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כשאין מילים... על סדנת הכנה למורים 
ולגננות בגוש עציון לקראת קליטת 

התלמידים בתום הקיץ, חזרה ללימודים
נעמי עיני, מנהלת שפ"ח גוש עציון

״מדוע זה קרה לנו???״ ״האם זהו עונש על משהו?״ 
״התפללנו כל-כך חזק, מדוע ה׳ לא שמע?״ ״איך 
חיילים יהודים עשו את זה לאחים שלהם?״ ״האם 

גם אותנו יפנו?״

שאלות כאלה ואחרות עלו במהלך דיון שהתקיים 
במסגרת סדנה למורים ולגננות מגוש עציון שנערכה 
על-ידי מנהל מחלקת החינוך, מר אסף כהן ואנוכי, 

ערב פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, 
תשס״ו.

הסדנה הייתה שלב בהיערכות של 
מחלקת החינוך לתהליך ההינתקות, 
ומטרתה הייתה סיועסיוע לצוותי חינוך 
והכוונתם להתמודדותוהכוונתם להתמודדות עם שאלות 

טעונות, אמיתיות וכואבות שבוטאו במהלך הקיץ 
על-ידי ילדים שהיו מעורבים באופנים שונים 

בתהליך ההינתקות.

הקיץ הזה לא היה קיץ טיפוסי. תהליך ההינתקות, 
״התסיס״ בתים רבים בגוש עציון, והשפיע על 
סדר היום המשפחתי באופנים מגוונים ובעוצמות 
שונות. תושבים רבים בגוש התנגדו לתהליך והיו 
מעורבים בפעילויות שונות במשך חודשים, כגון: 
הפגנות, ביקורי-בית שמטרתם שינוי בדעת הקהל 
בנוגע לפינוי, התרמות של כספים וציוד, מתן סיוע 
נפשי/תמיכתי לתושבי גוש קטיף ועוד. היו גם 
משפחות אשר עברו להתגורר בגוש קטיף לקראת 

הקיץ, משפחות שילדיהן (נערים ונערות) נעצרו 
במסגרת מחאתם נגד התהליך. למשפחות רבות 
ישנם בנים/בנות המשרתים בצבא אשר גויסו כדי 
לקחת חלק בפינוי. לא מעט תושבים אחרים אשר 
לא נקטו גישה פעילה ביטלו את חופשתם השנתית 
ועקבו אחר המתרחש בדריכות. ילדי גוש עציון, 
בהיותם חלק אינטגרלי מן המארג המשפחתי, 
נחשפו במידות שונות לתהליך ההינתקות על 

מורכבותו ועל השלכותיו.

תהליך ההינתקות (הגירוש/העקירה) 
כולו הצמיח וחידד בקהילת גוש עציון 
(כמו גם בקהילות אחרות) דילמות 
משמעותיות ועמוקות בנוגע לסוגיות 
אמוניות, חינוכיות וחברתיות. דילמות אלה נבחנו 
שוב ושוב נוכח התפתחות האירועים במציאות. 
הוצאתו של התהליך אל הפועל (תושבים רבים 
סירבו להאמין עד הרגע האחרון שהדבר אפשרי 
ויקרה) הביאה את המתח והקונפליקטים לשיא. 
רגשות התעלות והזדככות רוחנית של המתנגדים 
לפינוי חברו לרגשות צער, תסכול וכאב של אובדן. 
כל אלה עלו על פני השטח ובוטאו, כאמור, על-ידי 

ילדים, בני נוער ומבוגרים.

ונחזור לסדנה - תחושה חזקה של קיפאון, של 
מבוכה ואף של חרדה אחזו בקהל נוכח השאלות 

המתעוררות.
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רגשות התעלות 
והזדככות רוחנית של 

המתנגדים לפינוי חברו 
לרגשות צער, תסכול 

וכאב של אובדן. 
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השקט ש״נשמע״ בחדר נחווה בעוצמה. נדמה כי 
במקום שממנו נבטו השאלות, איימה להיפער 

תהום רגשית וערכית.
נמצאנו מתבוננים, באמצעות הילדים, בבבואתנו נמצאנו מתבוננים, באמצעות הילדים, בבבואתנו 

אנו ונותרנו חסרי מילים.אנו ונותרנו חסרי מילים.

מה אומרים כשאין מילים? איך מרגיעים כשלא מה אומרים כשאין מילים? איך מרגיעים כשלא 
רגועים?רגועים?

כאן לא תעזורנה טכניקות ההסחה, ההבטחה, 
ההתעלמות או הניחום.

כאן לא חשוב אם אתה מחנך או מורה מקצועי.

אתאר כאן שלושה כלים להתמודדות שהוצגו בפני 
הנוכחים במהלך הסדנה:

״דע מאין באת״ (מודעות ועבודה עצמית) ״דע מאין באת״ (מודעות ועבודה עצמית).   .1
הנחת הבסיס: אדם המוצף במצוקותיו הפרטיות  הנחת הבסיס:    

יתקשה לסייע לאחר במצוקתו.
מי אתה המחנך? מהן השקפותיך ועמדותיך   
האישיות בנושא? מהם הקונפליקטים המעסיקים 
אותך? כיצד אתה מתמודד עמם? בירור כן של 
סוגיות אלה בין המחנך לבין עצמו, לפני כניסתו 
לכיתה, יוכל אולי לצמצם את חוויית החרדה 
שלו העולה בשלב ההתמודדות הראשונית עם 

שאלות קיומיות וערכיות נוקבות.
ניסוח מחודש (אמיתי ולא ״קוסמטי״) של   
קושי/ מכשול = אתגר, ושל אי-ודאות או של 
אי-ידיעה = פתח לידיעה/למציאות חדשה, 
הוא תהליך עיבוד נוסף שיש בכוחו לתרום 
ל״איסוף כוחות״ ראשוני ולהשגת פניות רגשית 
אצל המחנך, שתאפשר הקשבה וסיוע לזולת.

״ולפני מי אתה?״ (הקשבה אמפתית לצורכי  ״ולפני מי אתה?״ (הקשבה אמפתית לצורכי .   .2
הילד)הילד)

הקשבה משמעותית לילד, כזו הנטולה (עד   
כמה שאפשר) חוויה של מתח ושל איום אישי, 

פירושה הבנת המקום הרגשי שבו הוא נמצא 
והצרכים שאותם הוא מבטא.

ניתן ְלַדמות הקשבה מעין זו לחשיפתו של גלעין   
בתוך פרי, או לתהליך קילופן של שכבות בצל. 

החיתוך מדמיע אך ״שווה״ את המאמץ:
שואל הילד:״ האם גם אותנו יפנו?״ אם נשמע נשמע את   
השאלה וננסה להשיב עליה פשוטה כמשמעה, 
נמצא עצמנו אבודים בים של הבטחות/הערכות/

תקוות ונבואות (זעם או נחמה). יש לשער, כי 
תוך ניסיון להשיב, ניקלע גם אנו לחששות 
ולפחדים שמעלה הילד. הרי גם אנו לא יודעים 
מה ילד יום. וכיצד נעודד את הילד הצעיר במצב 

כזה? מה נוכל להבטיח לו?
אם נאזין נאזין לשאלתו ניחשף לעולם תוכן אחר.   
אומר לנו הילד: אני מודאג, אני זקוק לביטחון 
(פיזי, רגשי), אני זקוק לך, אני לא רוצה להרגיש 
לבדי. ברובד עמוק יותר, הוא אומר לנו גם: 
אני מרגיש בטוח אתך כדי לשאול אותך על 
דברים שמפחידים אותי וחשובים לי. אני רוצה 
לראות אם אתה מספיק חזק להתמודד עם 
הפחדים שלי ולהגן עליי. ל״שפת הגלעין״ הזו ל״שפת הגלעין״ הזו 
ניתן לתת מענהניתן לתת מענה, לאו דווקא בדיבור. הקשבה 
מכילה, חיבוק שותק, ליטוף אוהב, שוקו חם 
ועוד, יספקו חלק מן הצרכים המתוארים. אוצר 

בלום נחשף בפנינו!

״ולאן אתה הולך?״ (התלמיד כשותף) ״ולאן אתה הולך?״ (התלמיד כשותף).   .3
״חינוך״  המושגים  בין  זהיר  בלתי  מיזוג   
ו״הוראה״, שלעיתים נכשלים בו אנשי חינוך 
כלפי עצמם, ממקם את המחנך כבעל הידע, 

המקור לתשובות. 
מחנכים רבים מצאו עצמם במהלך ההינתקות   
ובעקבותיה באופן נדיר ביותרבאופן נדיר ביותר (לדעתי נדיר 
מדיי), בעמדה של ״לא יודע/לא יכול״, כאשר 
אין להם באמתחתם את הידע המצופה, את 
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״התחבושת״ הנדרשת או את המילים המנחמות. 
ישנה סכנה, שהיעדר המענה המידי לשאלות 
התלמיד והתפישה השגויה כאילו כך ראוי 
שיהיה, יחזקו תחושה של חוסר יכולת ואף 
יפגעו, שלא בצדק, בתפיסה העצמית של מידת 

המסוגלות המקצועית.
ראיית התלמיד כשותף חיוני למסע מרתקכשותף חיוני למסע מרתק,   
כאישיות בעלת דעות ועמדות עצמאיות, יש 

בה פוטנציאל המאפשר פתיחות מחשבתית 
הדדיות  סקרנות,  והגעה משותפת מתוך 
וכבוד לתובנות חדשות ובלתי צפויות, ואף 
להתמודדות משמעותית עם מכשולים ועם 

דילמות.
בסדנה המתוארת כאן ניסינו להתמודד יחד עם   
אנשי חינוך עם שאלות קשות מבלי ״להתפרק״, 

כי גם אנחנו שואלים.


