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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. 



| 34 |

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
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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 
רים
ם

אור
הא

"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.
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