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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.
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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 
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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



| 45 |

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. 
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משמעות רחבה יותר 
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