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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.


