך לחינוך 
הנוערהנוער המופקד בידינו, נקראנו בימים אלה להירתם 
לאתגר ההתחברות שלאחר ההינתקות. בהיותנו 
רחוקים פיזית מיישוביי חבל עזה וצפון השומרון, 
איננו משתייכים למעגל הפגיעות הקרוב והטראומטי. 
יחד עם זאת, חשוב לנו, כחלק מהחברה הישראלית, 
לסייע לתלמידינו לא להישאר מנוכרים ומנותקים 

מתהליכים משמעותיים שמתרחשים בקרבנו! 

יעל להמן (יועצת בכירה של ממ״ד, מחוז ירושלים) 
סיכמה לקראת ההינתקות מאמרים בתחום. בין 
היתר היא התייחסה למאמר שהתפרסם בעלון של 
נט״ל (ד״ר יפה זינגר ״בנוגע לרגש״, מאי 2005) שם 
מתוארת תסמונת הקרויה קהות חושיםקהות חושים: ״לעיתים 
ממשיכים הנפגעים להשתמש במנגנונים אלה שנים 
לאחר שהאירועים הטראומטיים הסתיימו. במקרים 
אלה הם עלולים להפוך לאנשים אדישים ופסיביים. 

האדישות והפסיביות הופכות לצורת התייחסות 
כוללת לסביבה... התוצאה היא שחייהם הופכים 
להיות מנותקים וחסרי צבע מבחינה רגשית.... 

משאירים את הנפגעים בבדידות גדולה״.

תופעה מדאיגה של ניכור ניכור היא תופעת ההתעלמותההתעלמות 
של הסביבה מהאירוע שקרה – ניסיונות השכחה, 
המעטה בערך האירועים ומשמעותם, האשמת 
ה״הקורבן״, ופשוט חזרה לסדר יום מידי מבלי 
לתת מקום לאירועים שחווינו בשיח הכללי, 

התקשורתי והחינוכי.

בספרה של ד״ר נירית רייכל ״בית-ספר צומח 
בין ים למדבר ונעקר״ (2005), היא מספרת את 
סיפורו של בית-ספר באופירהבאופירה, שאותו ניהלה 
מאז הקמתו ועד העקירה. רייכל ערכה בדוקטורט 
שלה השוואה בין תהליך העקירה של ימית לבין 
פינוי אופירה. בין השאר היא מספרת, שתושבי 
ימית התקשו מאוד בתהליך ההחלמה מהטראומה 
שחוו בעיקר בגלל הניכור והדחייה שחשו מהחברה 
הישראלית. להזכירנו- תושבי ימית הוצגו כתאבי 

בצע, סחטנים ורכושנים.
החברה הישראלית לא גילתה רגישות ואמפתיה 
ביחס אליהם, והותירה אותם בבדידותם, בתחושת 
אובדן תמידית, ואחדים מהם הגיעו אף לתופעות 
והמשפחתית.  האישית  הלכידות  פירוק  של 
לעומת זאת, תושבי חצי האי סיני ובעיקר היישוב 
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אופירה, נמצאו כמי שהסתגלו ונקלטו טוב יותר 
לאחר עזיבת היישוב. אופירה היה יישוב אהוב, 
שתושביו הדגישו את הקשר שלהם למקום, לנוף 
יותר לחברה  ולאדמה. להיבטים אלו היה קל 
הישראלית להתחבר, והם זכו לאמפתיה ולחיבוק 

גדול מהציבור.

קיים קשר בין התפתחות חברההתפתחות חברה אדישה לבין 
התפתחות נפשהתפתחות נפש אפתית. בין חברה מנוכרת לבין 
נפש דיסוציאטיבית. כשאין דיבור בין-אישי - גם 
אין דיבור פנימי. אנו חווים אירועים חברתיים 
משמעותיים, יותר או פחות, באינטנסיביות רבה 
בחברה שלנו. לפיכך, כאזרחי המדינה ובעיקר 
כמחנכי הנוער, מוטלת עלינו המשימה לפעול 
למען נפשם של בני הנוער ובו-זמנית להתפתחות 
זו משתקפת  החברה שבה אנו חיים. תפיסה 
בתיאור ההתערבות שלהלן, וחשובה מעבר לאירוע 

ההינתקות המדובר.

"היום שאחרי" - כיצד ניערך ונתגבר
ניתן לראות שלושה אפיקי התערבות מרכזיים:

ממשיכים לדברממשיכים לדבר א. 
חשוב לשוחח עם התלמידים. לא לתת לדברים   
להתנדף. לפנות מרחב להתרחשויות. להזכיר 

ולזכור.
מטרות השיח:

להכיר את העובדות.  ·
לאפשר ביטוי של רגשות ושל מחשבות - עצב,   ·

כעס, בלבול, כאב, וכדומה.
לתת לגיטימציה למגוון של קולות תוך יצירת   ·
וכבוד למגוון הקולות  תנאים של הקשבה 

(עקרונות השיח המוגן).
להדגיש את מורכבותה של המחלוקת - כאב   ·
של חלק אחד בעם נתפס כהזדמנות לעתיד 

אצל חלק אחר בעם.

להבחין בין חופש הבעת דעה לבין ביטויי   ·
אלימות ואי-ציות לחוק.

לקשיי  לגלות אמפתיה  לסייע לתלמידים   ·
המשפחות בכלל ולתלמידים בפרט, לנוכח 
הכורח להתפנות מבתיהם (עזיבת מחוז ילדות, 

קשיי קליטה במקום חדש וכדומה).
לעודד צפייה ביקורתית באירועים - הפרדה   ·
בין כאב לתגובה, בין עובדות לפרשנות, בין 

מידע אמין לשמועות.
להבחין בתוך הכלל ביחידים הסובלים בתוכנו-    ·
לשותקים, למתרחקים, למתבודדים, לאלה 
המגלים אפתיה ואדישות, ולאלה העומדים על 
סף שבירה, מתפרצים ומגלים תוקפנות ואלימות.

ולעודד כמו בכל תקופה  להתייחס, לטפל   ·
פוסט-טראומטית. 

מתחילים לעשותמתחילים לעשות ב. 
עשייה חברתית, עשייה אישית או עשייה   
לאומית - כל עשייה שתוצאותיה בצידה וניתן 
לראות את פירותיה חשובה לנוער, מאתגרת 
אותו ומנתבת את האנרגיות לאפיקים של 
התחדשות ושל תרומה. התנדבות ומעורבות 
קהילתית מאפשרת לנוער לתת מעצמו ומעצימה 

את תחושת הערך ואת הדימוי העצמי.
חשוב להגביר את מעורבות התלמידים בכל   ·
הקשור לסיוע ולתמיכה ממשית במעבר ובקליטה 

של תלמידי גוש קטיף וצפון השומרון.
כדאי לעודד יוזמות תלמידים בכיווני עשייה   ·
אפשריים כמו - תמיכה באמצעות התכתבות, 
אירוח בתקופת המעבר, כתיבת אמנה חברתית 

של קולטים וכדומה.

לומדים מהמצבלומדים מהמצב ג. 
ניתן להשתמש באירועים כהזדמנות ללמוד   

נושאים כגון:
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החיים במחלוקת - בירור רגשי וערכי של   ·
המצב, ופיתוח כלים אישיים להגברת החוסן 

במצבי מחלוקת.

גבולות המחאה.  ·
הגבול בין ציות לחוק והתנגדות לו.  ·

משמעותה של הדמוקרטיה והסיכונים הנובעים   ·
מפגיעה בה.

 
תוכנית ההתערבות בנושא ההינתקות בגימנסיה תוכנית ההתערבות בנושא ההינתקות בגימנסיה 

ירושליםירושלים
בגימנסיה ירושלים לא נקלט איש מתלמידי גוש 
קטיף. עם זאת, ביום הראשון ללימודים התבקשו 
כל מחנכי הכיתות להקדיש שעתיים לדיון לדיון בנושא 
ההינתקות. המחנכים הודרכו על-ידי צוות הייעוץ, 
שערך לקט של הצעות לשיח בנושא מתוך חוברת 

–״מתחברים ומתנתקים - האתגר״. מחנכים  שפ״י 
רבים הרגישו רצון וצורך לעסוק בנושא בשעורי 

מחנך נוספים במשך חודש ספטמבר.
 

כדי לממש את העשייה החברתיתהעשייה החברתית, 50 תלמידי שכבת 
י״ב יצאו ב-25.9.05 לסייע למשפחה שפונתה מגוש 
קטיף בבניית החממות. לאחר חזרתם, התבקשו 
התלמידים לענות על שאלון. יתר תלמידי השכבה 
היו בתקופה זו במסע לפולין. השאלון הועבר 
הן לתלמידים שהשתתפו בבניית החממות והן 

לתלמידים שהיו בפולין. להלן הממצאים: 

ממצאי השאלון
המספרים מציינים את אחוז  אחוז התלמידים המסכימים 

במידה רבה עם המשפט.

שאלהשאלה
תלמידים תלמידים 

שהשתתפו שהשתתפו 
בבניית החממותבבניית החממות

תלמידים שלא תלמידים שלא 
השתתפו בבניית השתתפו בבניית 

החממותהחממות

בני הנוער בירושלים צריכים להירתם למען התושבים 
שפונו מגוש קטיף

75%62%

62%18%בית- הספר צריך לקיים דיונים בנושא ההינתקות

62%43%בית- הספר צריך לפעול בנושא ההינתקות

נושא ההינתקות נוגע לבני נוער חילוניים עירוניים במדינת 
ישראל

62%56%

62%50%נושא ההינתקות נוגע לי אישית

תלמידי השכבה שיצאו לבנות את החממות עבדו ברצינות 
ובחריצות

81%62%

יש לי עניין להיות בקשר עם בני הנוער שפונו מחבל 
קטיף

50%12%

בהשוואה לאוכלוסיות נוספות הזקוקות לסיוע במדינה, 
אוכלוסיית המפונים מגוש קטיף זקוקה לסיוע

50%31%

הפעילות של בניית החממות יכולה לסייע למשפחות 
המפונים

62%68%
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מגוון תשובות שניתנו לשאלות הפתוחות

תלמידים שלא השתתפו בבניית תלמידים שלא השתתפו בבניית תלמידים שהשתתפו בבניית החממותתלמידים שהשתתפו בבניית החממותשאלהשאלה
החממותהחממות

ת  מ ר ל ת   מ ר ל ר  ב ס ה
המוטיבציההמוטיבציה סביב 
החממות,  בניית 
כפי שמבינים אותה 

התלמידים.

אמפטתיה לקושי הפיזי והנפשי, אכפתיות, ורצון 
לעזור לזולת הגבירו את המוטיבציה.

התחושה שהמשפחה הספציפית לא נזקקה 
באופן אמיתי, ויחס לא מכבד מצידה, פגעו 

במוטיבציה.

חשיבות העזרה גדלה בהתאם 
לצורך של האנשים בעזרה 

זו.

בני  על  לגבי  ידעידע 
נוער שנותקו מחבל 

קטיף

אין ידע מלבד שהמצב קשה להם.
זקוקים לכסף ולסיוע רב. מאמינים באלוהים 

למרות מצבם. 

לא יודעים הרבה פרט לנושאים 
שנידונו בבית-ה“ספר. 

אמפתיה- קשה לעזוב סביבת 
אליה  שהתרגלת  מגורים 

בילדות.
הנכונות של המתנחלים לצאת 
גייס  למרות הקושי שלהם 

מוטיבציה.
ם  י ב ו צ ע ם  ה ש ם  י ע ד ו י

ומסכנים.

דעה אישיתדעה אישית לגבי 
על פרויקט סיועסיוע 
לתושבים מופונים

פרוייקט חשוב כתמיכה נפשית - שותפות 
גורל.

יש למצוא נזקקים יותר ולהגיש להם סיוע.
רעיון טוב, מטרה נעלה, אך צריך להיות מכוון 

יותר לנזקקים.
תורם לאהבת הארץ, גורם לבני נוער להעריך 
את מה שיש להם ועוזר בהיכרות עם צורות 

התיישבות שונות ותנאים שונים בארץ.
חשוב להמשיך ולתרום- זה גורם לבני הנוער 

התורמים הנאה, תחושת משמעות וחשיבות.
היו שמחים לתרום לאו דווקא כתוצאה מיוזמה 

בית- ספרית.
זהו פרוייקט חשוב עבור המתנחלים כדי לעזור 

להם לחזור לחיים הרגילים.
חשוב לעזור למפונים ולכל אזרח מתוך תחושה 

של שותפות גורל יהודית.

העזרה חשובה כי כך מסייעים 
למפונים לעבור את קשיי היום- 
נותן  כן  והבעיות. כמו  יום 
תחושת אכפתיות, אהבה, רצון 

לעזור- סולידריות
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ניתוח הממצאים
התבוננות בממצאים מצביעה על כך, שתלמידים 
שהשתתפו בבניית החממות מרגישים מגויסים 
יותר לנושא ההינתקות. הם חושבים שעל בית-
הספר לפעול ולדון בנושא, וחשים שהנושא נוגע 

להם באופן אישי. 
לעומתם, תלמידים שלא השתתפו בבניית החממות 
חשים זרות גדולה יותר וניכור לנושא. הם חושבים 
שבית-הספר לא צריך לדון ולפעול בנושא (50% 
מהם לעומת 62%), אך חשים שהנושא נוגע להם 

באופן אישי.
מסתמנת השפעה מאוד מגייסת לפעילות למען 
המפונים. תחושת המחויבות, העניין והאמפתיה 
גברו. תחושת השליחות והיכולת להשפיע ולסייע 

גברו. 
יחד עם זאת, יש לציין, שהמפגש עם המשפחה 
הספציפית שלה עזרו תלמידינו בבניית החממות 
עוררה ספק במידה שבה המפונים אכן נזקקים 
לעזרה. המפגש עם משפחה בעלת 42 דונם אדמה, 

שמפעילה 70 עובדים זרים, קומם את התלמידים 
העירוניים, אשר חלקם מגיע מרקע סוציו-אקונומי 
בינוני ומטה. הם הרגישו חוסר מוטיבציה. מצב זה 

הסביר גם חלק מתשובותיהם. 
רבים מהם חשבו שהיה על בית-הספר להפנות 
אותם למשפחות נזקקות יותר ולמקומות שבהם 
ההתנדבות תהיה משמעותית ואפקטיבית יותר. 
עם זאת, הם ידעו להבחין בין המשפחה המסוימת 
הזו לבין מצבים אחרים. נראה, כי למרות הכול, 
השיג הפרויקט את מטרתו העיקרית – הימנעות 
ממצב של ניכור חברתי ויצירת חוויה של תרומה 

לחברה. 

מקורות
זינגר, י׳ (2005), ״בנוגע לרגש״, נט״לנט״ל, מאי.

רייכל, נ׳ (2005), בית ספר צומח בין ים למדבר בית ספר צומח בין ים למדבר 
ונעקרונעקר, מכון מופ״ת.
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רקע
והימים ימי הינתקות, אובדן בית, מאבק בעד ונגד, 

תקופה של משבר ושינוי.
באותה עת במקום אחר, בקנה-מידה קטן, באופן 
מאוד שונה אך גם בעל קווי דמיון והשקה, התרחש 
תהליך של סגירת ״בית״ והעברת יושביו לבית אחר. 
מדובר בתהליך סגירה של שני בתי-ספר יסודיים 
קטנים בכפר-סבא, ומיזוגם עם שני בתי-ספר 

אחרים בעיר. 
התהליך המקומי התרחש על רקע תהליכים חברתיים 
ולאומיים אחרים, אשר לא ניתן להתעלם מנקודות 
הדמיון וההשקה ביניהם. כמובן שמדובר במצב 
אחר, בעל אופי, היקף ועוצמה שונים לחלוטין. 
אולם, בשני המקרים מדובר בתהליך שינוי ומשבר 
הקשורים לסגירה ולאובדן של ישות אחת בעלת 
עבר, תרבות ומורשת, ואיחודה עם ישות אחרת. 
תהליך המיזוג החל בעקבות החלטת מועצת העיר 
על סגירת שני בתי-הספר בגלל מיעוט תלמידים 
באזורי הרישום שלהם. ההחלטה התקבלה לאחר 
שנים של ניסיונות להעלאת ההצעה לסגירה, ומאבק, 

בעיקר של אחד מבתי-הספר, נגד סגירתו.  
תהליך המיזוג נשא אופי שונה בשני צמדי בתי-
הספר המתמזגים. אחד מבתי-הספר הנסגרים 
קיבל על עצמו את דין הסגירה, ושיתף פעולה עם 
התהליך ועם בית-הספר הממזג לאורך כל הדרך. 

ואילו בית-הספר השני אשר נאבק במשך שנים 
נגד הסגירה המשיך במאבקו גם לאחר החלטת 
לווה תהליך המיזוג  המועצה. בשני הצמדים 
בכאב ובקשיים עבור בית-הספר הקולט ובמיוחד 
עבור בית-הספר הנקלט. אך להחלטה אם לשתף 
פעולה או להיאבק הייתה השפעה רבה על אופן 

ההתמודדות הן בהווה והן בהכנה לעתיד. 
בחר  פעולה  בית-הספר אשר החליט לשתף 
להשתמש במצב המשבר כהזדמנות להתנסות 
וללמידה של הצוות ושל התלמידים בנושאים שונים 
הקשורים לסגירה, כמו התמודדות עם שינוי, עם 
אובדן ועוד, למרות הקושי הרגשי, הכאב ומצב 

חוסר הוודאות. 
שתי משימות מרכזיות עמדו על הפרק:שתי משימות מרכזיות עמדו על הפרק:

לשמור על שיגרת לימודים תקינה ומצמיחה.  .1
להכין את הילדים לפרידה ולמעבר לבית-הספר   .2

החדש בצורה הטובה ביותר.
במקרה של בית-הספר הנאבק התהליך היה קשה 

יותר. 
זה נשא המאבק אופי של ״מאבק על  במקרה 
הבית״. השפה שבה השתמשו והדרך שבה תיארו 
את התהליך הושאלו מתחום החורבן. הם תיארו 
את הנטישה של הממסד העירוני ושל המערכות 
המלוות אותו, את בדידותם במערכה, וציינו את 
הצורך להשתמש באמצעים שונים ומגוונים, ביניהם 

הרהורים על תהליכים בית-ספריים
בראי ההינתקות1 

עירא הררי, שפ“ח כפר-סבא2 

המערכת התלבטה ארוכות האם להכניס מאמר זה לגיליון, שכן אינו מתייחס ישירות להתערבות בתהליך ההינתקות. המאמר משאיל ממושגי   .1 
ההינתקות והתקופה על מנת לפרש סוגיות חולין. עם זאת, הכנסת המאמר באה להדגיש את חשיבות ההכרה בהשפעת תהליכים חברתיים במקום 

אחד על תהליכים במקום מרוחק אחר. 
סייעו בכתיבה: נועם איינהורן, בתיה האס-פורטר, יעל נייזברג-בורד, חיאת צפניה ודורית רווה, שפ״ח כפר-סבא.  .2 



| 125 |

פנייה לבג״ץ ולעיתונות המקומית למניעת ״רוע 
הגזירה״. כל זאת חודשים לאחר ההכרעה במועצת 
העיר. במשך כל התהליך שידר בית-הספר את 
המסר, שייתכן שהסגירה לא תתממש, וכי ייתכן 
שיש עדיין מה לעשות ולשנות. בית-הספר עצמו 
תואר על-ידי באיו כ״בית״ שניצב לפני הריסה, 
ואוכלוסיית בית-הספר – הורים, מורים ותלמידים 
פירוק.  סף  על  שעומדת  כ״משפחה״  תוארה 
הורי בית-הספר ומוריו חשו אבודים ונטושים, 
חוששים מיום המחר. המורים חששו לאבד את 
מקום עבודתם, מה יהיה עליהם, היכן ימצאו את 
עצמם. ביניהם היו מורים שלימדו בבית-הספר 

מעל לעשור שנים.
לא כאן המקום לספר על תהליך ההתערבות 
– נושא זה שייך ״לסיפור אחר״. ההשוואה בין דרכי 
ההתמודדות של כל בית-ספר, כמו גם התעצמות 
התהליך על רקע התהליך במדינה, נראה כי אינם 

מקריים.
תהליך המיזוג עם בית-הספר שקיבל על עצמו את 
הסגירה נעשה מתוך שיתוף פעולה, ומהרגע הראשון 

ניתן מרחב העבודה להתערבות בכל הרמות. 
תהליך המיזוג השני, עם בית-הספר שהתקשה 
לקבל את עובדת המיזוג, נשא אופי אחר. שיתוף 
הפעולה התקיים במחאה, ובעיקר בעקבות לחצים 
של גורמים בעירייה ובפיקוח. נערכו ישיבות שונות, 
ביניהן ישיבה בנוכחות ראש העיר, אשר מטרתן, 
בין היתר, לשוב ולפזר את מסך העמימות באשר 
לסגירה ולאשש את התרחשותה. מחאה זו כמובן 
השפיעה גם על בית-הספר הממזג, אשר בעצמו 
והעלה סימני שאלה באשר  חש חוסר אונים 
להתממשות הסגירה, ובאשר לכדאיות בהשקעת 
המאמצים אם היא אמנם לא תתרחש. פסיכולוגית 
בית-הספר הנסגר והיועצת בו עמלו רבות בניסיון 
ליצור אפשרויות להכנה נכונה של המורים ושל 
התלמידים לקראת המיזוג הממשמש ובא, אך הדבר 
לא הסתייע כמעט עד תום השנה בגלל ההתנגדות 

הרבה לעצם רעיון הסגירה. 
למרות זאת, בבית-הספר הממזג נעשתה עבודת 

הכנה עם צוות המורים לקראת המיזוג. 
ליועצים  מפגש משותף  נקבע  במהלך השנה 
ולפסיכולוגים של ארבעת בתי-הספר המתמזגים, 
כדי לדון יחדיו בבניית תוכנית עבור תלמידים 
ועבור מורים לקראת המעבר. במפגש זה ניתנה 
הזדמנות לראייה כוללת יותר וברמה העירונית 
של תהליך המיזוג בבתי-הספר השונים. מפגש זה 
יצר אפשרות להפריה הדדית ולחשיבה משותפת. 
גובשה תוכנית שבבסיסה הכנה לבאות ואיתור 
ההזדמנות לשינוי, אף-על-פי שנכפה על כולם, 
כדרך לרכישת כישורים להתמודדות נכונה עם 
שינויים, מתוך הכרה כי כישורים אלה חיוניים 

בחיים המודרניים רוויי השינויים והתהפוכות. 
התוכנית התמקדה בעבודה על כישורים כמו: 
התמודדות עם שינוי ומעבר, התמודדות עם מצבי 
לחץ ואי-ודאות, כישורי חברות – קבלת החלטות 
לקראת בחירת החברים לאשכולות שמהם יורכבו 
הכיתות החדשות, ופרידה מהכיתה, מהחברים 

ומהמורים. 
כמו כן, נערכו מפגשים בין תלמידי בתי-הספר 
בבית-הספר הממזג ובבית-הספר הנסגר, ומפגשי 

היכרות ותכנון פדגוגי בין שני הצוותים. 
שנת הלימודים תשס״ו היא שנת המיזוג הראשונה 
בפועל. התהליך עדיין בראשיתו אך ניתן כבר לומר, 
כי ניכר שתהליך ההכנה נשא פרי. באופן ראשוני 
ניכר הדבר בקליטה הטובה של מורי בתי-הספר 
הנסגרים בבתי-הספר הממזגים. בשני בתי-הספר 
התקבלו המורים ברוח טובה ומתוך אמפתיה לקושי 
שעברו בתהליך המעבר, וכבר החל להיווצר אקלים 
חיובי חדש בחדרי המורים. עבור התלמידים השינוי 
אינו פשוט, ובמהלך השנה תיעשה עבודה בחדר 
המורים ובכיתות, עם דגש בנושא האקלים הכיתתי 

והבית-ספרי והגיבוש החברתי. 
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לסיכום
תהליך מיזוג בתי-הספר בכפר סבא היה תהליך 
ארוך ומורכב. תהליך זה כלל חוויות של אבל עבור 
בתי-הספר הנסגרים, כמו: הכחשה, כעס, התמקחות, 
דיכאון ולבסוף השלמה, קבלה והתארגנות חדש. 
עבור בתי-הספר הממזגים התהליך כלל חוויות של 
חשש מפני השינוי הכפוי וההיבטים הכרוכים בו, 
וכן כעס וקושי בהתמודדות עם בית-ספר שאינו 
מוכן לקבל את הסגירה. במקביל, היו טמונות 
בתהליך זה גם אפשרויות לעשייה חינוכית, לצמיחה 

ולהתחדשות.
בתהליך זה ניתן מקום חשוב לעבודה מערכתית 
של הצוותים הייעוציים-טיפוליים בבתי-הספר 
כגורמים מייעצים ומסייעים להנהלות בהובלת 

התהליך המורכב.  

העבודה המערכתית, מתוך שיתוף פעולה של 
הגורמים השונים בתוך בתי-הספר ומחוץ להם, 
כולל מחלקת החינוך, הפיקוח הכולל, הפיקוח על 
היועצות והשירות הפסיכולוגי, אפשרה הובלה 

של התהליך באופן רגיש ומושכל.  
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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.
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תיעוד משפחתי
הצעה לפורמט לריאיונות מעצימים למשפחות ולקבוצות

של עקורי גוש קטיף1
ישי שליף, מנהל שפ"ח מודיעין עילית.

הקדמה
תושבים ואנשי מקצוע שעבדו ועובדים עם העקורים 
מגוש קטיף לפני העקירה, במהלכה ואחריה, חיפשו 
דרך לאפשר להם לדבר על החוויות שעברו. להלן 
כמה קריטריונים שצוינו ביחס לדרישות מפעילות 

כזו: 
עדיפה דרך מעצימה מעצימה שאיננה מחלישה, באמצעות   .1
פעילות או התערבות שאיננה טיפולית ולא תתייג 
את העקורים כפציינטים. רעיון התיעוד עלה 
כדרך נוספת לתת לאנשים תחושה שפעילותם 
משמעותית. התיעוד חשוב לשמירת הזיכרונות, 
כדי שאחרים ידעו, וכדי שאחרים יוכלו ללמוד 

מאנשים אלו על דרכי התמודדות. 
הפעילות תונחה על-ידי אנשים שמכיריםשמכירים את   .2
עולמם, את אמונותיהם ואת דרך חייהם של 
העקורים, משום ההרגשה ש״זר לא יבין זאת״. 
ההיכרות הזו חשובה גם מפני שבעת משבר 
רצוי שלא להעמיס על הנתונים בו היכרויות 
חדשות, אלא להפעיל דמויות מוכרות, שניתן 

לתת בהן אמון בקלות. 
יש לקבל את אישורםאישורם של גורמים משמעותיים   .3
בקהילה כגון הרבנים של הקהילות, ולשתף 

פעולה עמם. 
כיוון שקשיים נוטים להפריד, לבודד ולנתק בין   .4
אנשים, ראינו חשיבות עליונה ביצירת פורמט, 

שיחזק את הקשריםהקשרים בתוך המשפחה או בתוך 
קבוצה מקורית. 

על בסיס רעיונות אלו נבנתה פעילות של תיעוד תיעוד 
משפחתימשפחתי או קבוצתי. השתמשנו בגישה הנרטיביתהנרטיבית 
כבסיס לפורמט המוצע. להלן כמה נקודות שעליהן 

מתבסס הפורמט:
במקרה של אובדן מוצע על-פי הגישה שלא   .1
לזיכרונות  לזיכרונות להתחבר  להתנתק אלא דווקא להתחבר 
ולהשפעות החיוביות של הדבר שאיבדנו, כדרך 
להפחית את עוצמת השפעת האובדן, ולמצוא 
את המקום שהוא עדיין מתקיים בנו. לכן, חלקים 
ראשונים של הפורמט מתייחסים למקומות 
פיזיים ולמאפיינים ייחודיים שהיו, ולעיתים 

עוד קיימים, ביישובים שנעקרו ובקהילות.
על-פי הגישה הנרטיבית וגם על-פי גישות   .2
הקשות  החוויות  אל  לחזור  כדי  אחרות, 
רצוי קודם כול ליצור מקום בטוחמקום בטוח, מעצים, 
ומועדף ולהתמקם בו. על כן, בחרנו להתייחס 
בפתיחה להעדפות של כל אחד ולמרכיבים 

החיוביים.
ישנה הנחה, שאין קושי שאדם איננו מגיב   .3
לו בדרך כלשהי. לכן, כאשר אנו מתייחסים 
לקושי, אנו מבחינים בשני צדיו. מן הצד האחד 
הקושי עצמו, ומן הצד האחר התגובה - הניסיון 

יזמו את הכלי: נהרה סטשבסקי, יוכי קלמנזון, יעל דמרי  .1
השתתפו בחשיבה: ד״ר משה לייבלר, זלדה הורביץ, אביבה ויינברגר, אפרת ברום.  

נשמח לשמוע ולקבל התייחסויות והערות לכתוב.  
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להתמודד וההצלחה בהתמודדותלהתמודד וההצלחה בהתמודדות...
במצבים קשים מצטמצמת הבחירה האישית,   .4
ושומה עלינו דווקא אז לחפש את המקומות 
או את מערכת היחסים שבהם יגלה האדם 
את אפשרויות הבחירההבחירה שלו ואת תחושות תחושות 
המסוגלותהמסוגלות. לכן, בפורמט זה ישנה פתיחות 
ביחס לבחירות האישיות של העקורים: מה 
משמעותי עבורם, איזו נקודה ברצף האירועים 
הייתה הקשה ביותר, איזה סוג התמודדות עזר 
להם. בכללים של הפורמט מושם דגש רב על כך 
שאין ״נכון״ ו״לא נכון״, וקיים מקום ומרחב לכל 
אחד להביע את הדברים המשמעותיים עבורו 

שאינם בהכרח משמעותיים עבור האחר.
הכלליםהכללים שבהם השתמשנו בפורמט כדי ליצור   .5
שיח מוגן שיח מוגן מטרתם ליצור מרחב בטוח, הקשבה 
מקסימלית, וחלוקה שווה של משאב הזמן 

המבטלת את ההיררכיה של הכוח. 

עקרונות ההנחיה
על המנחים לשמור על עקרונות אחדים במשך 

כל המפגש:
עמדה מכבדת, מוקירה, מתעניינת וסקרנית,   .1

לא פרשנית, שלא באה להציל ולהבהיל.
עמדה שאינה מתעלמת מקשיים, אולם נותנת   .2

העדפה להתמודדויות ולכוחות.
מושגים  מילים,  ולברר  לעבות  לנסות  יש   .3
ודימויים במיוחד בשלב ד׳ (מה עזר לך). אולם 
גם במשך כל הראיון, אם התשובה דלה – אפשר 
לסייע במילה או במשפט אחד, ולעזור בפירוק 

ובהרחבה של הדברים 
יש לנסות לדלות את החלקים האקטיביים של   .4

המשתתפים בתהליך הקשה.
כדאי להתמקד ולעבות משמעויות אישיות,   .5

אמוניות, רוחניות, קהילתיות וכדומה. 
אחד הדברים החשובים להצלחת תהליך הריאיון 

התיעודי הוא סיום כל התהליך. לשם כך יש לשמור 
על לוח הזמנים של כל חלק. 

על המנחים להשתדל לאפשר לדוברים ליצור רצף 
סיפורי, ולא להפסיק אותם באמצע הסיפור, אלא 
אם הם נסחפים מבחינת התוכן או מאריכים מדיי 

בתגובה.
בתחילת כל סבב, לאחר שנשאלת השאלה, יש 

לתת שהות לחשיבה.
לעיתים, כאשר עונים המשתתפים לשאלה יש 
לאפשר להם לגלוש לתשובות לשאלות נוספות. 

מכיוון שזה תהליך טבעי. 
בסבב האחרון יאמר המנחה מה נגע בו ולמה, מה 
הוא לוקח עמו מן המפגש, ואם אפשר, יאמר משהו 

שקשור לכל המשפחה.

המפגש
המנחה יציג את עצמו.  •

המנחה יסביר מדוע בא, לדוגמה:  •

רצון ללמוד מהתושבים, או חיזוק התפיסה   -
שהם המוקד ללמידה ולא לקורבנות.

הרצון לתעד את ההתמודדות המיוחדת   -
של התושבים בעבר ובהווה כדרך לאפשר 

להם להרחיב את סיפור ההתמודדות...
המנחה יקריא ויסביר את הכללים להלן.  •

יש משהו שהם אינם  יסביר שאם  המנחה   •

מבינים, שלא יתביישו לשאול. המנחה/מראיין 
ינסה לנסח את כל השאלות באופן שבו יבינו 

אותן כולם. 
המנחה יאפשר הפסקה באמצע.  •

כללים לשיחת תיעוד משפחתית
כללים אלה מוקראים למשפחה:

כאשר אחד מהאנשים מדבר יקשיבו האחרים   .1
ולא יגיבו. זו דרך שונה ממה שאנו רגילים, 
אולם מאפשרת הקשבה מלאה ומקום לכל 
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אחד. בסוף המפגש תהיה אפשרות לכל אחד 
לומר מה נגע בו או ריגש אותו בדברים של 

אחד או כמה מהמשתתפים האחרים.
ידוע, שניתן לשבת ימים ושבועות כדי לתעד   .2
את אלפי ורבבות החוויות המשמעותיות שהיו 
וישנן לכל אחד. אולם, לשם התיעוד עלינו 
להתמקד ולהצטמצם. לדעתנו, מהמצבור של 
החוויות של כל בני הקבוצה, ואחר-כך של 
הקבוצות השונות, יעלה תיעוד משמעותי 
עבורכם ועבור אחרים. על כן, נבקש לעיתים 

מהדוברים לקצר.
שאלות המנחה הן לצורך הרחבה והעמקה ללא   .3
הבעת עמדה ו/או שיפוטיות. רצוננו רק להבין 

טוב יותר את הנאמר.
כל המשתתפים מוזמנים לומר את דבריהם, אולם   .4

תישמר הזכות גם לא לענות על שאלות. 
המנחה לא יגלה כל מידע שנחשף במפגש ללא   .5
הסכמה מפורשת של המשתתפים. המנחה יבקש 
גם מהמשתתפים שלא לחשוף דברים שנאמרו 
בחדר ללא הסכמה מפורשת של עמיתיהם 

לפגישה.
המשתתפים מתבקשים להשתתף ככל הניתן   .6

במהלך כל המפגש. 

הסבבים 
(המקומות הריקים בשאלון מתייחסים לשם היישוב 

שממנו נעקר המשתתף)
הצגה עצמיתהצגה עצמית – כל אחד יאמר מי הוא? (מה   .1

שמו, איפה לומד/עובד)
כל אחד בתורו יתאר מקום מקום מסוים ב _____שאותו   

אוהב.
מה המיוחד המיוחד עבור כל אחד מהנוכחים ב _____.   .2
אנו מבקשים מכל אחד לבחור דבר אחד מני 
רבים שבוודאי קיימים. אין תשובה נכונה או 
לא נכונה, מתאימה או בלתי מתאימה, כל אחד 
יספר על המיוחד שב ___________עבורו.

פרק הזמן שאותו עברנו, יש בו חלקים רבים:   .3
העלאת רעיון העקירה בתחילה; השלבים השונים 
לקבלת ההחלטה בכנסת ובממשלה; המאבק 
של תושבי הגוש ומתנגדי העקירה; השלבים 
של סגירת הגוש; כניסת הצבא והמשטרה; 
האריזה, יום העקירה; העזיבה של הבתים; 
המלון והאריזה הנוספת. נראה שחלק משמעותי 

ברצף, היה היום האחרון והיציאה מהבית. 
מה היה החלק הקשההקשה ביותר לכל אחד. אנו   
מעריכים שכל אחד מבני המשפחה מוצא 

חלקים אחרים שקשים ביותר עבורו.
מה עזרעזר לכל אחד במיוחד בקושי שתיאר.   .4

האם היה זה משהו בחוויה מיוחדת או   -
בדרך שהתכונן, שהתמודד, ושהתנהג. גם 
כאשר האירוע קשה מאוד, וקשה לדלות 
כוח כלשהו או נקודת אור, ניתן להיתלות 

בתחילה בנקודה קטנה מאוד. 
מה משמעותמשמעות הדבר הזה עבורכם.   -

כל אחד יספר מה דיבר אליו, נגע בו או ריגש   .5
אותו בדברים של האחריםהאחרים. כל אחד יבחר דבר 
אחד, יפרט אותו ויספר למה נגע בו הסיפור.

לסיום, במשפט אחד, יאמר כל אחד מה הוא   .6
לוקחלוקח עמו ממפגש זה.

המנחההמנחה יאמר מה נגע בו.  .7
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תוכנית קש"ר – קשב ושיח רב-תרבותיים
1
רחל פארן, ישי שליף, אירית לויתן, היאם טאנוס ועמילי ענבר

חברי הוועדה לגישור רב-תרבותיהוועדה לגישור רב-תרבותי לאומי בשפ״י, 
מאמינים בכוח ההקשבה ובכבוד לאחר, ובאחריות 
העמוקה של שפ״י לכך, שלכל אדם מגיעים חיים 

בעלי משמעות ותחושת מסוגלות.
מתוך הכאב העמוק נוכח המצב באזורנו, אנחנו 
מרגישים, שתפקידו של שפ״י ליצור מציאות חדשהמציאות חדשה 
לאנשים. מתוך השליחותהשליחות הקיימת בנו, היועצים 
והפסיכולוגים, אנו שואפים ליצור עולם טוב יותר 

לילדינו, עולם בטוח ומכבד. אנחנו 
מאמינים, שדרך ההקשבה העמוקה 
לאחר נלמד להסתכל לתוכנו פנימה, 
ונראה את כוחו של היופי והעושר 
הפנימי של כל אחד. אז, לא יהיה לנו 
הצורך לפעול מתוך פחד מהאחר 

הבלתי מוכר.
אנחנו, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, מאמינים, 
שהדרך לשלום בינינו עוברת דרך אחריות עמוקה 
להקשיב לאחר וליצור יחד סיפורים מועדפים מתוך 

ניצוצות אור חדשים. 
תוכנית קש״ר (שפותחה על-ידי צוות בשפ״י) היא 
תוכנית לקשב ולשיח רב-תרבותיים בין קבוצות 
וערבים, עולים  יהודים  (ימין ושמאל,  שונות 
וותיקים, גברים ונשים, וכד׳), קבוצות העשויות 

להיות בקונפליקט.
תוכנית קש״רקש״ר (שנקראת על-ידי חלק מהאנשים 
״שיח מוגן״) שואבת מהטיפול המשפחתי הנרטיביהמשפחתי הנרטיבי, 
ובנויה על עקרונות פוסט-מודרניים, המבטאים 

הקשבה, כבוד, העצמת המועדף והמתמודד. אין 
המטרה להגיע מראש לפתרון, לגישור או לפישור. 
האמונה היא, שמתוך פיתוח תהליכי קשב ושיח 
יתרחשו שינויים משמעותיים, והסיפור על האחר 

ועל הקונפליקט עשוי להשתנות. 
התוכנית בנויה מ-13 פרקים היוצרים שפה של 
הקשבה. היא מעניקה כלים לפיתוח קשב, שיח, 
התעניינות, רפלקציה, להתייחסות לרגשות ולמתחים 
קשים, לבעיות של רוב ומיעוט ושל 
זהות אישית וקבוצתית, התייחסות 

לערכי אבותינו ועוד. 
הכלים הנלמדים מאפשרים יצירת 
מרחב של שיח מוגןשיח מוגן, מרחב שבו 
יוכלו המשתתפים מצד אחד להקשיב 
מתוך סקרנות ורצון להכיר את רגשותיו, מחשבותיו 
ואמונותיו של הזולת, ומצד אחר להביע את עצמם 
בביטחון. מטרת השיח איננה ליצור ויכוח, שכנוע, 
או פשרה, אלא לפתוח ולפתח הקשבה מתוך כבוד 
לשונה. ההנחה היא, שאם ניצור את המקום המאפשר 
והנותן לגיטימציה להבעת דעות שונות ואותנטיות 
בליווי הנחייה, יהיו פחות בלבול, חוסר אונים, כעס 
וזעם. מן הניסיון שנצבר בהפעלת התוכנית נמצא, 
שבאופן פרדוקסלי התפתחו מתוך השיח פעמים 
רבות תפיסות, אמונות וקשרים חדשים ובלתי 

צפויים, דווקא בגלל חוסר ההכוונה לפתרונות.
הכליםהכלים הנלמדים יכולים להיות מיושמים בעבודה 

הבית-ספרית כמו גם בהקשרים אחרים. 

הכותבים הם חברי הוועדה לגישור רב-תרבותי.  .1

ם,
תוךמ

מה, 
שר 

לער
הכל

תענ יות
ם
ר

ה
ה

וא

מטרת השיח איננה 
ליצור ויכוח, שכנוע, או 

פשרה, אלא לפתוח 
ולפתח הקשבה מתוך 

כבוד לשונה.
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התוכנית כבר נוסתה במגוון רחב של הקשרים 
(גוונים פוליטיים שונים, לאומים שונים, וכד׳) ועם 
מגוון רחב של קהלים (תלמידים ביסודי ובתיכון, 

מורים, אנשי בריאות הנפש, קהילות).

העקרונות בבסיסה של תוכנית קש"ר
1. עקרון המשמעותעקרון המשמעות

האדם יצור מעניק משמעות.   -
האדם יצור מכוון עצמית (ולא רק נדחף   -

ובעל צרכים).
האדם בעל בחירה.  -
עקרון הרב-סיפוריותעקרון הרב-סיפוריות  .2

המציאות רבת סיפורים.  -
תמיד יש סיפור פוטנציאלי שיכול להיות   -

מועדף (טוב יותר).
מתאים לגישות פוסט-מודרניות.  -

עקרון ההבניה החברתיתעקרון ההבניה החברתית  .3
הזהות מעוצבת באופן מתמיד בסביבה   -
החברתית ולא רק בסביבה האינדיבידואלית.
הנרטיבים והפעולות של אנשים מושפעים   -
ומעוצבים באמצעות נורמות ושיח חברתי 

ותרבותי.
עקרון השפה כמעצבת המציאותעקרון השפה כמעצבת המציאות  .4

השפה לא רק כמתארת ״מציאות״ אלא   -
כיוצרת אותה.

שימוש בשפה מוחצנת וחקירת היחסים   -
בין האדם לבין רגשות/קשיים/תפיסות/

ערכים.
האדם הוא לא הבעיה – הבעיה חיצונית לאדם.   -
זה נראה לי ברור (אולי כי זה בשימוש רב 
אצלנו) זה ההבדל בין ״ילד עיוור״ (מתייג את 
כלל הילד ככזה) לבין ״ילד שסובל מעיוורון״ 
(כלומר בין היתר יש לו בעיה זו) או ״ילד 
מדוכא״ לבין ״ילד שכרגע סובל מדכאון״. 

עקרון השוויוניות והשיתופיות עקרון השוויוניות והשיתופיות   .5
הפונה, המשתתף, התלמיד הוא המומחה   -

לתוכן חייו.
המנחה, מורה, ו/או בעל המקצוע מומחה   -

לתהליך.
המנחה, מורה, ו/או בעל המקצוע אינם   -

במרכז.
 DNADNA-עקרון ה-עקרון ה  .6

נהיה  כך  יותר  ספציפיים  שנהיה  ככל   -
אוניברסליים יותר (מינושין).

אין זה משנה באיזה נושא או חלק מהסיפור   -
של האדם ניגע - הקוד הגנטי קיים בכל תא 

ותא.

מומלץ להעביר את התוכנית לתלמידים מכיתות 
ד׳ ומעלה, על-ידי מורים שעברו סדנת הכנה 
חווייתית בנושא. המעונינים להעביר את התוכנית 
לגילאים צעירים יותר צריכים להתאים להם את 
חומרים. את הסדנה למורים יכולים להעביר יועצים 
ופסיכולוגים  שעברו הכשרה בנושא. חוברת 
ההדרכה נמצאת בהדפסה, ותראה אור בחודשים 

הקרובים (גם בשפה הערבית).
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להתחבר לכאב למען חיים בעתיד
היאם טאנוס, יועצת בכירה במגזר הערבי, מחוז צפון.

בעשור האחרון נטלנו על עצמנו, קבוצת יועצים 
שבחרה במקצוע איכותי, רגיש, שנמצאת בעמדה 
של סוכני שינוי ומובילים בחברה, להפוך את 
השלום מחזון ל״דרך חיים״, ולתרגם את ערך 
״קבלת הנרטיב של האחר על-יד הנרטיב שלנו״ 
לעשייה חינוכית. בחרנו לשאת באחריות ובמחויבות 
ליצירת מחשבה ושפה חדשה, כדי להניע מהלכים 
שלא הנענו עד עכשיו. בוועדה לגישור רב-לאומי 
תרבותי בשפ״י, נטלנו על עצמנו להניע מהלכים 
ליצירת אפשרויות חדשות זה עבור זה, אדם לאדם, 

יועץ ליועץ/ת קהילה לקהילה, עם לעם.

כערבייה שנולדה וגדלה במדינת ישראל חשתי 
בשנים האחרונות עד כמה עמוק המשבר בחברה 
הישראלית על חלקיה השונים. משבר זה בולט 
במיוחד ביחסים שבין האזרחים הערביים לבין 
לבין עצמם,  בינם  היהודיים, ביחסי הערבים 
וביחסי יהודים בינם לבין עצמם. חוסר אמון, 
פחד, ואפילו שנאה העמיקו תחושה של מעגליות 
ניכור, ובדידות  מייאשת ומתפשטת המולידה 

רגשית וחברתית.

כיועצת בכירה בצפון הארץ, ביקשו ממני עמיתיי 
היהודים להנחות בכינוס בנושא ההינתקות שתכננו 
בתחילת פברואר תשס״ה בעיר חיפה. בהתחלה 
התלבטתי מאוד וחשבתי לעצמי האם אענה 
להזמנה.... שאלתי את עצמי מה יש לי לתרום ליום 
כזה, והיכן אני מתחברת לנושא ההינתקות???? אני 

ערבייה בת מיעוט, ומה לי ולהינתקות... כשכואב לי 
מאוד אני מנסה להתכנס פנימה ולבדוק מה קורה 
לי. ממקום מאוד עמוק וחשוך, ולאחר שאלות 
פנימיות רבות, התחברתי והרגשתי את הכאב 
של המתנחלים... בזיכרון הקולקטיבי ובנרטיב 
האישי שלי כערבייה - גם אני התנתקתי ונעקרתי 
מהאדמה שלי ב-48. עד היום אני שומעת את 
הבכי של סבתא שלי בלילות החורף הארוכים, 
בוכה על בנותיה שברחו עם ילדיהם, ועל סבא 
שלי שבאותה העת שהה בלבנון בענייני עסקים, 
ולא הורשה לחזור, ולכן לא ראיתיו יותר. גדלתי 
על סיפורים אין-סופיים על הגירות, עקירות 
והתנתקויות. הנושא לא זר לי.... אני התחברתי 
מהמקום הזה, ואני מרגישה את הכאב הזה, את 
הפחד, את הניכור, את הבדידות הרגשית. במקום 
החשוך הזה שהיתי זמן רב, חשתי מרירות, כעס, 
וחוסר אונים, והייתי יכולה להישאר שם עד היום. 
למזלי, הכרתי אנשים נפלאים, ששאלו אותי איך 
אני מרגישה כערבייה בארץ, ונתנו לי את ההזדמנות 

לספר, ודרכם השתחררתי מהכאב. 

ואז, תכננו אנו, קבוצת ערבים, מסע לפולין, כדי 
שגם אנחנו נקשיב לכאב של האחר. בעקבות 
המסע שלי למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, 
עברתי, ואני עדיין עוברת תהליך של ריפוי פנימי. 
הזוועה שראיתי שם על הרמפות, השואה והכאב 
של העם היהודי, שחררו אותי מהכאב האישי, 
והתחלתי לראות עם אחר עם נרטיב אחר שאני 
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חייבת להכיר, להקשיב לו ולהתחבר אליו. התחלתי 
לצאת בהדרגה מהחושך, למדתי שיש לי תפקיד, 
למען עצמי ולמען הילדים שלי, למען העם שלי 
והמדינה שלי. גם למדתי שלאדם יכולת נפלאה 

ליצור מציאות חדשה.

מיום הכינוס ועד היום ליוויתי את תהליך ההינתקות. 
הרגשתי בגופי ובנפשי את הפחד ואת הכאב, 
ונבהלתי מהמחשבה על מה שעלול לקרות ביום 
ההינתקות, ועל השסע שיקרה במדינה. עקבתי 
שעה אחרי שעה באמצעי התקשורת, היה לי חשוב 
לעקוב אחרי המתרחש. בכיתי עם האימהות ועם 
התינוקות, למדתי הרבה על תהליך הסובלנות של 
החיילים, ועל האמפתיה והחמלה כלפי המתפרעים. 
הדבר הנפלא שנכח כל הזמן - האדם חשוב ואנחנו 
למענו. כל זה ריתק אותי.... למרות הכאב והבכי 
חשבתי לעצמי בעצב - המתנחלים נשארו עם 
המשפחות, אבל המשפחה שלי... אני לא ראיתי 

אותה יותר מאז...

בספטמבר נסענו, ג׳ודי בן עזרא מנהלת שפ״י ואני, 
לאוהיו לכינוס על חינוך לשלום. בזמן הפרזנטציה 
שלנו באוהיו לא יכולנו שלא להתייחס לדינמיות 
של האירועים במדינה. בכינוס נכחו נציגים של 
ארבעים מדינות עם קונפליקטים עמוקים, המנסים 
ביחד ליצור מציאות חדשה. ההקשבה לנו הייתה 
שונה כשבאנו עם מסר ברור - האנושיות והאנושי 
הוא מעל הכול, וכולנו רקמה אלוהית אחת. כידוע 
לנו, בגישה הנרטיבית אנו מקשיבים לסיפורים 
מעמדה של הקשבה מלאה. סיפרנו על ההינתקות, 
על הפיגועים ועל תקווה של עם שסבל ומגיעה לו 

מדינה על יד המדינה היהודית.
בוועדה שלנו אנו מאמינים, שבכל אחד ואחת 
מאתנו מפעמת רוח אנושית. דרך האחר אנו 
משתחררים ומזהים את היכולת שלנו לשחרר זה 

את זה, כדי ליצור מציאות חדשה עם פחות כאב 
ויותר תקווה. אנחנו לומדים ביחד על התפקיד 
שלנו בחיים, זה של זה, כפרטים וכעמים, אנחנו 
מאמינים שניצור יחסים של העצמה הדדית. 
ההיסטוריה של האנושות הוכיחה לנו, שאדם אחד 
יכול לשנות מציאות ולהפוך את ההיסטוריה.... 
אנחנו נתאמן כמובילי שפ״י בחברה ליצור מציאות 
חדשה. מציאות שרואה בכל אדם ישות שמגיע לו 
לחיות בכבוד. נשאל את עצמנו מהו היעד המשותף 
שאליו נשאף יחד מתוך אחריות קולקטיבית? מה 
אנחנו לומדים על עצמנו? מה האחר מלמד אותי 
על עצמי? על השקפות עולמי? דרך האחר אני 
מכירה את החולשות שלי, וגם את הכוחות שלי, 
דרך האחר אני עוברת טרנספורמציה, משתחררת, 
ורואה את האור, אור שנותן חיים, תקווה ועתיד 

אחר....
הדבר אינו פשוט ומבקש סובלנות רבה, חמלה, 
הכלה, ואהבה ללא תנאי.... בשבילי זה הייעוץ, 

וזאת הדרך....
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אז מה הלאה?
ההינתקות והחינוך: האם יש קשר?

יעל להמן, יועצת בכירה, ממ"ד מחוז ירושלים.

מאז ביצוע ההינתקות אנו שותפים לאין-ספור 
מפגשים, כינוסים, הרצאות ושיחות.

בדיונים מנתחים, מסכמים ובוחנים את לקחי 
ההינתקות מנקודות מבט מגוונות. אנשים רציניים 
מעלים על הכתב הגיגים, לקחים ומסקנות לטווח 
קצר ולטווח ארוך. בדברים שאכתוב להלן לא 
ארהיב עוז להיכנס לתחומם של כל אותם אנשים 

ועשייה  למידה  לקדם  המנסים 
חשובה בנושא. דבריי הם בגדר 

חשיבה אישית. 
עם כל הזהירות והחשש, אני חשה 
צורך להעלות בנקודת זמן זו דברים 
על הכתב, וזאת מתוך הדאגה למצבם 
של בני הנוער המצויים כעת בתהליכי 
גיבוש אישיותם. הדברים עוסקים 
בכותרת המאמר. ברצוני להתייחס 
בעיקר לבני הנוער מהמעגל השני 
והשלישי (לא לבני גוש קטיף - אם 

כי ייתכן שיש בדברים גם נגיעה אליהם). 

אפתח בכמה סוגיות חינוכיות-טיפוליותסוגיות חינוכיות-טיפוליות שיש 
לבררן.

מהי השפעת האירועים השפעת האירועים שאותם חוו בני הנוער   .1
שהצטרפו בהמוניהם, ושהנחו את דרכם בשנה 
האחרונה ובמיוחד בקיץ האחרון? (הפגנות, 
מעצרים, השימוש העוצמתי בצבע הכתום, 
מבצעי פנים אל פנים, שהות בגוש, שב״חיות, 

ועוד).

אדם מעצב את אישיותו לאו דווקא לאור   
חוויה דרמטית וחד-פעמית, אלא בעיקר לאור 
התנסויות מתמשכות, דוגמה אישית, ודפוסים 
חוזרים ונשנים של מערכת ערכים הבאה לידי 
ביטוי בהתנהגות עקבית בסביבתו. ידוע לנו, כי 
לאירועים הדרמטיים יש השפעה בעיקר אם 
האירוע חופף ותואם להתפתחות האישית עד 
שלב זה, ונמצא ברצף עם כלל חוויות 
חייו. לדברים הקטנים, היומיומיים 
המצטברים, ל״שגרה האפורה״, 
ישנה השפעה לא פחותה מזו שיש 
לאירועים גדולים ורבי עוצמה. מכך 
נובע שעלינו להקפיד בחינוך על 

ה״דברים הקטנים״.
למה מכוונים דבריי? ״הדברים   
הקטנים״ מהם? האם כמבוגרים 
אמרנו ואף קיימנו, לדוגמה, איסור 
על פעולות לא חוקיות, והקפדנו 
על עקביות אמירותינו גם במעשינו? האם אנו 
חשים ואף מבטאים אכפתיות לפרט, לכל אדם 
לאורך כל הדרך, ולא רק בנקודת זמן משבר 

ולאוכלוסייה ספציפית בזמן נתון?
בחינוך רציף, עקבי ומתמשך – לעומת החוויה   
שבעקבות אירועים גדולים – נשאל את עצמנו: 
האם כבוגרים וכמחנכים אנו רגישים דיינו 

להתנהגותנו, לאמירותינו בחיי היום-יום?
ועוד, מה יחסינו, כאנשי חינוך וכציבור אמוני,   
להפגנות  לאירועים המוניים,  כלל,  בדרך 

ם

ה 
רים

צבם 

ש
לאי
נוב

אדם מעצב את 
אישיותו לאו דווקא 
לאור חוויה דרמטית 
וחד-פעמית, אלא 

בעיקר לאור התנסויות 
מתמשכות, דוגמה 

אישית, ודפוסים חוזרים 
ונשנים של מערכת 

ערכים הבאה לידי ביטוי 
בהתנהגות עקבית 

בסביבתו. 
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המוניות וכד׳? בכל אירוע כזה קיימת תופעה 
של דבקות והידבקות, התרגשות, תופעות 
דמויות היסטריה, הכרזות פלקטיות, כמו 
באירועים אחרים מסוג זה (בנות המקפצות 

במופע המוני, וכד׳). 
אם תופעת ההמוניות לא מקובלת עלינו מבחינה   
ערכית - האם עידוד הנוער להשתתף באירועים 
המוניים, שתוכנם מוצדק מבחינתנו, אינו מחזק 
תופעות של התנהגות המונית שאותה איננו 
רוצים לפתח בנוער? אם המציאות מחייבת 
נהיה שותפים להפגנה, לחוויה בעלת עוצמה 
רבה, אך עלינו לשאת באחריות לתוצאות באחריות לתוצאות 
מתוך מודעות להשלכות החינוכיות שאינן 
מסתכמות רק באירוע עוצמתי בודד, ולפעול 
בתבונה בשילוב החוויה החד-פעמית עם 

השגרה ה״אפורה״ והמבורכת.

השניות במסרים ובהתנהגותהשניות במסרים ובהתנהגות - אמנם כולנו   .2
מדברים בשבח המורכבות, אך איננו בעד שניות 
בערכים, בוודאי שלא בערכים מוחלטים: אם 
אסור לשקר - אז לא משקרים, וכד׳- אם מותר 
לשקר ל״פריץ״, לשלטונות שעליהם אנו כועסים 

בנקודת זמן זו, אז איפה הגבול?
לפריצת חוק, גם אם החוק ודרך חקיקתו אינם   
ראויים בעינינו- יש מחיר בשבירת ערכים 
מוחלטים. חשוב, שמי שבנקודת זמן קריטית 
חשב, אמר, ופסק כי ״החוק״ איננו מחייב, 
יסביר את עצמו לנוער, יישא באחריות ויתווה 
את הגבולות. גבול שנפרץ במקום אחד - עלול 
להתפרק, מבלי שנשים לב, במקומות רבים 

ונוספים.

תחושת ההרפתקה ההרפתקה שליוותה את הצעירים   .3
(השב״חים, ואחרים) היא בריאה ולא מזיקה. 
ההרפתקה היא חלק מהנעורים, מההתפתחות, 
כל עוד אנו מבינים שההרפתקאות הן בשולי 

ההתרחשויות ואינן הדרך המרכזית שלנו. ועל 
כן, אין להרבות בשבח התופעה.

יש צורך להפריד בין דרך מרכזית, מחושבת,   
התואמת את הדרך הציבורית שאותה אנו 
נעורים  הרפתקאות  לבין  להוביל,  רוצים 
גבורה  (שלעיתים מועצמות לכדי עלילות 

מרכזיות בהוויה).

מחיר נוסף לעידוד החוויה הדרמטית: ריבוין   4
של אמוציות מוגברות מותירות אחריהן עם 
סיום האירוע- ריק ודלדול רגשיריק ודלדול רגשי. ומה נעשה עם 
הצורך הרגשי, האדרנלין, שנותר ללא מענה?

יש לנהוג במידת הזהירות בבואנו להלהיב   
ולהגביר אמוציות, כאשר איננו יכולים לשאת 
באחריות לתוצאות. אין זאת אומרת שלא נעודד 
אירועים רבי-חוויה, אך בצדם אנו מחויבים 
לאיזון ולעידוד העשייה ה״אפורה״ החינוכית 

היומיומית .

הטוטליות של החוויההטוטליות של החוויה, שהיא ואין בלתה -   .5
המשפיעה וצובעת את כל ראיית העולם האישית, 
היא חוויה אישית המושפעת מהנרטיב המסופר 
סביבה. חוויה כזו – כשאינה מניבה תוצאות 
רצויות, מביאה לתחושת ייאוש, חידלון, חוסר 

מוצא, אובדן תקווה ותוחלת.
מה יכול להותיר אותם עם ניצוץ תקווה, שמחה   
ותוחלת? האם התכחשות והמשך באותו כיוון, 
אותו הנרטיב - או אולי הוצאת גרעיני בניין 
מתוך הסיפור. אינני מתכוונת לתושבי חבל עזה 
שעולמם באמת קרס עליהם, (דווקא מכיוונם 
נשמעות לא מעט אמירות שקולות ומצמיחות). 
גם מתוך גודל השבר חייבים להנביט גרעיני 

נרטיבים מצמיחים.
לדוגמה: מה יכולים בני הנוער ללמוד מהסיפור   
המכונן של גוש קטיף? האם רק על החורבן? 
ושל  מאמציהם  של  ״ההצלחה״  חוסר  על 
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התלהבותם? או אולי גם על עמידה והיאחזות, 
על החלטיות והמשכיות, על קבלת החלטות 

מאוזנות ועוד.
סיפורו של הגוש ועמידתו הוא סיפור שצריך   
וניתן להכניס לפנתאון הלאומי. יש לחשוב 
על דרכים לעשות זאת ולחדור לקדמת הבימה 
החינוכית עם המסרים הללו. ואפילו מחשבה 
״אפיקורסית״: ייתכן שללא ההינתקות היו 
המסרים נשארים חבויים, כעת יש צורך אמיתי 

להוציאם לאור בכל דרך אפשרית.

לנוער, כמו לכלל הציבור, יש בריאות בסיסית בריאות בסיסית   .6
המאפשרת להתפתח לכיוונים שונים ובדרכים 
שונות. הניסיון להאחדה - להכתבת ראייה 
חד-ממדית, אינה מתוך האמונה המקצועית 
שלנו. בזמנים אלה, היגררות הכלל אחרי דרך 
אחת, חד-ממדית שאין בלתה - מפחידה אותי 

באופן אישי.

גם הרחבת דרכי הביטויהרחבת דרכי הביטוי רצויה כעת ביותר.   .7
צעקנות, הבעות כעס וזעם, אי-הקשבה, מחיקת 
דעתו של הזולת, חרפות וגידופים - כל אלה 
מצויים כעת בשיח היומי גם בין חברים לדרך. 
דרכי ביטוי אלה הן בוודאי ביטוי לתסכול, לזעם 
ולייאוש. אך אין בכך כדי לקדם בריאות ואיזון, 

ובוודאי אין בכך נוחם לנפש סוערת.

8. ולשאלת הסמכותהסמכות: הרבה שאלות הקשורות 
למנהיגות נשאלו ונשאלות. מי בעל הסמכות, 
מי העניק לו את הסמכות, באיזה אופן הוא 
משתמש בסמכות, והאם בעל הסמכות מודע 
להשפעת דבריו ומעשיו בהקשרים חינוכיים 

וציבוריים.
הנוער חונך לשמוע לדברי הרב, המנהל, ראש   
הישיבה, האולפנה ועוד, ״אמונת חכמים״, וטוב 
שכך. רבים מחפשים סמכות רוחנית לצעוד 

בעקבותיה דווקא בעת של אי-ודאות ושבר. 
הצורך בקבלת סמכות רוחנית הוא מרכזי, מרגיע, 
פותר ספקות, ונותן כיוון. הצורך בהערצה הוא 
גלובלי, ורב הנחשב כריזמטי- נוהים אחריו. 
חיבור זה מעניק לנוער כוחות והוא בעל ערך רב.

בעת ההינתקות היו למנהיגות צדדים מחממי לב,   
גילויי אחריות מרשימים. בצד זה, היו אחרים, 
מעטים אמנם, אך כאלה שקולם נשמע ברמה, 
אשר אחריות אמירותיהם מוטלת בספק, באופן 
שמערער את כל שאלת סמכות הרב או המנהיג 
בכלל. חוששני שהמנהיגות (בהכללה, אמנם) 
טרם שאלה את עצמה כיצד ממשיכים, כיצד 
מבססים מחדש סמכות, איך משנים ריטואלים, 

ומהי השפה הנכונה לנוער כעת.

מה נוכל לעשות?
כדאי לבדוק תופעות של פגיעה נפשיתפגיעה נפשית מתמשכת,   •

תופעות של תשישות, ריקנות ואפילו דיכאון. 
למדנו על חשיבות האיתור והטיפול המוקדםהאיתור והטיפול המוקדם בעת 
הפיגועים ובמצבי החירום השונים. גם כעת יש 
לפעול כמו בנוהל חירום, לאתר פגיעות נפשיות 
ראשוניות, לעקוב ולאתר בטווח המתמשך. גם 
בטיפול הפרטני והקבוצתי לאחר האיתור יש 
לעשות שימוש במידע הרב שהצטבר בשנות 

הפיגועים הקשות.

לתת שהות להתאוששותשהות להתאוששות, ״זמן פציעות״. לא   •

להסיק כעת מסקנות סופיות על ״מצב הנוער״. 
כולם זקוקים למרחב הזמן על מנת לבחון את 

ההשפעות שהיו לתקופה זו על ההתפתחות.
כידוע, רוב הנוער יגלה תופעות של התאוששות   
ובריאות עם הזמן. גם קצב ההתאוששות תלוי 
במעשינו ובדיבורינו עמם. אך היסוד הבריא 
שבנפשם עתיד, ככל הנראה, למצוא נתיבים 

חיוביים להתפתחות.
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לחשוב ולעבוד על-פי עקרון הטיפול הנרטיביעקרון הטיפול הנרטיבי:   •

איזה סיפור אחר יכול כל אחד מאתנו לספר 
לעצמו ולאחרים, שינוי זווית הראייה האישית-  
כמסייעת להיחלצות ממצבים נפשיים סיכוניים. 
הסיפורים שונים זה מזה, ולגיטימיים בשונותם. 
לבחון מהם מקורות החוסן האישיים שהוכיחו 
את עצמם עבורנו בעבר, ובהם אנו יכול להסתייע 

גם בהווה. 

שבירת האחידותשבירת האחידות (לא שבירת האחדות) -   •

לעודד שיח בין אנשים ועידוד שיח תוך אישי, 
בתוך סביבה מוגנת ולא שיפוטית, עם גבולות 

מוגדרים לשיח, כבוד ולגיטימציה לשונות.

שינוי השפהשינוי השפה - שימוש בטרמינולוגיה רכה יותר.   •

למשל, במקום ״קטסטרופה״ – משבר, במקום 
״שואה״- הרס. וגם להפך, לא כל הצלחה היא 
״נס״. דיבור מינורי יש בו יכולת ריפוי טובה. 
על חלק מהמחנכים ומהרבנים מוטל לעצב 

מחדש את סגנון דיבורם.

שאלת האמפתיההאמפתיה. בל נטעה, השבר רב וגדול.   •

על המבוגרים, המחנכים, ההורים, לפתח 
אמפתיה מתמשכת לאורך זמן, לבדוק כל פעם 
איפה אנחנו, איפה הנוער היום, מדי יום לאורך 
זמן. לשם כך יש להצטייד באורך רוח, מידות 
גדושות של סבלנות, וכאמור, לפתח את יכולת 

האמפתיה האמיתית והמיטיבה.

היכן נכניס את העקירה בסדר היום שלנו? אין אין   •

להשכיחלהשכיח, צריך כל הזמן לעסוק בכך בהקשרים 
רלוונטיים ואקטואליים, אך ללא הכעס המצמית, 

ללא ההאשמה המעקרת.
 

ומה עם אי-הוודאות? מה יהיה? כמו בכל   •

עיסוק בתקופה של אי-ודאותאי-ודאות, כדאי לבודד 

את הגורמים הידועים, ומתוך הניסיון לשאול: 
מה למדנו? מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל 
התנהלותנו? מה עשינו נכון? על מה בהתנהגותנו, 
בעשייתנו וברגשותינו כדאי לשמור? על מה 
כדאי לוותר? כל זה מצריך לימוד אישי, רגשי, 

חינוכי, חשיבתי, אמוני וקהילתי.
עצם העיסוק בלימוד, בבדיקה ובחקירה, בתיעוד   
ובחשיפה- יש בו אלמנט של בנייה. ותוצאות 
אותו לימוד יובילו, יש לקוות, לכינון דרך שתהיה 

בה מעט יותר ודאות לפרט ולקהילה.
 

ביעור השנאה, או למצער ריכוכה. יש ללמד הכלת הכלת   •

רגשותרגשות קשים וניהולם. זה הכרחי להתפתחות 
תקינה, בוגרת ומתפקדת.

ללמוד לדבר, לשוחח. שיחשיח המשכיל לערב היגיון   •

עם רגש, המאפשר לחשוב מה עובד בעבורי. 
לא לחשוש משיח, מביטוי , לא להיבהל - לשם 
כך חשוב כמובן ליצור סביבה בטוחה ומוגנת 
המאפשרת שיח פתוח, בתוך גבולות ברורים 
מראש. הדיבור הוא כלי ביטוי מאוורר ומאפשר 

התפתחות, אך דורש לימוד.

נוער, גם  פוסט טראומהפוסט טראומה. מסביבנו לא רק   •

הם  מבוגרים הסובלים כעת מהתסמונת. 
בדיבור בלתי אחראי, כעסני,  מאופיינים 
המזיק ואינו מקדם את הנוער המאזין. יש 
להתייחס לפגיעה שחוו רבים לא כאמירות 
סופיות ושקולות, ולסייע להם לשוב לעצמיותם 

הבוגרת.

ראיית-עלראיית-על. בכל עת להשתדל לראות את כל   •

הפסיפס, לא רק מקטעים מתוכו - התמונה 
השלמה, שהיא תמיד יותר מאשר סך חלקיה. 
חשוב לזכור, כי בתמונה חסרים עדיין חלקים 

בראייתנו הנוכחית. 
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סיכום
ככל שיחלוף הזמן בטוחני שנוכל להצביע על עשיות 
רבות ושונות שעשויות לסייע להתפתחות התקינה, 
גם בתקופה קשה זו. רצוי לאסוף התנסויות, לעקוב 
אחרי התנהגויות, ללמוד לזהות סימני התאוששות 
ושיקום. עוד רבה לכולנו הדרך, ורבות הדרכים 

לפעולה.
תם ולא נשלם.
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תהליך ההינתקות – 120 יום אחרי
מתוך פאנל שנערך ביום בכירי שפ"י, 18.12.05

כ-120 יום אחרי ההינתקות, כשהיה נדמה שהנושא 
ירד מסדר היום הציבורי, נערך יום עיון לבכירי 
שפ״י בנושא זה. יום העיון היה המשכו של כינוס 
שנערך ב-7.11.04 וקרא ״להיפגש בתנאים של 
מחלוקת״, כהכנה לאירוע עצמו שהיה אמור 

להתרחש בקיץ 2005. 

עצם קיומו של יום עיון נוסף – ארבעה חודשים 
לאחר תום ההינתקות -  משקף עקרונות אחדים 

שעל-פיהם פועל שפ״י:
להיות תורמים ומשמעותיים לתהליכיםתורמים ומשמעותיים לתהליכים -   .1
המגמה של אנשי המקצוע שלנו להיות שותפים 

רלוונטיים ויעילים.
עבודה לטווח ארוךעבודה לטווח ארוך – הפינוי אמנם הסתיים,   .2
אך העבודה בכל המישורים עם המפונים רק 

החלה. 
מניעת ניכור ואפתיות באוכלוסייהמניעת ניכור ואפתיות באוכלוסייה – באופן   .3
טבעי, קהילה מתגייסת ביתר שאת לדברים 
שעומדים בסדר יומה ושלהם היא מודעת. 
תפקידנו בשפ״י לדאוג להמשך החיבור בין 

המעגלים השונים בחברה לנקלטים.
למידה ארגונית בלתי פוסקת למידה ארגונית בלתי פוסקת – עם כל הניסיון   .4
שיש לנו (לצערנו) בהתערבויות חירום, אירוע 
זה היה ייחודי ושונה. יום העיון הזה והפקת 
הגיליון הנוכחי של השפיטו״ן נערכו ברוח 
בדיקת האמיתות המקצועיות שלנו – קבלה של 
המובן מאליו ובדיקתו בשנית, חשיבה נוספת 
ורפלקציה מתוך עמדה צנועה של ״אי-ידיעת 

הכול״ ומוכנות לבדוק את עצמנו. 

כמו גם ביום העיון הקודם, פתחה יוכי סימן-טוב 
בתקווה, שנשכיל להיפרד מהעמדות הפוליטיות 

ולהקשיב לקול האישי והמקצועי.

יום העיון כלל הרצאות של אנשי אקדמיה (עמודים 
99, 96); דיווחים וסוגיות שהועלו על-ידי אנשי 
מקצוע של שפ״י אשר היו שותפים לעשייה בשדה 
ההינתקות; דיון פתוח עם הקהל, וסיכום רפלקטיבי 
של היועץ הארגוני ד״ר ישראל כ״ץ על התהליך 
הארגוני של שפ״י בהקשר להתערבות בנושא זה 

(עמוד 15). 

ישראל כ״ץ פתח וסיפר שנתבקש להקשיב לדברים 
שנאמרו על-אף שלא היה קשור לפעולה ישירה 
כלשהי בהינתקות; לעיתים יש ערך להתבוננות 
מהצד. ״גם המבנה של היום – שבו נשמעו דוברים 
ברצף, בכובד, בדריכות ובשקט כמעט מקפיא בחלק 
גדול מהיום – אומר משהו משמעותי. אולי זה כך, 
גם משום שזה קהל שנמצא בשליטה ובפיקוח: אם 
לא נשלוט ונפקח עליו, אולי יצאו קולות אחרים 
ותהיה גם כאן סערה. תמיד צריך לשאול מה נאמר 
בקול רם ומה  נותר אילם. אחרי שניכרה התאפקות 
לאורך היום, אני מבקש לשמוע אתכם, על-אף 
שזה עלול לפרק משהו, שהשקט שהוצג עד כה 
משותף והומוגני לכאורה. היו כאן דברים צובטי 
לב ואפילו מפעימים. הרבה מהעוצמות שבוטאו 
כאן רמזו על היסוד הפליטי בחוויה היהודית, וגם 

לימדו על חשיבות הקולקטיב בחיינו כאן״.
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ד״ר בלהה נויד״ר בלהה נוי, מנהלת שפ״י, התייחסה לסוגיות, לסוגיות, 
לעקרונות ולדילמותלעקרונות ולדילמות רבות: ״אין כמעט אנשים 
אדישים לנושא הזה – או שהם בפנים או בחוץ..... 
ישנן השלכותהשלכות רבות שעדיין לא נגענו בהן. למשל 
נושא בני הנוער – כעס על המבוגרים, משבר ערכים, 
היעדר מנהיגות, פער בתוך החברה הישראלית 
בין דתיים לחילוניים – נושאים שנוגעים לחיים 
החברתיים של כולם..... גם אם נדמה שיום עיון או 
הפקת גיליון באים כה מאוחר - הם מקדמים את 
המסר על אי-סיום התהליך ועל חשיבותו ללמידה 
שלנו....  גם ביחס להיבט ההדחקה וההכחשה - 
קיימת תפיסה כי האירוע עבר ואין צורך לדון בו, 
נעבור הלאה. ממלחמה למלחמה צריך ליצור את 
הידע מחדש, רצים מהר למי שאולי כתב או דיבר 
בעבר. אנו מקווים שהפעם זה לא יקרה כדי שנוכל 
ליצור משהו אחר של עיגון הלמידה. מטרתו של 
הדיון בנושא לבחון עד כמה התיאוריות שעליהן 
גדלנו היו רלוונטיות – לדוגמה, בהכנה לפינוי - 
הידיעה שחייבים לדבר עם ילדים, לעומת הדעה 
של הרבנים ש״דיבור מחליש״. דחינו בהתחלה את 
האמירה הזאת, אך במחשבה שנייה ושלישית ייתכן 
שיש טעם בדברים גם מבחינה פסיכולוגית. חשוב 
שנדבר על הדברים ונעלה אותם. דילמה נוספת 
שעלתה - בגוש קטיף ביקשו הפעם שייכנסו 
אנשי מקצוע בעלי גוון דעות מסוים – האם נשתף 
פעולה או לא? האם ניכנס למאבקי כוח בגין עמדה 
מקצועית שכל אחד ראוי לה? על סוגיות אלה 

ואחרות חשוב שניתן את הדעת״. 

את דברי המשתתפים  בפאנל נציג לא לפי סדר 
הדברים, אלא על-פי ייחוס הרעיונות למעגלים 
של עבודתנו: המעגל החברתי-קהילתי, המעגל 

המקצועי והמעגל האישי. 
ד״ר סמדר בן-אשר (הפסיכולוגית הראשית של 
מחוז הדרום) פתחה והגדירה את מטרת הפאנל 

במילים הבאות: ״חשוב לי שנלמד את השפה 
הייחודית לגוש, עולם המושגים שלו, כדי שלא 
נדבר עם עצמנו במקום עם הנמצאים שם. הקושי 
להיכנס לחשיבה אחרת ולעבוד עמה אינו מובן 

מאליו״.

המעגל הקהילתי-חברתי של ההינתקות
יונה גודמן אמר כי ״החברה הישראלית רב-תרבותית, 
ולכן לא מומלץ לשפוט את האדם היושב מולך לפי 

סולם הערכיםסולם הערכים שלך״.
על החוויההחוויה של הקהילההקהילה אמרה מרים שפירא: ״יש 
בתהליך אלמנטים רבים של עוצמה – מצד אחד 
איום ופחד, ומצד אחר התעלות רוחנית שאי-אפשר 
להוציא אותה מהתמונה, ובמקרה הזה - זה הלך 
והולך ביחד. אנו נדרשים להתייחס לכך ואי-אפשר 
להתייחס רק לממד הפסיכולוגי של טראומה ושל 

איום מבלי להתייחס לעוצמות האלה״.
על דילמת הילדיםהילדים המשיכה מרים שפירא ואמרה: 
הילדים  על  הילדיםלהגן  על  להגן  איך   - עצמנו  ״שאלנו את 
כשמשאירים אותם אתם אך גם להשאירם עם 
ההורים, בתוך החוויה כחוויה מכוננתכחוויה מכוננת לחיים. מצד 
אחד רצון להגן ולא לחשוף לטראומה מיותרת, 
אך במקביל לשתפם בחוויה משפחתית מכוננת. 
ההורים מעונינים בתוקף תפקידם החינוכי והנפשי 
שהילדים יהיו אתם. זה נשמע כאינטרסים נוגדים, 
אך לאט- לאט תוך כדי שיחות מרובות, עשרות 
גוש קטיף ברמה הפרטנית  ביישובי  מפגשים 
והקהילתית - נידונו הדברים, איך להפוך את שני 
האינטרסים לאינטגרטיביים ולתת להורים יכולת 
שליטה במצב בלתי צפוי ובלתי נשלט–  איך לתת 
להורים כמה שיותר כליםכלים לשליטה. עם הזמן הכיוון 
– חשוב לדאוג שהמשפחה תהיה  הלך והתבהר 
ביחד, למעט אם יש לה צרכים מיוחדים והיא 
נדרשת  לפתרונות פרטניים. לדאוג שהמשפחה 
תהיה ביחד ושההורים יהיו בשליטה, כי לראות 
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את ההורה חסר אונים או מושפל זהו גורם פתוגני. 
הייעוץ היה ברמה שקופה של שותפות גבוהה. 
ייעוץ שהביא את הידע המקצועי שקיים ונבנה 
עם הקהילה. הוצבו שני גורמים, עד כמה שניתן, 
שההורים יהיו יחד עם הילדים ושההורים יהיו 
בשליטה כדי שהילדים לא יחשפו להשפלה של 
ההורים. המרכיב הקהילתי היה ברור - הקהילה 
מבנה לעצמה. שאפנו לכך שירגישו בעלי יכולת 
לעצב לעצמם את תסריט ההתרחשות, איך זה 
יהיה, ושלא ירגישו חוסר אונים טוטלי נוכח המצב. 
ההורים והילדים דיברו על כך וידעו מראש איך 
יגיב כל אחד ויקבל את המחאה. וזו הייתה חוויה 

מכוננת מבחינה משפחתית״.
על הקליטה והשיקוםהקליטה והשיקום אמרה מרים שפירא: ״ישנה 
אוכלוסייה עקורה שזקוקה לעיבוד של תהליכי אבל, 
להתמודדות עם הטראומה של הגירוש, בשפתם. 
עם זה יצאנו לשטח. התברר שישנו  גורם שלישי, 
נוסף, שמאפיל וצובע - בעיות הסתגלות קשות 
מאוד בגלל ערעור יציבות. חלק גדול מהרציפויות 
נשבר ולא חזר עד היום לקדמותו. מצב הזמניות 
והארעיות מערער את מבנה המשפחה. אמנם 
צריך להסתכל על כך ברמת הקהילה, ועשינו 
זאת מן ההתחלה, אך מצב השיקום שאחרי רמת 
המשפחה הוא קריטי... אנחנו מתחילים לראות 
את תהליכי האבל וההתמודדות עם הטראומה גם 
ברמת הפרט והמשפחות – הם באים לידי ביטוי 
קודם כול בקבוצות ילדים שהתחילו לעבד את 
האבל, להביא את סיפורי האבל – עבודה ברוכה של 
שפ״י ושל התרפיסטים. אצל המבוגרים זה התחיל 
לפני שבועיים באופן די מדהים ופתאומי, מאורגן 
ומסודר. פתאום יש ביקוש לקבוצות – מה שהוצע 
כל התקופה מתקבל עכשיו. זה אומר הרבה מאוד 
על חוסר היציבות הקשה – כשאין לך בית מוגן זמני 

– אין סיכוי שתוכל לעבד טראומה או אבל״.
מסר מרכזי העבירה ציפי חורי בציטוט מדברי מנהלת 
בית-ספר: ״לפני ההינתקות הייתם ודיברתם על 

אי-ודאות, אך לנו הייתה ודאות שזה לא יקרה. 
עכשיו אתם בוודאות ואנחנו באי-ודאות – לא 

יודעים איפה הבית, העבודה, בית-הספר״.

המעגל המקצועי של ההינתקות
ביחס  בהתלבטויותיה  מרים שפירא שיתפה 
לתפקידהתפקידה הנוכחי: ״בקרב המופנים ישנה תחושה 
קשה של ניכור, ניתוק, חוסר עזרה מצד המוסדות, 
זעם ומרירות כבדים על ׳איך את הגירוש עשיתם 
כל כך מהר ובשיקום אתם לא משקיעים אפילו 
אחוז קטן ממה שהשקעתם בגירוש׳. העובדות הן 
עגומות. השיקום מתקדם באמת באיטיות רבה, 
שיש לה השפעה על כל חיי הקהילה ועל הכרוניזציה 
של הטראומה. הדילמה שלנו היא האם להשקיע 
בעבודה טיפולית בשטח או לעשות עבודה של 
לובינג lobbying – לעורר דעת קהל בכלים שיש 
לנו, ולנסות למצוא דרכים כאלה ואחרות כדי להאיץ 
את תהליכי השיקום בפועל. לא לבוא ולדבר עם 
אנשים על ׳כמה קשה להם׳, אלא לעזור להם במקום 
שהם מתקשים לפעול בכוחות עצמם. מצאתי את 
עצמי שואלת את עצמי מה תפקיד הפסיכולוג 
במצב הזה ללא קשר להערכות פוליטיות?... ומה 
בכלל תפקיד איש בריאות הנפש בזמן שנעשית 

פעולה שהיא כופה ואלימה ביסודה״.

מענית שי (ליוותה את התושבים במסגרת תפקידה 
בשפ״ח חוף עזה) העלתה את הסוגיה של ״להיות 
מתערב וגם מזדההמתערב וגם מזדהה - איך זה מסתדר?״ במיוחד 
כאשר אנשים נעו בין תקווה לייאוש; בין אופטימיות 
לפסימיות; בין התעלות לדיכאון. בשלב הזה 
אנשים לא פנויים רגשית לדבר על מצוקותיהם 

– מהו תפקידנו? 
מענית שי גם העלתה את הסוגיה בדבר העמדות העמדות 
המקצוע  אנשי  של  ות  האישי ות  האישיותהפוליטי ות  הפוליטי
– חוסר הקבלה של אלה את אלה – הבוגדים מול 

הנשארים. 
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פנינה נוימן (יועצת, שהתנדבה במהלך ההינתקות 
בתל קטיף וכיום עובדת בישיבת שפיר) הדגימה 
דילמה מקצועית-אידאולוגיתדילמה מקצועית-אידאולוגית: ״הייתה חשדנות 
גדולה ביחס לצורך בנו, היועצות, וקיבלתי החלטה. 
עם כל ההערכה לצד האידיאולוגי, החלטתי לחבר 
את הנשים לצד האימהי, כי לכולם שם יש תינוק 
לפני או אחרי לידה. לחבר לחלק שהיה בעייתי. 
היו שמועות, דיסאינפורמציה, והרגשתי אחריות 
כלפי התינוקות. היה לי חשוב מאוד שתתחברנה 
לחלק הזה, גם אם הן לא רוצות להתכונן לגירוש, 

הן חייבות להכין את הציוד הנדרש לתינוקות״.
 

השפיעה  הזו  שהטלטלה  חשה  שניר  מירתה 
עליה רבות ושיתפה בראייתה את ההתרחשויות 

מהפרספקטיבה של ״הניתוק״:
בראייה רטרוספקטיבית, התחושה הבסיסית   1

שלי כלפי ההינתקות היא של ניתוק. 
הניתוק השני הוא בין ציבור המתיישבים לבין   2
בית-הספר שאליו משתייכים קיבוצי צפון הנגב 
השונים מאוד באמונתם. תחושה של ניתוק בין 
המתנחלים לבין אנשי מדינת ישראל – מהם 

החוקים ומה מחייב אותם.  
הניתוק הנוסף הוא בין אנשי המקצוע שאני   3
מייצגת באזור שלי לבין החוויה הרגשית של 

אנשים שכל כך רחוקים מהחוויה שלנו. 
ניתוק בין המנהיגות היישובית לבין צורכי   4

התושבים. 
כשאני שואלת את עצמי מה תפקידי בכובע המקצועי 
והאנושי התשובה היא לחבר בין עמדות שונות, 
– כפסיכולוגית זה מחזיר  בין צרכים למציאות 
אותי לקלמן בנימיני שדיבר על אוהל הפסיכולוג 

בשדה.

ציפי חורי התייחסה לסוגיית העבודה עם הרבניםהעבודה עם הרבנים: 
״הנהגה רבנית היא מנהיגות לכל דבר, ואנחנו, 

אנשי המקצוע באים דרגה אחת אחריהם. אם 
והידע ומשרד  ננסה להיכנס בתוקף הסמכות 
החינוך – לא נצליח. אם נחבור לרבנים – הסיכוי 
רב יותר. רק בחודשיים-שלושה אחרונים הסכימו 
רבנים להיפגש. ישבנו לשיחה ראשונה במחלקת 
החינוך וקיבלנו הכרה ש״אנחנו משלהם״. שרר כל 
הזמן מתח בין ״אנחנו משלהם״ לעומת ״האנחנו 
הרחוקים שאינם גרים בגוש״. מתח תמידי. ולכן, 
לאורך כל הדרך היינו עם אוזן קשובה, עם רגישות 
כי היו מקרים שספגנו קיתונות של  ומחילה, 
רותחין בלתי נעימים... אנחנו לא היינו הדמויות 
המשמעותיות החזקות. בגשר המאח״ד מושג ידוע 
בתחומנו. אפשר להשאיר שלהם - החלק האמוני 
הוא זה שמחזק ומחזיק הרבה יותר ממה שאנו 

יכולים לתרום להם״.

המעגל האישי של ההינתקות
פנינה נוימן אפשרה לנו להיות שותפים לרגעי 
קונפליקט אישיים כאשת מקצוע: ״בשלב מסוים 
אני מחליטה שיותר נכון לי להיות מסייעת ולא 
להיאבק. מזה נגזרת החלטה מאוד משמעותית 
בבית, כשהילדות הבוגרות, הילדים הנשואים והבן 
– לוחצים עליי לרדת לגוש, ואני מבקשת  שבצבא 
שלא לרדת. המהלך המתאים לי יותר הוא כניסה 
ויציאה, כי אני רוצה לסייע ומפחדת מהזדהות-

יתר, אך בבית הוטל עליי לחץ כבד. בעלי ואני 
החלטנו שנישאר במקום מגורינו.... במבט לאחור, 
על-אף המחיר– זו הייתה החלטה נכונה מבחינתי 
להיות במעגל לא כל כך פנימי אלא חיצוני מעט 
שאפשר ומאפשר לי (כי אני עדיין בתוכו) להיות 
מועילה יותר ומקצועית. למרות ההזדהות והחיבור 
המשפחתי והערכי, העובדה שנכנסתי ויצאתי 
אפשרה לי לקבל החלטות שקולות, נכונות יותר 

ומועילות״.
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ד״ר סמדר בן אשר סיכמה את הפאנל במשפט 
״הדאגות,  נס:  ליחו טרם  שמצוטט רבות אך 
המחשבות, הצורך לראות את כל הדברים הקשים 
הם כמו ציפורים מעל ראשנו, אך אל ניתן להן 

לקנן בשערותינו״. 

לסיכום, 
יום העיון העניק מצד אחד חוויות של גאווה על 
העשייה המקצועית והמסורה של אנשי שפ״י 
בשטח, אך מהצד האחר הכרה בעשייה הרבה שעוד 
נותרה. בחלל האוויר עדיין מהדהדות שאלות רבות 

שנותרו ללא מענה כגון:
האם יש לנו חלק במאבק החברתי-פוליטי של   •

הציבור שלו אנו מסייעים? 

כללי  על  שומרים  אנו  עצמנו  בתוך  האם   •

כדי חוסר הבעה עצמית  השיח המוגן עד 
ואותנטיות?

האם הקשבה והתאמת עצמנו לשטח אינם באים   •

על חשבון האמירות המקצועיות שלנו?
האם הגמשת תפקידנו בעת חירום אינה גורמת   •

לנו לאבד את המרחב הטיפולי שלנו?

תפקידנו למצוא את המרחב והפניות להמשיך 
לשאול, לחקור, לאוסף מידע, ללמוד ולהקשיב.
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