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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.


