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"עמו אנכי בצרה אחלצהו ואכבדהו" (תהילים צ"א)

קשר עם יישוב בגוש קטיף: תיאור אישי
של התערבות חודש לפני ההינתקות,
בימי הגירוש, במרכז הפינוי ועד היום

יוכי קלמנזון, שפ"ח הר חברון

במאמר זה אתייחס לשני היבטים של ההינתקות:
ההיבט התרבותיהתרבותי – מצב המתערב שמעורב,   .1
ההזדהות שלו עם מושאי ההתערבות, ושלהם 
אתו, ההיבט האינסטרומנטלי בזה וההיבט 
הערכי בזה. בתוך אלה שזור ההיבט הקהילתי הקהילתי 
המתייחס לאופי הקהילה ולעמדותיה. ישנה 
חשיבות בהבנת הקהילה ודרכי הנהגתה כדי 
שיתאפשר סיוע יעיל שמצמיח שיתוף פעולה 
ומונע התנגדויות. ההבנה מאפשרת מתן טיפול 

ישיר ומתאים. 
– דילמת המתערב המעורב,  ההיבט האישי האישי   .2
יכולת הבנה וההכלה מול ״תשישות קירבה״. 
אנסה להתייחס במיוחד לעובדת היותי שייכת 
למעגל הפגיעות השני (פסיכולוגית, תושבת 
הר חברון) וכיצד התערבות זו השפיעה עליי.

הנושא עצמו מרמז כבר על היות המאמר הנוכחי 
מקצועי ואישי כאחד, באופן שאינו ניתן להפרדה.

בניית  בניית מודל  פעילותי ביישוב התנהלה על-פי מודל 
חוסן ועבודה קהילתיתחוסן ועבודה קהילתית, תוך הצטרפות לכוחות 
הקיימים ביישוב. מושג החוסן מתאר את מאמציו 

המתמשכים של הפרט להתמודד עם מצוקות היום-
יום. פרלין ושולר (להד, 1998) מציינים כי יש שלוש 
אסטרטגיות של התמודדותאסטרטגיות של התמודדות: צפיית האירוע מראש, 
בלימת הזעזוע וטיפול במשבר. תיאור זה תואם 
את שלושת השלבים של מצב משברהשלבים של מצב משבר: לפני, תוך 
 BASICBASIC-כדי ואחרי. במאמר אתייחס למודל ה-למודל ה
- מודל החוסן הרב-ממדי בהתייחסותו   PHPH

לקהילה. הממדים השונים של המודל הם: אמונות 
וערכים, רגשות, חברה, דמיון ויצירתיות, חשיבה, 
פעילות ועשייה. במהלך תיאור ההתמודדות של 
התושבים, אציין את הממדים שהיו משמעותיים 

ביותר ברמת הקהילה.
בנוסף לכך, השתמשתי בעבודתי בקהילה בעקרונות 
מהמודל הנרטיבימהמודל הנרטיבי: יחס מכבד ומוקיר כלפי המטופלים, 
חשיבות הערכים והמשמעויות, הבחירה האישית 
והקהילתית בכל זמן נתון, וכן בירור והעצמה של 

הכוחות החיוביים הקיימים.

תיאור ההתערבות שלפני הגירושתיאור ההתערבות שלפני הגירוש1
מאחר שלא עלה בידי להצטרף למועצה של חוף עזה 
במסגרת השפ״ח, נעניתי לבקשת הרכזת הקהילתית 
במועצה להצטרף לעובדים הסוציאליים, היועצים 

המערכת מזכירה לקוראים כי ניתן חופש מלא לכותבים להשתמש בביטוי שהולם לדעתם את האירוע –– הינתקות, גירוש, עקירה, פינוי וכדומה. זאת   .1
כיוון שיש קושי להפריד את החוויה המקצועית מזו האישית באירוע כגון זה.
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והפסיכולוגים המסייעים לתושבי הגוש. התחלתי את 
עבודתי כמלווה יישוב מסוים חודש לפני הגירוש, 
הייתי עמם בימי הגירוש, באינטנסיביות בשבוע 
הראשון שלהם במרכז הפינוי, ועד היום אני נמצאת 

עמם בקשר לסיוע בדרכי ההתמודדות. 
בעשר השנים האחרונות נבנתה ביישוביי יש״ע 
יישובי, הפועלת  יישוביצוות חירום  מערכת צח״י - צוות חירום 
בעיקר בזמני חירום ביישוב. צוות הצח״י מורכב 
מתושבי היישוב. הצח״י פועל בתחומי הפרט 
והמשפחה, ואחראי בעיקר להעברת מידע, לטיפול 

במעגלי הפגיעות השונים בתחום 
הרגשי ולחשיבה כוללת על צורכי 
היישוב בזמן חירום ואחריו, על-פי 
הצורך. כרכזת צח״י במקום מגוריי 
וכחברה בצח״א - צוות חירום 
אזורי. התנסיתי בארגון ובהתערבות 
בשעת חירום, ובליווי צוות הצח״י 

ביישובים אחרים.

בתיאור תוכנית התערבות קהילתיתתוכנית התערבות קהילתית שפותחה 
BASIC PH במרכז לשעת חירום  על-פי מודל 
בקריית-שמונה, נכתב: הנחת המוצא של מודל 
ניתוח משאבי החוסן של הקהילות נשענת על 
תצפיות שבהן נתגלה, כי לקהילות כקהל יש שפה 
משותפת. שפה שמסייעת לקהילה לקיים ארגון 
וחיים חברתיים. מתוך תפיסה זו השתדלתי להבין 
את השפה המיוחדת של הקהילה שאליה הגעתי, 
ולהבין את פרופיל ההתמודדות המיוחד שלה. אציין 

את הממדים במודל שהיו לדעתי דומיננטיים. 
התושבים הרגישו מאוימים על-ידי המדינה ועל-
ידי הצבא, וחשו שקיימת כלפיהם דה-לגיטימציה 
מוחלטת בציבור החילוני. ליישוב הנהגה פנימית 
ודומיננטית שהובילה אותו לאורך כל  חזקה 
התקופה. רב היישוב, המזכירות וחברות צח״י 
החליטו על שמירה של אורח החיים הנורמטיבי 

עד לרגע האחרון. התפיסה משולבת מאלמנטים 
אמוניים ומעשיים גם יחד. אמונה כי ניתן לשנות 
גם גזרות שמיים על-ידי אמונה ותפילה, שמירה על 
שגרה יחד עם עשייה המכוונת להתנגדות למימוש 
ההינתקות. כל אלו יעזרו לביטולה ויבססו את 
יכולת העמידה של התושבים. נבע מכך, שהתושבים 
לא עסקו בהתמודדות מעשית עם אפשרות של 
גירוש, קרי, לא ארזו ולא תכננו את העתיד הפרטי. 
1998) מציינים שבנסיבות  פרלין ושולר (להד, 
מסוימות הכחשת הבעיה או סירוב להכיר במלוא 
עוצמתה של הסכנה יכולים להיות 
לתועלת למטופל. נעשה כאן שימוש 
בממדים האמוניים והערכיים של 
המודל, המהווים ערוץ משמעותי 

בהתמודדות.

הנהגת היישוב חששה שמא אנשי 
מקצוע יחלישו את עמידתם של 
התושבים, ועל כן בחרה בעצמה 
את אנשי המקצוע שייכנסו ליישוב, ועיצבה עם 

המתערבים את דרכי ההתערבות.

ליום הגירוש קראו התושבים ״יום פקודה״, מושג 
הלקוח מהאתוס הציוני. חשוב להבין כי בבסיס 
השם קיימת ההנחה, שביום שבו ״נקראים אל 
הדגל״ ניתן לשנות את המצב באמצעות ההיענות 
לקריאה. לכל אדם יש מקום ותפקיד ביום הזה. 
ישנה כאן בחירה חופשית שמאפשרת את בחירת 
ההתנהגות המתאימה ביותר להתמודדות עם 
הגזירה. קיימת כאן גם הנחה נוספת: המצב הוא 
ניסיון – כל קושי הבא על האדם הוא ניסיון, ועל 
האדם לעמול כדי להצליח להפיק את המרב מן 
הקשיים מבחינת התקדמותו האמונית. ישנה כאן 
הענקת משמעות לאירועים ויכולת בחירה ביחס 
אליהם בממדים האישי והקהילתי גם יחד. בגישה 
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המצב הוא ניסיון – כל 
קושי הבא על האדם 
הוא ניסיון, ועל האדם 
לעמול כדי להצליח 
להפיק את המרב 

מן הקשיים מבחינת 
התקדמותו האמונית.
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הנרטיבית ניתן מקום למשמעות שהאדם מייחס 
לאירועים. יש בכך השפעה על יכולת ההתמודדות 

של הפרט ושל הקהילה.

בחודש שקדם לתאריך הגירוש ָחברתי אל הצח״י 
ועימם הגענו למסקנה כי באותה עת הצורך המרכזי 

היה קיום מפגשים אישיים עם נשים. 
לשם כך הגעתי ליישוב פעם בשבוע, 
וניהלתי שיחות אישיות עם נשים. 
בתחילת החודש עדיין היה ריחוק 
ועלו דילמות אישיות  מהגירוש 
ומשפחתיות, כשמעל נושבות רוחות 
ההינתקות. השאלות לגבי הגירוש 
היו רעיוניות ועסקו גם בבירור אישי 

הנוגע לשאלה מהו ממד החוסן המתאים לאישה 
בהתמודדות הקשה הניצבת לפניה. מכיוון שלא 
היה ברור האם וכיצד תהיה המשכיות לשיחות, הן 
נשאו אופי של מפגש חד-פעמי. בשיחות נעשה 
שימוש בגישה הנרטיבית: עמדת אי-ידיעה כלפי 
הנעשה ביישוב ובעולם הפרטי של האישה, בירור 
העמדה האישית כלפי המצב, החצנת הקושי, בניית 
משמעות אישית למצב והעלאה של מקורות חוזק 

אישיים. 
מעניין במיוחד היה רעיון של אישה שערוץ הדמיון 
והיצירתיות שלה מפותח מאוד. היא דמיינה שביום 
הגירוש היא תהפוך את ביתה למוזיאון גדוש 
מיצגים ותמונות המשקפים את חיי היישוב, כשהם 
מעורבים ובנויים על רעיונות ועל אסוציאציות 
השאובים מדרכי התיעוד של עיירות יהודיות 
שנשמדו בימי השואה. לדעתה, המראה הזה לא 
יאפשר לחייל לעמוד מנגד מבלי להתחבר אליה 

ואל משפחתה.
לאחר כשבועיים, עם התקרב מימוש ההחלטה על 
ההינתקות, הוחלט לקיים ביישוב שלוש סדנאות 
לנשים. המפגש שערכתי (בשיתוף העובדת הסוציאלית 

יעל דמרי) עסק בחיזוק החוסן האישי על-פי המודל בחיזוק החוסן האישי על-פי המודל 
הנרטיביהנרטיבי: בסבב א׳ - סיפור חוויה שממנה שואבים 

כוחות. בסבב ב׳ - פיתוח כישורי חיים.
בסדנה זו נוכחתי בעומק הקשיים הרגשיים שבהם 
נמצאות הנשים, ובמאמץ הרב שהן משקיעות 
בשמירה על השגרה ועל הלכידות המשפחתית. 
יש לציין, שרוב המשפחות היו 
מוצפות באורחים שגרו עמן במשך 
תקופה ארוכה. כחלק מההתייחסות 
לנושא, ניתנה על-ידינו לגיטימציה 
לשמירה על האיזון שבין האירוח 
לבין הפרטיות הנדרשת למשפחה. 
ניתן ייעוץ בנושאים כגון: איך לשוחח 
עם הילדים על המצב, לאפשר 
להם להביע רגשות ומחשבות, באיזו רמה לפתוח 
בפניהם את הדילמות, כיצד להתמודד עם נערים/

ות המעונינים לפעול בדרך שונה מדרך ההורים, 
ועוד. עלו גם שאלות הקשורות לתחום הזוגיות 
לדוגמה: כיצד להתמודד עם פערים בין בני הזוג 
ביחס להתנהגות ביום הגירוש ו/או בימים שלפניו 
ואחריו, כיצד לשמור על הזוגיות בימי מתח, ועוד. 
התייחסותי תמכה במעורבות הילדים ובהשארתם 
צמודים להורים במשך כל התהליך הצפוי. כמובן, 
בהתחשב בגיל הילד ובמצבו הרגשי. ילדים שנשארו 
עם הוריהם והיו מעורבים בהחלטות המשפחה 
תפקדו בדרך-כלל היטב, וחשו בטוחים בתא 
המשפחתי שלהם ובהשתמרות שלו מעבר לכל 

השינויים והמעברים הצפויים.
בשבוע האחרון שלפני הגירוש הגעתי שוב ליישוב, 
ואז חשתי בשינוי בעצמה רבה. האווירה הייתה 
מתוחה, היישוב היה עמוס אורחים שבאו לתמוך, 
והתושבים היו עסוקים כבר בשאלות הקשורות 
ליום הפקודה. מכיוון שנתקלתי בשאלות רבות 
קונקרטיות על היום עצמו, חברתי אל עובד סוציאלי 
שגר בחודשיים האחרונים ביישוב ויעץ לחברי 
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בסדנה זו נוכחתי בעומק 
הקשיים הרגשיים 

שבהם נמצאות הנשים, 
ובמאמץ הרב שהן 

משקיעות בשמירה על 
השגרה ועל הלכידות 

המשפחתית.
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המזכירות. וזאת, כדי להבין את רמת הפתיחות 
שם לאופני ההתמודדות השונים. התפעלתי מאוד 
מגישת המנהיגות היישובית. היא ניסתה לשמור 
ככל הניתן על פרטיות התושבים ולמנוע השפעות 
הדדיות שיובילו את האנשים לפעול שלא בדרך 
לגבש את האמירה  המתאימה להם. על מנת 
המנהיגותית, ישב צוות של נציג המזכירות, רב 
היישוב, נציגת צח״י והיועץ היישובי עם כל משפחה 
בנפרד, ושמע ממנה כיצד היא מעונינת להתמודד. 
הם ישבו עם כ-85 משפחות! במהלך המפגש 
ניתנה לגיטימציה למשפחות להתנהג גם באופן 

שסותר את האמירה הקהילתית, 
ואף נמצאו פתרונות לרצון האישי 
של כל משפחה ומשפחה. הסבב 
ארך כמה ימים, ובסופו הוחלט 
כי כל משפחה תעצב את יציאתה 
מביתה כרצונה, ואילו בשטחי היישוב 
הציבוריים תשרור אווירה שתיקבע 
על-ידי ההנהגה. חשוב להדגיש, כי 
לתושבים היה חשוב להתאים את 
עצמם לאמירה הקהילתית, לעיתים 
גם במחיר ויתור על רצונם הפרטי. 
כאן בא לידי ביטוי הממד החברתי 
של מודל החוסן הרב-ממדי. ביישוב 
הייתה אווירת אמון, יחסי קירבה 

ועזרה הדדית. המנהיגות העצימה את מקום הבחירה 
האישית של כל משפחה באמצעות עצם העמדת 
השאלה של בחירת דרכי התמודדות, המשאירה 
את האדם שלם עם אופן תפקודו. וכן יצרה גם 
בחירה בעלת אופי קהילתי. מוטיב הבחירה מרכזי 

אף הוא בגישה הנרטיבית.
בנוסף להתארגנות בתחום הרעיוני החלה ביישוב 
התארגנות בתחום המעשי, הכנת היישוב למקרה 
של מצור מתמשך. המודל היה של היערכות לשעת 
חירום. כאן בא לידי ביטוי הממד הפיזי של מודל 

החוסן הרב-ממדי. תושבים שהפעילות היא כלי 
מרכזי בהתמודדות שלהם, עסקו בכך והשרו 
תחושת ביטחון ביכולת ההתקיימות הפיזית אצל 

התושבים.

תיאור ימי הגירוש
ביושבי לתעד תיאור זה, בעיצומם של הימים שבין 
ראש השנה ליום הכיפורים, אני מתקשה לכלוא 
את דמעותיי, לחבוש את הכובע המקצועי ולנסות 
להעביר את אשר היה ואת אשר הרגשתי למילים 
הראויות. המראות אינם נשכחים וכן התחושות 
שעמן. על כן כתיבתי כאן בעלת גוון 
אישי. ייתכן כי לחלק מהקוראים 
יהיה קשה לקרוא את דבריי ואת 

תחושותיי, אבקש את הבנתם. 
ההתערבות שלי בגוש קטיף הייתה 
צורך משמעותי עבורי. ברצוני 
לציין, שאין לי קרובי משפחה או 
חברים קרובים בגוש קטיף. הכרתי 
היכרות שטחית רבים מהאנשים 
כשייכים לחברה שממנה באתי: 
בית-הספר, תנועת הנוער וכד׳. 
לא יכולתי להישאר ספונה בביתי 
כאשר תהליכים כה קשים עוברים 
על תושבי הגוש. השקעתי מאמצים 
רבים להגיע אל הגוש, לדוגמה: בגלל טעות בספרה 
בתעודת הזהות שלי חיכיתי למעלה משלוש שעות 
בצומת כיסופים, והתרוצצתי רבות עד שהטעות 
תוקנה ויכולתי להיכנס ליישוב. בימים שאחרי 15.8 
קיבלתי אישור כניסה מיוחד שחולק למסייעים. 
נסעתי ליישוב עם חפציי מתוך ידיעה שאשהה 
שם פרק זמן בלתי ידוע, ההערכה הייתה שמדובר 

בשבוע ימים.
העבודה בימים הראשונים הייתה קהילתית בעיקרה. 
תפקידי היה לרכז את צוות הסיוע ביישוב. במסגרת 

קבע 
, כי 

לצי
חב

הסבב ארך כמה ימים, 
ובסופו הוחלט כי כל 
משפחה תעצב את 

יציאתה מביתה כרצונה, 
ואילו בשטחי היישוב 

הציבוריים תשרור 
אווירה שתיקבע על-ידי 
ההנהגה. חשוב להדגיש, 
כי לתושבים היה חשוב 

להתאים את עצמם 
לאמירה הקהילתית, 

לעיתים גם במחיר ויתור 
על רצונם הפרטי. 
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זו דיברתי גם עם רב היישוב כדי להיות מתואמת 
עם עמדותיו. על-פי תפיסתי האישית, על המערך 
היה להתנהל אחרת, אולם, העדפתי להישאר דבקה 
בעיקרון של מתן עדיפות לעמדות היישוב. צוות 
המסייעות וצוות הצח״י היישובי נועדו יחדיו 
והחליטו על אופני ההתערבות המתאימים. הוחלט 

על ביצוע סבב של תשאול לכל 
המשפחות תוך מתן דגש לצרכים 
הנפשיים. לאחר מכן נערך סבב 
ביקורים אצל כל משפחות היישוב 
בליווי הרבנים האורחים שבאו גם הם 
לעודד ולסייע. לצוות חולקו אפודים 
של מסייעים, והיה ניתן להסתובב 
עמם ללא הגבלה (תנועת התושבים 

מיישוב ליישוב נאסרה). משפחות היישוב מופו 
על-פי מידת הצורך שלהם בעזרה, כשהדיסקרטיות 
נשמרת מאוד. ביישוב היה מספר גבוה של משפחות 
נפגעות טרור: ילדים פצועים, הורים פצועים, 
אלמנות, אלמנים ויתומים. למשפחות אלו ניגשנו 
בתחילה וביררנו מהם הצרכים הספציפיים שלהם 
על מנת לעזור ביום הגירוש, כמו לדוגמה יציאה 
מהיישוב בפינוי ברכב מיוחד לנכים וכד׳. למחרת 
הגיעה הידיעה שהגירוש הוקדם, וניתנה התראה 
של כ- 12 שעות. ביישוב שררה אווירה של מתח, 
כשכל משפחה נערכת בביתה. הנהגת היישוב 
חילקה לתושבים המעונינים ארגזים לאריזה וחלקם 
החלו לארוז. אני ניהלתי במשך זמן זה שיחות עם 
משפחות, כשהמטרה לחזק את המשפחות, כל 
אחת בדרכה, כשאני משתדלת להאיר כמה נקודות: 
חיזוק הביטחון בבחירה האישית והמשפחתית, 
התייחסות לילדים על-פי גילם, התארגנות בשעות 
של היציאה מהיישוב כולל התייחסות להכנת מארז 

מתאים לילדים.

יום הגירוש
יום הגירוש החל בקריאת הכרוז שכוחות הגירוש 
נכנסים ליישוב. התושבים היו מופתעים מן השעה 
המוקדמת. הם נשארו בקרבת בתיהם וגם את תפילת 
השחרית ערכו במניינים מצומצמים בחצרות הבתים 
ולא בבית-הכנסת. הצוות המסייע התרכז במזכירות 
היישוב. התחלקנו בין המשפחות 
על-פי הקשרים הקודמים ואזורי 
אחריות, ובנוסף הפעלנו מוקד 
פניות לתושבים. האווירה הייתה 
קשה ביותר, המסה הגדולה של 
החיילים הייתה מאיימת ויצרה 
תחושה של שטח כיבוש. החיילים 
ורצו ממקום  ושוב  הלוך  צעדו 
ויצרו אפקט של הפחדה  למקום ללא סיבה2, 
ותחושת חוסר ודאות. אתאר אירועים אחדים 
שימחישו את ההתערבות ואת התחושה הקשה. 
התברר שהפינוי החל במשפחות נפגעות הטרור, 
ולמשפחות אלו היה קשה במיוחד המפגש עם 
הצבא בסיטואציה זו. לכל משפחה הגיעו למעלה 
מעשרה חיילים כשהם חוסמים את הכניסה לבית 
ולא מאפשרים כניסה ויציאה. החיילים לא דיברו, 
ובדרך-כלל לא הגיבו לדברים שנאמרו להם, ויצרו 
בכך תחושה של טבעת חנק מסביב לכל בית. גם 
אני, שיכולתי לעבור בחופשיות ממקום למקום, 
חשתי חנוקה, כעוסה וחסרת אונים מול הכוחות 
שנראו בעיניי כ״אין-סופיים״. תושבי היישוב, 
שחשו כי הפינוי מתחיל דווקא במשפחות נפגעות 
הטרור התמרמרו מאוד. הדבר הגביר את הכעס 
ואת תחושת האטימות כלפיהם. העניין הועבר 
לידיעת המפקדים הבכירים, ומדיניות זו הופסקה. 
באחד מבתי המשפחות הנפגעות שבו נכחתי בשעת 
הפינוי, ביקשה הבת הגדולה כי יינתן לה ביציאה 

כאשר שהיתי בסמוך למקומות הריכוז של היחידות המפנות, נוכחתי לדעת, כי הייתה מדיניות שיטתית של העברת החיילים והנעתם ממקום למקום,   .2
ככל הנראה לשם יצירת אווירה.
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גם אני, שיכולתי לעבור 
בחופשיות ממקום 

למקום, חשתי חנוקה, 
כעוסה וחסרת אונים מול 
הכוחות שנראו בעיניי 

כ"אין-סופיים"
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מהיישוב לעבור במקום הפיגוע ולהתפלל בפעם 
האחרונה. הצבא סירב שוב ושוב לבקשה. מכיוון 
שידעתי שהבת סובלת מפוסט-טראומה, הפניתי 
בקשה מיוחדת לרופא החטיבתי שהיה ביישוב. 
(הרופאים תפקדו באופן שונה, והיו פתוחים לקבלת 
בקשות מיוחדות והפנייתן לגורמים המתאימים). 
לבסוף, בשעת לילה, לאחר כ-10 שעות של בכי 
ותחנונים, אפשרו לה לעצור במקום הפיגוע. בשעת 

הצהרים הופסקה הספקת מים 
ליישוב וניתק גם זרם החשמל. אנו, 
שאיישנו כל הזמן את מוקד הפניות, 
נותרנו ללא המרכזייה הטלפונית. 
סוללות הטלפונים הסלולריים שלנו 
היו ריקות, ולא הייתה אפשרות 
לטעון אותן מחדש. במצב זה לא 
נותר לאנשים אלא להריץ שליחים 
עם בקשות לעזרה נפשית דחופה. 

עניין זה העצים את תחושת חוסר האונים והכעס, 
ובנוסף הצריך אותנו לרוץ ממקום למקום ולענות 
על הצרכים השונים. היו פניות קשות במיוחד: בחור 
נכנס למצב של היסטריה שכללה חוסר תחושה 
ושיתוק בגפיים, הוזמן רופא שקבע כי העניין 
רגשי. ההתערבות כללה הרגעה ממושכת הדרכה 
לעיסוי ולהרפיה, עד למצב שבו חזרה הנשימה וחזרו 
התחושה והתנועה בגפיים. אירוע דומה היה עם 
אישה בהריון. לאחר ניסיונות הרגעה שלא הועילו, 
נשלחה האישה אל מחוץ ליישוב באמבולנס. עם 
רדת החשכה פונו כבר רוב המשפחות מהיישוב, 
ונשארו רק משפחות של נכים, נפגעי טרור, שלא 
ניתן לפנותם בכלי הרכב הרגילים, ומשפחת הרב. 
לא היה ניתן לקיים מוקד בחושך, ובקושי מצאנו 
את חפצינו. לאחר זמן-מה יצאנו, כל אחד באופן 
אישי, מהיישוב כשלא ניתנה לנו אפשרות בשעות 
האחרונות לראות זו את זו או לתקשר טלפונית. 
ההרגשה הייתה של אובדן, בדידות, חוסר אונים 

וריקנות איומה הנובעת מהפנמת הידיעה, שהמקום 
שאותו הכרת באחרונה ולמדת לאהוב, יימחק 

לחלוטין בתוך ימים ספורים.

במלון
תושבי היישוב נלקחו באוטובוסים. לאחר כ-5 
שעות ויותר של המתנה ונסיעות הגיעו התושבים 
לבית-המלון. ביום הגירוש העברתי למתנדבים 
במלון את רישום התושבים ואת 
פרטי המשפחות: תינוקות, מספר 
ילדים וכולי. הרישום המוקדם הקל 
על תהליך קבלת החדרים. ההתערבות 
במלון בימים הראשונים הייתה 
בעיקרה בשני מישורים: 1. עזרה 
ביצירת קשר בין תושבי היישוב 
והנהגתו לבין צוות המתנדבים 
שחיכה במקום ומנהל המרכז מטעם 
מינהלת סל״ע. 2. עזרה בבניית מסגרות חינוכיות 
לילדים והתאמת תוכניות וחוגים של משרד החינוך 
לאופי היישוב. נוכחנו, כי נדרשת גם התערבות 
טיפולית ביחס לעיבוד האירועים. בהתייעצות עם 
צוות הצח״י של היישוב הוחלט על עריכת עיבוד 
משפחתי ולא פרטני ו/או קבוצתי. נראה כי הדרך 
המתאימה ביותר לערוך עיבוד משפחתי היא בדרך 
הנרטיבית. בדרך זו תעבד המשפחה את האירועים 
שחוותה ותארגן אותם לכדי סיפור משפחתי, תוך 
התמקדות בקשר עם המקום ולא רק בהתייחסות 
לפינוי. בעזרתו של ישי שליף גובש צוות של אנשי 
מקצוע המכירים את התושבים, ונבנה מערך לתהליך 
העיבוד. התיעוד מכוון להנציח את החיים ביישוב 
ואת התמודדות המשפחה עם הרצון להישאר 
כמקור כוח וכהשראה לעתיד, גם על רקע ההרס 
והניתוק המוחלט מהמקום. התהליך כונה ״תיעוד 
משפחתי״ (פירוט הכלי בעמוד 131 בחוברת זו). 
עד כה נערך תיעוד לכ-15 משפחות. המשפחות 
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ההרגשה הייתה של 
אובדן, בדידות, חוסר 
אונים וריקנות איומה 
הנובעת מהפנמת 

הידיעה, שהמקום שאותו 
הכרת באחרונה ולמדת 
לאהוב, יימחק לחלוטין 

בתוך ימים ספורים.
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מעונינות מאוד בתיעוד. אולם, הנסיבות שבהן הן 
חיות מקשות מאוד על ההתארגנות, והן עדיין לא 
התפנו רגשית להתנתק מקשיי היומיום ולעסוק 
בכך. אני מקווה שבעזרת השם, עם הכניסה לבתים, 

תתאפשר עבודה מסודרת עם שאר המשפחות. 

הקשיים של המבוגרים הם בעיקר: אבטלה - אובדן 
פרנסה, אי-ודאות ביחס למקום 
המגורים הזמני וחוסר המעש בחיי 
היום-יום במציאות של בית-מלון. 
וזאת, בהתחשב בכך, כי כולם היו 
אנשי מעשה ופעילים מאוד, במיוחד 
בתקופה שלפני הפינוי. המכלול 
הזה מעמיק את הפגיעה ברציפויות 
השונות, ואצל המובטלים במיוחד 
ברציפות התפקיד. רציפות נוספת 
דומיננטית היא הרציפות החברתית, 
בהתייחס לחברת המדינה. אנשי 
גוש קטיף תפסו את עצמם כיצרנים 
וחיוניים לחברה במובנים שונים. 

ואילו עכשיו הם נזקקים לרחמים ולסיוע כלכלי 
ונפשי בהיקף וברמה שקשים להם להכלה. כל אלה 
מובילים לערעור הדימוי העצמי, הפוגע במעגלי 
היחיד, המשפחה והקהילה. הקהילה הספציפית 
שבה מדובר מצליחה בזכות לכידותה ומנהיגותה 
גם במצב זה לשמר את עצמה כקהילה ולדאוג 
לכך שהחברים יישארו שותפים פעילים בקבלת 
החלטות ובאחריות לתפקודם היום-יומי. באחרונה, 
נערך מיפוי צרכים בתחום הנפשי בפילוח של 
הקהילה שהעלה את הצרכים הבאים: עיבוד של 
האירועים גם ברמה קבוצתית; העברת קבוצות 
תמיכה והתמודדות בעיקר לילדים וגם לנשים; 
וכן  ופיזית,  נפשית  אפשרויות להתאווררות 
פעילויות של הרגעה כגון: עיסוי, תנועה וכדומה; 

והמשך התיעוד המשפחתי.

דילמת המתערב המעורב
עם תחילת מעורבותי בתוכנית ההינתקות, הרגשתי 
שאני פועלת ממניעים משולבים. מחד-גיסא הקשר 
הנפשי והרעיוני עם המתפנים יחד עם ההתנגדות 
העזה לתוכנית ובעיקר לדרך שבה היא התנהלה 
ביחס לתושבים. מאידך-גיסא, הרצון לפעול 
כאשת מקצוע ולהעניק לתושבים התייחסות נכונה. 
התייחסות מקצועית כוללת בתוכה 
את היכולת להיות אמפתי ומכיל, 
ודורשת מהמתערב ליצור מרחק 
ידעתי שהניסיון  ומרחב מכיל. 
בעבודה עם קהילות ועם יחידים 
במצבי החירום באזורי (ירי, חדירות 
וכד׳) עשויים לעזור לי בהתמודדות 
- אירועים שבהם נדרשתי להתמודד 
כאיש מקצוע עם שכניי ועם חבריי 
ביישוב שבו אני מתגוררת, תוך כדי 
אירועי הטרור, ולאחר מכן עם אובדן 
ועם אבל. ההתערבות בגוש קטיף 
השפיעה עליי בעוצמה רבה מאוד. 
תוך כדי היותי עסוקה בשטח עלו בי אסוציאציות 
ומחשבות על עתיד היישובים בהר חברון, על 
הצפוי להם הן מבחינת התגברות הטרור הצפויה 
והן מבחינת הפינוי המתוכנן. עסקתי לעיתים 
בשאלה כיצד אנהל אני את צוותי החירום, את מי 
אקרא לעזרה. הדחקתי עד כמה שניתן מחשבות 
אלו, והתמקדתי בתושבים ובצורכיהם. אין ספק, 
כי הקירבה גם חידדה את ההבדלים ביני לבינם, 
ודרשה ממני התגמשות מחשבתית ותפקודית. 
את התקופה סיימתי כשאני חשה סימפטומים 
של ״תשישות קירבה״, אבל מעבר לכך הזדהות 

עמוקה עם האנשים ועם מצבם.
לא לדעת כולם היה צריך לתת לתושבים סיוע 
בימים הקשים של הפינוי. הטענה הייתה, כי החל 
מתאריך מסוים כל אדם בגוש קטיף הוא פורע 

לול
יות

במצ
וכד

אנשי גוש קטיף תפסו 
את עצמם כיצרנים 

וחיוניים לחברה במובנים 
שונים. ואילו עכשיו הם 
נזקקים לרחמים ולסיוע 

כלכלי ונפשי בהיקף 
וברמה שקשים להם 

להכלה. כל אלה מובילים 
לערעור הדימוי העצמי, 
הפוגע במעגלי היחיד, 
המשפחה והקהילה. 
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חוק ולכן אין לסייע לו. אמירה זו משקפת את הלך 
רוחם של אנשי מקצוע כלפי המתפנים, ומעוררת 
את התהייה: מי באמת היה צריך לטפל בהם? לדעת 
אלו הטוענים שמדובר בעבריינים, האם אין לתת 

סיוע נפשי גם לעבריינים בבתי הסוהר?
להד, במאמרו על תשישות קירבה (וחושך על פני 
תהום, 2002) ציין, שרגישות לסבל האנושי והיות 
אדם הם המרכיבים העיקריים שאנו יכולים להציע 
 Valen 1995) .במפגש המיידי הראשוני עם הנפגעים
מתאר את חווית המגע הראשוני שבין הנפגעים 
Adaptive attachment מגע  למתערבים כ- 
אדפטיבי. בכי וקריאה לעזרה מובילים להרגעת 
הכמיהה לעזרה על-ידי סיפוק הצרכים הראשונים 
של הקשר, כגון חיבוק ונישוק. התאחדות עם 
דמות המגע מעניקה תחושת ביטחון, שביעות 
רצון והקלה. ה-attachment לדבריו ״פועל גם 
אצל מבוגרים החשים בפגיעותם״. ציטוטים אלו 
ממחישים את הצורך שהיה לכלול בעזרה למפונים 
את היכולת לאמפתיה כלפיהם ואת היכולת לתת 
חיבוק ונשיקה. בנוסף לכך, יש להזכיר את הצורך 
שהועלה לעיל בהבנת השפה של הקהילה, המנטליות 
שלה וערכיה על מנת להתחבר ולתת לגיטימציה 

לתחושת התושבים. 
שולמית ניב ויהודה שחם התאימו את המודל של 
מילטון אריקסון על הצטרפות והובלה למצבי 
טראומה. להלן ציטוט חלקי מתוך העקרונות: 
הצג עצמך, כוונתך ויכולתך לעזור לנפגע; הפגן 
אמפתיה והבנה למצבו; צור אווירה של הסכמה 
ולגיטימציה; הימנע מעימות; התחבר לשפת 

המשאבים של הנפגע. 
חוששני, כי לאחר השבר והקרע הגדול בחברה 
הישראלית ותחושות האיום והנבגדות של המפונים, 
רק מתערב שהיה מסוגל לתת מענה כזה, היה 
יכול לעבוד עם המתפנים. ואכן, אלה שחשו כי 
אין לתת את הסיוע בזמן הפינוי, התקשו להגיע 

למגע אמיתי וליצור קשר ואמון עם המתפנים, גם 
בהיותם במרכזי הפינוי לאחר ההינתקות. לעומת 
זאת, רוב רובם של המתערבים לפני, ואפשר לומר 
כי כל המתערבים בימי הפינוי עצמו (היו כ-200 
אנשי מקצוע) היו אנשים שחשו קרובים ברוחם 

למתפנים, כשאחוז גבוה מתוכם מיש״ע.

לסיכום
ברצוני להתייחס למאמרם של קפלן, כהן, מטר 
2005). לדבריהם, במקרה  וויצטום (הרפואה, 
עקרון  להפוךלהפוך את  יש  במתפנים  הטיפול  של 
הקמ״צ - המקובל ומיושם, במצבי לחימה וגם 
במצבים אחרים המאופיינים בלחצים נפשיים 
קשים. העקרונות מתייחסים לשלושה אלמנטים 
משמעותיים בהתערבות במצבי לחץ: קירבהקירבה 
- ההתערבות תהיה בקירבה למקום התרחשות 
האירוע. מיידיות מיידיות - ההתערבות תתבצע במהירות 
ככל שניתן. ציפייה  ציפייה - העברת מסר של תפקוד 
עתידי גם אם הדרגתי. קפלן ועמיתיו מציעים 
דגם הפוך. במקום קירבהקירבה ליצור ריחוק ריחוק, ולטפל לא 
במקום מגורי המפונים - המקום שבו מתבצעת 
ההתפנות, אלא רק במרכזי הפינוי. במקום מיידיותמיידיות 
ליצור השהייה עד לאחר ההתאוששות הראשוניתהשהייה עד לאחר ההתאוששות הראשונית, 
במקום ציפייה יש להציב את העיקרון: סיום סיום 
התפקיד הקודם ומעבר ל״דאגה לו ולמשפחתו״התפקיד הקודם ומעבר ל״דאגה לו ולמשפחתו״. 
לעניות דעתי, התחקות אחר נוסח זה של הדגם 
תוביל ואכן הובילה, להעצמה של הטראומה. צבי 
פיירמן במאמרו ״הכנה להינתקות – חובה לדעת, 
חובה לומר, חובה להזהיר״ (פסיכואקטואליה, 
10.2005) מציין ש״קיימת תחושה רווחת של ניכור 
מסבלם הנוכחי והעתידי של המפונים [....] ומה 
שנותר, ואיננו מעט, הוא ללוות אותם באמפתיה 
ובהבנה ברגעיהם הקשים״. המפונים מרגישים 
כי התנתקו מהם לפני, תוך כדי ואחרי. ההרגשה 
היא שהחברה המיוצגת גם על-ידי אנשי בריאות 



| 66 |

הנפש, מתנתקת מהם. הדגם המוזכר לעיל מעמיק 
את הקושי, הקיים ממילא, ביצירת אמפתיה כלפי 
המפונים. הריחוק במקום ובזמן, והדרישה לבצע 
חיתוך מהעולם הקודם, לא מאפשרים למטפלים 
להיכנס לעולמם של המפונים ולחוש אמפתיה 
כלפיהם. כמו כן, בדגם זה ישנה סתירה לעקרון 
השמירה על הרציפויות, במיוחד בנוגע לציפייה 
כי המפונה יבין שהתפקיד הקודם הסתיים ויבין 
כי הוא צריך לדאוג לעצמו ולמשפחתו. שידור 
ציפייה זו סותר את כל תפיסת העולם הערכית 
והדתית של המפונים, כמו את תפיסתם העצמית. 
גוש קטיף התייחסו לעצמם כחלוצים  תושבי 
(אשר בשונה ממקומות אחרים הם נשלחו על-
ידי ממשלות ישראל). ועל כן, הדרישה לשנות 
לחלוטין את התפיסות הקודמות פוגעת ברציפות 
התפקוד וברציפות התפיסה העצמית. מודל זה גם 
פוגע רטרואקטיבית במשמעות שניתנה על-ידי 
התושבים לעשייה שלהם, ובכך נוטל מהם את 

משמעות עברם. 
במקום זאת, יש לעזור למפונים להעניק משמעות 
אישית, אמונית וערכית לתפקודם בפינוי, שתעזור 
להם להישאר בטווח הרציפות הערכית שלהם. 
בפועל, יישובים בעלי אידיאולוגיה חזקה המעונינים 
מרצונם להסב את כוחם לפעילות אחרת למען 
המדינה, מצליחים לשמר את הרציפות הערכית 
ואת התפיסה העצמית. הם גם חשים חזקים יותר 
ומתמודדים טוב יותר. ההתערבויות במשך המשבר 
בתפיסה של ההתחברות לקהילה במקומה בגוש 
קטיף, במתן אמפתיה וכבוד תוך שימוש בכלי 
ההתערבות המקובלים, היא הדגם שהתקבל 
על-ידי התושבים והצליח לסייע, גם אם באופן 
מינימלי. עקרונות אלו מזכירים את תיאור אופני 
ההתחברות של האל לעמו ישראל בעת צרה ״עמו 

אנוכי בצרה (ורק אז) אחלצהו ואכבדהו״.
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