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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 


