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"חונכים ומתחברים" סטודנטים לעבודה 
סוציאלית חונכים תלמידים ב"שער הנגב" 

ד"ר אורית נוטמן-שורץ,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, המכללה האקדמית ספיר.
מירתה שניר, מנהלת שפ"ח מועצה אזורית שער הנגב.

ההינתקות מרצועת עזה והנגזרות ממנה הציבו 
בפני המוסדות האקדמיים ואנשי המקצוע מתחומי 
הקהילה, החינוך והפסיכולוגיה הזדמנות לממש חזון 
מוצהר ולהוכיח את הרלוונטיות שלהם לקהילה 

ואת מעורבותם בה.
קשרי אקדמיה-קהילה תכליתם לאפשר למוסדות 
האקדמיים להפוך חלק מהמרקם החברתי באמצעות 
מחקר, חיפוש ופיתוח מענים על אודות סוגיות 
חברתיות וכלכליות. יש בכך כדי לבטא ולחזק את 
מחויבותם של המוסדות האקדמיים לסביבה שבה 
הם פועלים, ולהפיכתם של המוסדות האקדמאיים 
להון חברתי ולמשאב יישומי תוך כדי מעורבות 
והתחברות לקהילה שסביבם. תהליך זה מכונה - 
 Boyer,) בויאר .scholarship of engagement

1996) מתאר מצב שבו הקהילות ומוסדות ההשכלה 
יעבדו בשיתוף פעולה על מנת לשרת את הצרכים 
המקומיים והלאומיים למען חיזוק ושיפור חיי 

התושבים. 
לימודי עבודה סוציאלית מכשירים לסוג כזה של 
מעורבות חברתית ושיתוף פעולה, הן בשל התפיסות 
החברתיות שעליהן מושתתים הלימודים, וכן 
בשל ההכשרה למקצוע ישומי המשלב עשייה עם 
 Ishishka, Farwell, Sohng) למידה תיאורטית

.(& Uehara, 2004
גם הפסיכולוגיה החינוכית הרחיבה בעשורים 
האחרונים את גבולות פעילותה: לא רק התכנסות 
ב״אוהל״ - המטפורה הידועה לעיסוק הפסיכולוגי 
הקלאסי של הערכה, ייעוץ וטיפול במוסד המקצועי 

,Raviv) - אלא, פעילות  (בנימיני, 1981; 2002 
משמעותית גם ב״שדה״ (הגועש התרחשויות), 
וכזו התואמת לצורכי השטח, מבלי לאבד את 

הגבולות המקצועיים.
שותפויות בין ארגונים סטטוריים-מקצועיים 
לבין מוסדות אקדמיים ומסגרות חינוכיות אינן 
שכיחות. לאור זאת, יתאר מאמר זה מודל עבודה 
משותף שפותח כמענה לצרכים שהתעוררו כתוצאה 
מהפינוי הכפוי של מתיישבי חבל עזה. הפרויקט 
נעשה בשותפות של המחלקה לעבודה סוציאלית 
במכללה האקדמית ספיר, שפ״ח ״שער הנגב״ 

ובית-החינוך ״שער הנגב״.

עקירה ופינוי יישובים
עקירה, פירושה יציאה ממקום מגורים והעתקה 
שלו למקום אחר. אין מדובר באירוע טכני, אלא, 
שינוי של מכלול דרך חיים (בין היתר שינוי מיקום 
פיזי, מקום תעסוקה וחיים חברתיים) בעל השלכות 
על בריאותו הנפשית והפיזית של הפרט , 1992) 
Ry5 & Essex). הספרות מצביעה על כך כי עקירה 

מאופיינת בחוסר המשכיות, בהפרעה למהלך התקין 
של החיים ובפגיעה באיכותם. העקירה מוגדרת על-

 ,(Marris, 1980) ידי העקורים כאירוע טראומטי
במיוחד במצבים שבהם מדובר על עקירה מאונס 
 .(Stokols, Shumaker & Martinez, 1983)
לעקירה נלוות תחושות קשות של אובדן ביטחון 
בהישגיות וביכולת, אי-ודאות ביחס לעתיד, תסכול, 
צער, אובדן אידיאלים, שבירת מערכות תמיכה, 
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מתחים משפחתיים, פגיעה בסטטוס ובדימוי עצמי 
 .(Brown & Perkins, 1992 Raphael, 1983)
חיזוק לתפיסה שעקירה של אזרח מביתו מערערת 
מאוד את תחושת הביטחון והמוגנות, נמצא גם 
במחקרים שנערכו במדינת ישראל לפני פינוי סיני 
בשנת 1982 ומיד אחריו. הממצאים מראים, כי 
המפונים הגיבו להחלטה על הפינוי בתגובות לחץ 
כמו חרדה, תחלואה פיזית ונפשית, דיכאון, כעס, 
בלבול והשפלה. (טוביאנה, מילגרם ופלח, 1988; 
 Rosenfeld, Hrushovski, Moses & Baumel,

 .(1984; Dasberg & She6er, 1987
מעברים גיאוגרפיים של ילדים ומתבגרים טומנים 
בחובם טלטלה, בעיקר אם הם מתרחשים בגיל 
ההתבגרות בעת גיבוש הזהות העצמית. יש הטוענים 
כי מוקד הקושי הוא באובדן קבוצת השווים בזמן 
 Brown & Orthoner, 1990 ,Pittman) המעבר
Bowen, 1994 &), בנוסף לערעור תחושת השליטה 
(Hendershott, 1989) והשפעת קשיי ההורים 
בהתמודדותם עם המעבר, בעיקר על ילדים בגילאים 
צעירים (Adjukovic & Adjukovic, 1996). כמו 
כן, נפגעות בעת העקירה תחושת השייכות, אחד 
המרכיבים הבסיסיים של תחושת הקוהרנטיות 
 ,(Sagy, 1986) Antonovsky Sagy, 1998  &
ותחושת המקום (Fullilove, 1996 ; גלילי, 2001). 
ממצאים על אודות מתבגרים בעת פינוי סיני מורים 
על רמות גבוהות במיוחד של חרדה וכעס במצב 
האקוטי (כלומר בצמידות לפינוי) (Sagy, 2002). על 
אף הנאמר, אין עדויות אמפיריות חד-משמעיות 
על אודות השפעות ארוכות טווח על התפתחות 

פסיכופתולוגיה. 

תוכנית ההינתקות
בנובמבר 2004 עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק 
בכנסת ישראל לפינוי חד-צדדי של יישובים בחבל 
עזה ובצפון השומרון, תוכנית שכונתה ״הינתקות״ 
שמשמעותה כי בטווח של כמה חודשים יחויבו 

כ-8000 איש לפנות את בתיהם אשר מעבר לקו 
הירוק, ולהעתיק את מגוריהם ליישובים באזורים 
אחרים במדינה. תוכנית זו שזרה סוגיות ערכיות, 
לאומיות ודתיות, ועוררה מחלוקת ציבורית, מדינית 

ופוליטית על רקע מאפיינים ייחודיים:
תוכנית ההינתקות הייתה עבור המתיישבים   •

״שינוי פסיכו-סוציאלי״ (Parkes, 1971). שינוי, 
במקרה זה כפוי במרחב החיים של פרטים ושל 
קבוצות, אשר אינו מלווה בשינוי מקביל בעולם 

המושגים שלהם. 
המתיישבים האמינו כי ההתנחלות תורמת   •

להגשמת פרויקט וחזון לאומיים. אי לכך, 
בעבורם מייצגת התוכנית מעבר מעמדי מקבוצה 
נבחרת הזוכה לקונצנזוס והאהדה לקבוצת 

מיעוט המעוררת מחלוקת.
פרק הזמן שהוקצה להיערכות לפינוי, היעדר   •

עקביות במידע שהוזרם מהמוסדות הממשלתיים, 
הגעה של מתיישבים חדשים בעיצומה של 
תקופת ההמתנה לפינוי, ועיכובים ביצירת 
מקומות עבודה ואתרי מגורים חליפיים יצרו 
ספקות בדבר רצינות הכוונה לממש את החלטות 

הכנסת. 
הפינוי התרחש לאחר תקופה של חירום מתמשך   •

(חדירות לבתים, מטעני חבלה, מארבים ואף 
אובדן בני משפחה וחברים קרובים), אשר 
הגבירה את הלכידות ואת הסולידריות בתוך 
הקהילה, אך גם הביאה לבידוד מסוים של 
תושבי גוש קטיף וצפון השומרון מהחברה 

הישראלית הכוללת. 

לאור הנאמר התעורר צורך מידי בהיערכות חברתית 
כוללת למצב המשבר.

מצבי משבר וחוסן אישי וקהילתי 
ההינתקות הוגדרה על-ידי מערכות הרווחה 
והבריאות בישראל כמצב משבר העלול להיות 
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בעל השפעות ארוכות טווח על הבריאות הנפשית 
של המפונים ושל בני משפחותיהם (קפלן, כהן, 
מטר וויצטום, 2005). עם זאת, חשוב להתייחס 
להינתקות ולתגובות אליה כאל משבר נורמטיבי, 
שנדרש לו מענה תמיכתי ופסיכו-חינוכי ולא רק 

בפריזמה של פתולוגיה.
כי במצבי משבר  כן, הספרות מראה  יתר על 
קהילתיים-חברתיים יש חשיבות למתן מענה 
הדגם  על  כוללני, שאינו מבוסס  אוניברסלי 
הפסיכותרפויטי, אלא כזה השם דגש על מתן מידע, 
ליווי ותמיכה בתחומים המעניינים את הפרטים 
(community disaster) – ( החשופים למצב הלחץ

.(Howard & Goelitz, 2004)
מלבד זאת, מחקרים מראים על פוטנציאל לפגיעות 
עקירה. עם  נוער בעקבות  ובני  ילדים  בקרב 
זאת אנו עדים להתפתחות גישות סלוטוגניות 
המדגישות את מקורות הבריאות ואת החוסן 
כתוצאה מהתמודדות ומחשיפה לאירועים קשים 
 Antonovsky, 1987 Tedeschi & Calhoun,)
1995), ומכאן החשיבות הרבה המוקנית לתמיכה 
ולמשאבים האישיים והאחרים המגבירים את 
 Hobfoll, Dunahoo, &) יכולת ההתמודדות
Monnier, 1995). לאור הצפי שלפיו עלולים 
להיפגע בעקבות הפינוי מעגלי התמיכה המשפחתיים 
והקהילתיים–יישוביים, עלתה חשיבותם של מעגל 
התמיכה החברתי הרחב וההתערבויות המקדמות 
את הגברת החוסן הקהילתי (לב-שדה, 2003). 
הבנות אלה הנחו את החשיבה לקראת פיתוח 

מענה ייחודי המבוסס על משאבי הקהילה. 

תיאור הפרויקט
ילדי המתיישבים בצפון חבל  פרויקט חניכת 
עזה הוא מיזם משותף למכללה האקדמית ספיר 
ולשירות הפסיכולוגי החינוכי – מחוז דרום. הוא 
צמח לאור העובדה כי בבית-הספר האזורי בשער 
הנגב (על-יסודי) למדו רוב הילדים מיישובי צפון 
החבל (ניסנית, דוגית ואלי סיני), כ-270 תלמידים, 

שמרביתם, לפי ההערכות המוקדמות, היו אמורים 
להמשיך וללמוד בבית-הספר גם לאחר הפינוי.

בהתבסס על הרציונל שהוצג לעיל, וכהמשך לעבודה 
המגוונת שנעשתה בבתי-הספר לקראת ההינתקות 
על-ידי צוותי החינוך, הוחלט על פרויקט חניכה של 
תלמידים על-ידי סטודנטים מן המחלקות לעבודה 
סוציאלית ולמשאבי אנוש הלומדים במכללה. 
יועצות בתי-הספר איתרו את התלמידים, יצרו 
קשר עם המשפחות וקיבלו הסכמתן להשתתפות 

ילדיהם בפרויקט החונכות.
תפקיד הסטודנטים היה אוזן קשבת, דמות יציבה 
בתקופה של טלטלה, של לחץ ושל שינוי; כל זאת, על 
מנת ליצור תחושה של רציפות ושל תקווה לעתיד. 
כיוון שמדובר בתקופה של עמימות ואי-ודאות 
ברמה הבסיסית ביותר (אובדן בית), הביטויים 
יצירתיים: ממפגשים  לקשר היו מגוונים ואף 
ביישובים לפני פינוים, בילויים בקניונים ועד 
לחיבורים וירטואליים דרך טלפונים, אינטרנט 
ו-SMS. פעמים רבות סייעו הסטודנטים גם 
בגישור ובקליטה במקום המגורים החדש, והציגו 
בפני התלמיד ומשפחתו זווית אחרת של החברה 
הקולטת וכמו גם את המציאות שעמה עליהם 
ומורכבותו  הנושא  רגישות  לאור  להתמודד. 
הרגשית, החברתית והפוליטית, המשפיעה גם 
על הסטודנטים המלווים, לוותה החניכה בקורס 
ויישומי בנושאי  אקדמי (הכולל ידע תיאורטי 
ובליווי של  וטראומה), בהדרכה  לחץ, משבר 

הקשר המסייע. 
הפרויקט נמשך כשלושה חודשים (החל בסוף 
 ,(2005 חודש יוני והסתיים במחצית ספטמבר 
כך שהליווי התבצע לקראתלקראת הפינוי בפועל, בעת בעת 
שהתרחששהתרחש, ומיד אחריואחריו, ונטלו בו חלק 20 סטודנטים 
מהמכללה וכ-40 תלמידי בתי-הספר בגילאים 

11-18 שנים. 
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מודל העבודה
שיתוף הפעולה כלל מוסדות במדרג ציבורי שונה: 
ארגונים ברמה הארצית - מינהלת סל״ע; ברמה 
אזורית – מחוז דרום של משרד החינוך (שפ״י), 
ושלושה ארגונים מקומיים: השירות הפסיכולוגי 
החינוכי של המועצה האזורית שער הנגב, בית-
הספר האזורי שער הנגב והמכללה האקדמית 
ספיר, הממוקמת אף היא בשער הנגב. העבודה 
המשותפת כללה איתור והגדרה של צרכים, יצירת 
מענה מתאים, יישום והערכה, אשר בציר הזמן באו 

לידי ביטוי בארבעה צעדים עיקריים כדלקמן:

מסקנות והשלכות
התפיסה כי ההינתקות היא מצב לחץ ומשבר אקוטי 
אך עם זאת נורמטיבי, הובילה לגיבוש מענה שאינו 
מתחום הפתולוגיה, אלא מכוון לאפיוני הגיל ולמצב 
המשבר. המציאות המורכבת של ידע וניסיון מועטים 
בהתערבויות בעת עקירה, הזמן הקצר והתחושה 
הכללית של עשייה מועטה ברמות השונות של 
הממסד העלו את הצורך בשותפויות בין-מוסדיות, 
המבוססות על ההבנה כי ניתן ורצוי להשתמש 
במרחב הקהילתי ובהון האנושי הזמין על מנת 

לבנות תשתית מסייעת יישומית בזמן קצר. 

צעד ראשון

בניית קורס אקדמי בניית קורס אקדמי 
המשלב תיאוריה ופרקטיקההמשלב תיאוריה ופרקטיקה

גיבוש תוכניות התערבות בבית-הספר גיבוש תוכניות התערבות בבית-הספר 
גיוס הצוות החינוכי, הורים תלמידיםגיוס הצוות החינוכי, הורים תלמידים

יישום הפרוייקטיישום הפרוייקט
קורס תיאורטי - קבוצת הדרכה - חניכה של תלמידים על ידי סטודנטים קורס תיאורטי - קבוצת הדרכה - חניכה של תלמידים על ידי סטודנטים 

ליווי אישי לסטודנטים ע״י מרצי המכללה והשירות הפסיכולוגיליווי אישי לסטודנטים ע״י מרצי המכללה והשירות הפסיכולוגי

תיעוד, סיכום והערכת הקורסתיעוד, סיכום והערכת הקורס
מפגש סיום חגיגי בין התלמידים לבין החונכים מפגש סיום חגיגי בין התלמידים לבין החונכים 

דיווח לפסיכולוג המחוזי ולמינהלת סל״עדיווח לפסיכולוג המחוזי ולמינהלת סל״ע

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי מינהלת סל״ע
מחוז דרום

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

המחלקה לעבודה סוציאלית 
מכללה אקדמית ספיר

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

שירות פסיכולוגי 
חינוכי שער הנגב

�
�

צעד שני

צעד שלישי

צעד רביעי

איתור צרכים ובניית תוכנית איתור צרכים ובניית תוכנית 
התערבות המשלבת למידה וחניכההתערבות המשלבת למידה וחניכה



| 84 |

תשתית זו הותאמה להלך הרוח בקרב המתיישבים, 
אשר הסתייגו מכניסה של בעלי תפקידים לעבודה 
ישירה ביישובים, וכמו כן, הלמה את התחזית כי 
כוח האדם המקצועי יתמקד באוכלוסיות המבטאות 

מצוקה קיצונית.
גיל ההתבגרות מאופיין כאמור בחתירה להשגת 
זהות וטומן בחובו עימות עם עולם המבוגרים. 
חונכות התלמידים, במודל של ״אח בוגר״ בדמות 
סטודנט הקרוב בגיל ובחוויה לבני הנוער, מאפשרת 
קרבה ותמיכה, במיוחד בעת מצוקה מצבית כה קשה 
הסוחפת גם את ההורים ומשפיעה על תפקודם. 
כמו כן, לאור הידע המדעי שנצבר על אודות 
מצבי לחץ חברתיים, מצאנו לנכון להבנות דפוסי 
קשר תואמים לגיל התלמידים המכוונים לתמיכה 
ולהפגה. וזאת, בהתחשב במגבלות האובייקטיביות 
של מקום, זמן ואירועים בלתי צפויים. הקשר 
כלל מפגשים וירטואליים (SMS, טלפונים, דואר 
אלקטרוני ואינטרנט), ביקורים הדדיים ובילויים 

חברתיים (קניונים וסרטים).
למרות גופי הידע הקיימים וההיערכות המוקדמת, 
חשוב לציין כי אי-הוודאות שליוותה את התקופה 
דרשה גמישות והתאמות של הסטודנטים החונכים, 
של המרצים ושל הפסיכולוגית החינוכית המלווה 
באופן שיאפשר התאמה של תכני הלימוד, סיוע 
בפתרון בעיות, דגש על מסגרת קשר גמישה בין 
הסטודנטים לחניכים ובין הסטודנטים לסגל. יתר 
על כן, שיערנו, כי סטודנטים צעירים יגלו גמישות 
ויצירתיות המתבקשים על מנת להתמיד ביישום 
החניכה, וימצאו וימציאו דרכי קשר ההולמות את 

״רוח התקופה״. 
במפגש החגיגי שהתקיים לציון סיום הפרויקט 
הדגישו התלמידים, שלמרות הקושי ביצירת הקשר 
הראשוני ושימורו, נוצר עם החונכים קשר מיוחד 
ובלטה תרומתה הייחודית של ההתערבות בשיאו של 

המשבר. כדברי אחת הנערות: ״היא (הסטודנטית) 
תמיד התעניינה בשלומי, התקשרה, שאלה איך אני 
מרגישה, מה עובר עליי ונפגשה אתי הרבה. היא 

מאוד עזרה לי להתמודד...״.
אמנם לא ליווינו את הפרויקט בהערכה שיטתית 
על אודות תרומתו לביסוס מערכת הקשרים 
הבין-מוסדית, אך להערכת הכותבות יישומו דרש 
פתיחות ואמון בין אנשי המקצוע השונים, הדדיות 
ואחריות גבוהה של המפעילים וחלוקת תפקידים 

ברורה וגמישה. 
הכותבות מאמינות, כי תהליך זה חיזק את שיתוף 
הפעולה בין השירות הפסיכולוגי המקומי לבין 
המכללה בכלל והמחלקה לעבודה סוציאלית בפרט. 
עדות לכך הוא תיעוד זה, וכן גיבוש פרויקט נוסף 
שבו ישתלבו תלמידים שחוו את הפינוי וסטודנטים 

תלמידי המכללה.
ניתן לומר, כי מודל שיתוף זה יכול להוות דגם 
לאיגום משאבים בעתות חירום כמו גם בתקופות 
בין מוסד אקדמי  רגיעה. מדובר בשילוב  של 
בו לטובת הציבור  הידע הנצבר  המנחיל את 
הרחב והקהילה שאליה הוא משתייך (ובכך הוא 
הופך לחלק אינטגרלי של סביבתו), לבין מוסד 
ציבורי-קהילתי בדמות שירות פסיכולוגי חינוכי, 
המהווה כתובת מקצועית עבור יחידים ולמערכות 
חינוכיות וקהילתיות בדיאלוג ובהעשרה הדדיים.
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