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הזדהות ואמפתיה של אנשי מקצוע 
בהתערבות פסיכולוגית במפוני גוש-קטיף

יעל וינשטיין, שפ"ח באר-שבע

תהליך ההינתקות נראה היום כמו אירוע הזוי שקרה 
מזמן. רק חודשים ספורים עברו מאז, ולעוצמות 
הרגשיות שעורר התהליך בציבור הישראלי כאילו 
אין זכר. באוגוסט, 2005 היה קשה להישאר אדישים 
לדרמה שהתחוללה בתוכנו. ה״פינוי״/ה״עקירה״/
ה״גירוש״ עוררו אצל כל אחד מאתנו קשת רחבה 
של רגשות, אסוציאציות ושיפוט מוסריים. כל 

צד התבצר בעמדתו, וככל שגברה 
הדרמה, הלכו והתעצמו הרגשות. 
גם אנחנו, הפסיכולוגים, היינו 
מעורבים – חלקנו פשוט כאזרחי 
המדינה, וחלקנו ברמה המקצועית. 
בפני  שעמד  המקצועי  האתגר 
הפסיכולוגים המתערבים בתושבי 
גוש קטיף היה מורכב ביותר. מדובר 
היה בסיוע תוך כדי תהליך מדיני. יש 
שהסכימו עם התהליך ויש שהתנגדו 

– עלתה  לו. אין ספק שהמשפחות בגוש סבלו 
השאלה כיצד יוכלו לקבל את הסיוע המקצועי 
הטוב והמתאים ביותר, למרות המעורבות הרגשית 

של אנשי המקצוע? 
באותה תקופה עבדתי במטה משרד החינוך של 
מחוז דרום עם הפסיכולוגית המחוזית ד״ר סמדר 
בן-אשר. היה עליי לתאם את כל הפרויקטים 
הקשורים לתהליך ההינתקות. בתוקף תפקידי 
הייתי בקשר עם הפסיכולוגים שעבדו בגוש. 

מתוך התרשמותי בעבודה עם אנשים אלו, הייתה 
המשימה של סיוע למפונים, ועודה, תובענית 

במיוחד ברמה הרגשית. 
מטרתי בכתיבת מאמר זה לבחון את ההבדל בין 
המושגים אמפתיה והזדהות עם מטופלים בכלל, 
ובעיקר במצבי משבר, כיצד מושגים אלו משפיעים 
על איכות ההתערבות הטיפולית, ועל תפקודו 
ומהו תפקידה של  של המטפל, 
המערכת בסיוע למטפלים במצבים 

כגון אלו. 
דרך ההמשגות הללו בכוונתי לבחון 
את ההתערבות הפסיכולוגית בגוש 

קטיף ערב הפינוי. 

אמפתיה והזדהות
על-פי קוהוט (1981), מאסכולת 
הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית 
של העצמי, אמפתיה היא כלי להבנת החוויה 
הסובייקטיבית של המטופל. זהו תהליך, שבו 
המטפל קולט את החוויה הסובייקטיבית של 
המטופל, מקשיב להדים שהיא מעוררת בו, ובודק 
באמצעותם ובעזרת מעורבותו של הזולת את 
מורכבות חווייתו. אמפתיה במובנה הקוהוטיאני, 
המקצועי, שונה מהמושג התרבותי הרווח. להיות 
אמפתי אין פירושו להיות אוהד, נחמד, מזדהה 
או מסכים עם נקודת מבטו של האחר. אמפתיה 
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גם אנחנו, הפסיכולוגים, 
היינו מעורבים –

 חלקנו פשוט כאזרחי 
המדינה, וחלקנו ברמה 
המקצועית. האתגר 

המקצועי שעמד בפני 
הפסיכולוגים המתערבים 
בתושבי גוש קטיף היה 

מורכב ביותר. 



| 104 |

פירושה להכיר באופן ספציפי ומדויק את נקודת 
ראותו הסובייקטיבית של הזולת, ולבטא זאת 

באופן שהזולת ירגיש שהובן.
נראה כי ההבדל בין אמפתיה והזדהות, במונחים 
קוהוטיאנים, טמון בעניין קבלת עמדת המטופל. 
בתהליך אמפתי במובנו הקוהוטיאני יש הבנת 
המורכבות הסובייקטיבית של מצבו הפסיכולוגי 
של המטופל, אך לאו דווקא קבלה של עמדה זו. 

כי  (1995) מוסיפה  אוסטרוויל 
הבנת נקודת ראותו של הזולת אינה 
נותנת לו גיבוי להמשיך ולהתבצר 
בעמדתו – אלא להפך - גורמת לו 

לשנותה.

תיאורטיקנית   ,(1946 ) קליין 
מאסכולת יחסי האובייקט, תבעה 
את המושג הזדהות השלכתית 
כמנגנון הגנה, שבו משתמש התינוק 
בפאזה הסכיזו-פרנואידית כהגנה 
מפני חרדות מיידיות ומציפות. 
בהזדהות השלכתית חלקים של ה-

self ושל אובייקטים פנימיים מחויצים ומושלכים 

לתוך האובייקט החיצוני, שמקבל ומזדהה אז עם 
החלקים שהושלכו עליו והופך לנשלט על-ידם. 
הזדהות השלכתית היא הצורה המוקדמת ביותר 
של אמפתיה ו״היכולת לשים עצמך בנעליים של 

אחר״. 

רוזנהיים (1990) מחדד את חשיבות ההבחנה 
בין אמפתיה והזדהות בטיפול. מטרת האמפתיה 
לחוש את המטופל מקרוב ובדיוק רב ככל האפשר. 
אולם יעילותה מותנית בשמירת ההבחנה בין מה 
שיש במטופל בפועל, לבין מה שנראה שיש בו, 
על בסיס התגובות הרגשיות שהמטפל היה חש לו 
היה במצבו. טשטוש הגבול בין עולמם החווייתי 

של השניים מכונה הזדהות. בתהליך האמפתי חש 
המטפל את המטופל, ואילו בתהליך ההזדהותי 
הוא מתמזג עמו. קליטה מתוך הזדהות מונעת 
זיהוי אלטרנטיבות לתפיסתו של המטופל, כיוון 
שבאותה שעה לכוד המטפל יחד עמו באותה סירה. 
טלטלותיו של האחד סוחפות עמן את האחר, והוא 

מאבד את יכולתו לגרום להיחלצות. 

 Wilson & Lindy,) וילסון ולינדי
1994) מתייחסים לחשיבות הרבה 
של האמפתיה ככלי טיפולי בטיפול 
בנפגעי טראומה. קיימים גורמים 
יכולת  רבים המהווים איום על 
המטפל לשמור על עמדה אמפתית, 
והיוצרים ״מתח אמפתי״. הם ממפים 
ארבעה סוגים של תגובות העברה 
נגדית של המטפל כלפי המטופל 
מתח  מתקיים  שבהם  במקרים 
אמפתי, על-פי שני צירים: ציר 
אחד הוא סוג תגובת המטפל - 
העברה נגדית אובייקטיבית מול 
סובייקטיבית, והציר השני נע בין תגובת הימנעות 

מול מעורבות יתר.
נגד אובייקטיבית היא תגובה רגשית  העברת 
או קוגניטיבית מצופה הנחווית על-ידי המטפל 
בהתייחס לאופי, להתנהגות ולסיפור הטראומטי, 
בעוד שהעברת נגד סובייקטיבית היא תגובה אישית 
שמקורה בקונפליקטים הבלתי פתורים של המטפל 

ובנסיבות חייו הייחודיות. 
היא  יתר  למעורבות  או  להימנעות  הנטייה 
אישיותית אך גם תלויה בנסיבות האינטראקציה 
כוללת הגנות  הטיפולית. תגובה הימנעותית 
שיוצרות ריחוק בין המטפל למטופל, ותגובה 
כוללת מרכיבים של איבוד  יתר  של הזדהות 

גבולות עם הקליינט.

נית 
המ

והיו

נראה כי ההבדל בין 
אמפתיה והזדהות, 

במונחים קוהוטיאנים, 
טמון בעניין קבלת 
עמדת המטופל. 
בתהליך אמפתי 

במובנו הקוהוטיאני 
יש הבנת המורכבות 
הסובייקטיבית של 

מצבו הפסיכולוגי של 
המטופל, אך לאו דווקא 

קבלה של עמדה זו. 
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הימנעות

ארבע תגובות ההעברה האב-טיפוסיות שנוצרות 
הן: 

 (empathic disequilibrium) חוסר-איזון אמפתי חוסר-איזון אמפתי
המטפל  של  מוקדמת  מנטייה  כתוצאה  נוצר 
לתגובת הזדהות בשילוב תגובות אובייקטיביות 
למטופל. המתח האמפתי מאופיין באי-שקט 
גופני, תחושות חוסר ודאות לגבי ההתמודדות 

עם הקליינט וכדומה. 
נסיגה אמפתיתנסיגה אמפתית (empathic withdrawal) היא 
סוג של מתח אמפתי שנוצר כשהתרפיסט חווה 
תגובות רגשיות וקוגניטיביות צפויות במהלך הטיפול, 
ושיש לו נטייה מוקדמת לסגנון הגנתי ולמאפייני 
אישיות לכיוון הימנעות והתנהגות מתנתקת. 
התגובה חוסמת את האינטגרציה של הטראומה, 
ועלולה להוביל לתפיסה מוטעית של הקליינט על 

בסיס הנחות מוקדמות של התרפיסט.

הדחקה אמפתיתהדחקה אמפתית (empathic repression) – תהליכי 
ההעברה בטיפול מעוררים במטפל קונפליקטים 
בלתי פתורים מחייו האישיים. השילוב של תגובה 
סובייקטיבית והנטייה להימנעות מובילים להעברה 
נגדית עם מאפיינים של הדחקה והכחשת המשמעות 
המלאה של נושאים המועלים על-ידי המטופל. 

 (empathic enmeshment) ערבוב אמפתיערבוב אמפתי 
– הוא תוצאה של נטיית המטפל להעברה נגדית 
מסוג הזדהות יחד עם תגובות סובייקטיביות 
בזמן הטיפול. המטפל נוטש את תפקידו כמטפל 
על-ידי מעורבות-יתר והזדהות-יתר עם המטופל. 
התגובה הנפוצה ביותר היא ערבוב ואיבוד גבולות 
בקונטקסט של הטיפול. תרפיסטים עם היסטוריה 
אישית של טראומה פגיעים במיוחד לסוג זה של 
מתח אמפתי, ועלולים באופן לא-מודע לנסות 
להציל את הקליינט כדרך עקיפה להתמודד עם 

הזדהות-יתר

סגנון תגובה ריאקטיבי של המטפל
במצבים של מתח אמפתי

סוגי תגובה

נורמטיבי
(תגובות אובייקטיביות אוניברסליות)

אישי
(תגובות סובייקטיביות ספציפיות)

חוסר איזון אמפתיחוסר איזון אמפתי
חוסר ודאות, פגיעות

רגש לא מווסת

ערבוב אמפתיערבוב אמפתי
איבוד גבולות, מעורבות-יתר

תלות הדדית

הדחקה אמפתיתהדחקה אמפתית
נסיגה, הכחשה, ריחוק

נסיגה אמפתיתנסיגה אמפתית
אינטלקטואליזציה

תפיסה מוטעית של דינמיקה
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הקונפליקטים הבלתי פתורים שלהם. יש סכנה כי 
 (reenact) המטפל באופן לא מודע יפעיל מחדש
בעיות אישיות באמצעות ערבוב אמפתי. כשערבוב 
זה קורה ניטשת העמדה האמפתית והוא אף עלול 
להוביל לטראומטיזציה משנית על-ידי חיזוק/הגברה 
(אינטנסיפיקציה) של תמות ההעברה שהמטופל 

הביא לטיפול מלכתחילה. 

לסייע להצלחת  כדי  כן לעשות  ניתן אם  מה 
הטיפול?

המודעות להעברה נגדית מהווה כלי טיפולי חשוב 
ובעל ערך בהבנת הדינמיקה של המטופל. חשוב 
שמטפלים יעבדו תהליכים אלו בהדרכה/קונסולטציה. 
גם למערכת הארגונית תפקיד חשוב ביצירת סביבה 
שבה ירגיש המטפל כחלק מצוות העובד בשיתוף 

פעולה לסיוע לנפגעי הטראומה.

ככלל, לדפוסי התגובות הנוצרים מהעברה נגדית 
סובייקטיבית יש סיכוי רב יותר לפגום בתהליך 
הטיפולי. וכאמור, הם חושפים יותר גם את המטפל 

למצבי פגיעות כפי שיפורט בהמשך. 

"טראומטיזציה משנית" /"תשישות 
קרבה"

במצבי משבר נחשף המטפל לאירועי חיים קשים 
לכאב ולסבל רב, שנמצאים מחוץ לטווח ההתנסויות 
הנורמליות של החיים. בדרך כלל נעדרת ההתערבות 
מאפייני-״סטינג״ מגנים הנהוגים במפגש הקליני 
(כגון: זמן ומקום מוגדר למפגשים, לקיחת אינטייק, 
היכרות וכד׳) ובכך חושפת עוד יותר את העוזר 
 .(Lahad, 2000) לפריצת גבולות בינו לבין הנעזר
הלחצים שאליהם חשוף המתערב במצב משבר יכולים 
להשפיע עליו בצורות שונות, החל מהתמודדות 
יעילה ועד להתמוטטות נפשית וגופנית (איילון 

ושחם, 2000). 

בספרות מתואר מצב דחק שנחווה בקרב העוזרים 
לאנשים במצוקה כ״תשישות קרבה״

(Figley, 1995). זהו מצב קיצוני של מתח ועיסוק-
יתר של המסייע בסבל של מקבלי העזרה, עד כדי 
טראומטיזציה. המצב הופך טראומטי בשל רגשות 
האמפתיה והחמלה שהמסייע חש כלפי הנעזרים. 
לעיתים קרובות מוביל מצב זה להזנחה עצמית של 
צורכי העוזר ולהקרבה עצמית מוגברת בתהליך מתן 
הסיוע. כל זה מוביל לתסמינים הדומים לתסמינים 

פוסט-טראומטיים בקרב המסייעים. 
בין גורמי הסיכון המשפיעים על תפקוד המטפלים 

בעת התערבות במשבר: 
מפגש עם ילדים בטראומה החושף מאוד את 
 ;(Murphy, 1995& Beaton ) פגיעות המטפלים
 Solomon,) אירועי חיים טראומטיים קודמים
 Hodgkinson) 1989); הזדהות יתר עם הנעזרים
Stewart, 1991 & ); קרבה פיזית למקום האירוע 
 Dyregrov &) וקרבה חברתית למקבלי הסיוע
Mitchel, 1993) וחוסר בהזדמנות לדיבוב (אילון 

והורוביץ, 1996). 

הפסיכולוגים שעבדו עם מפוני גוש קטיף נמנו 
בעצם עם קבוצת הסיכון, שכן כל גורמי הסיכון 

שפורטו היו תקפים ביחס אליהם!!!

עבודת השטח – אפריל – אוגוסט 2005
רקערקע

באפריל 2005 געשו ורעשו כל אמצעי התקשורת 
בדיווחים על המתרחש בגוש קטיף, על המחאה 
של מתיישבי הגוש, על פעילויות הנוער וכד׳. 
מלחמת הצבעים (כתום, כחול ולבן) על התודעה 
הציבורית הייתה בעיצומה. נראה היה שהלחץ 
בגוש הולך וגובר, ומקבל ממדים של מצב משבר 
ממש. העובדה שהמבוגרים עסוקים במאבק נגד 
הפינוי השפיעה, לדעתנו, על הילדים, והצריכה 
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התערבות מיוחדת. חוסר הוודאות, הפינוי הקרב, 
הטרור המתמשך, כל אלו הצדיקו התערבויות בעלי 

אפיונים של חירום. 
על כן הוצע למ״א חוף עזה לתגבר את השפ״ח 
בפסיכולוגים מתנדבים (מתנדבים מבחינת הנכונות 
לעבוד בנוסף לעבודתם ובהתראה קצרה כל-כך, 
ולא במובן של עובדים ללא שכר). להפתעתנו, 
מחלקת החינוך של חוף עזה לא הייתה מעונינת 
לממש את הסיוע שהוצע לה. ההינתקות, כך נאמר 
לנו, אינה מעסיקה את תושבי הגוש. אם ברצוננו 
לסייע, יש להקצות פסיכולוגים לעזור לאוכלוסייה 
בהתמודדות עם מצב המתח המתמשך בחוף עזה 

בשל המצב הביטחוני. 
לבקשת מחלקת החינוך והתושבים הופנו לעבודה 
פסיכולוגים שהיו דומים למתיישבים מבחינה 
תרבותית ואידיאולוגית. כך הגיעו לגוש כמה 
פסיכולוגים דתיים, שמקום מגוריהם היה מחוץ 

ליישובי הקו הירוק, והצטרפו לשפ״ח המקומי. 

עבודת הפסיכולוגים בגוש קטיף 
כאמור, בסביבות אפריל, כארבעה חודשים לפני 
הפינוי, החלו להגיע לגוש קטיף כמה פסיכולוגים 
מתנדבים. המסגרת האדמיניסטרטיבית של עבודתם 
בגוש טרם הוסדרה, אך הם כבר היו בשטח. רוב 
הפסיכולוגים התנסו בעבר בהתערבויות בחירום, כמו 
גם בחשיפה לאירועי טרור וחירום באזור מגוריהם. 
חלקם היו מומחים לטיפולים בטראומה. קבוצת 
המתערבים הגיעה לגוש פעם בשבוע ממקומות 
שונים בארץ, שעות אחדות של נסיעה לכל כיוון. גם 
הם, כמו יתר האוכלוסייה בגוש, עברו את מחסומי 
צה״ל והיו צריכים להזדהות. הם דיווחו על רגשות 
של השפלה וכעס על המדינה ועל הצבא, והזדהות 

עם סבלם של המפונים.
עבודת הפסיכולוגים בשפ״ח לא הייתה פשוטה כלל. 
במהלך החודשים שקדמו להינתקות נכנסו ועבדו 

בגוש קטיף גורמים רבים ומגוונים, חלקם בתיאום 
עם השפ״ח, וחלקם לא. גורמים אלו התערבו לעיתים 
וביקרו את עבודת השפ״ח, ולעיתים חברו ועבדו 
עמו בשיתוף פעולה. הפסיכולוגים לא ידעו תמיד 
על הגורמים השונים, והתחושה הייתה שגורמים 

רבים עושים את עבודתם במקביל. 
באווירה זו של בלבול, חדרנות, וחוסר ודאות, פגשו 
הפסיכולוגים הורים, ילדים וצוותים חינוכיים, 
להתערבויות פרטניות וקבוצתיות. סיבות הפנייה 
בדרך כלל לא נגעו ישירות לפינוי הקרב, אך המפגש 
עם הפסיכולוגים אפשר לפונים לשאול דרך אגב 
גם על נושאים הקשורים בכך. לפסיכולוגים הייתה 
תחושה, כי העיסוק בשגרה מאפשר לפונים להתקרב 
ולשאול גם על ה״חירום״. הורים לילדים במצבי 
חרדה פנו בבקשה לסייע ביצירת ודאות כלשהי 
ביחס לעתיד. השאלה ״האם יתרחש הפינוי״ הייתה 
מאוד רלוונטית. לפסיכולוגים לא הייתה תשובה 
לכך... רובם רצו להאמין שהפינוי לא יתרחש. 
חלקם קיווה לנס. העמדות הפוליטיות התערבבו 

עם השאלות המקצועיות. 
הקשתה על הפסיכולוגים במיוחד העמדה המוצהרת 
של הנהגת התושבים בגוש כי ״הפינוי לא יתרחש״–  
ועל כן כל התערבות המתייחסת לפינוי, המכינה 
לקראתו, כאילו נותנת לו לגיטימציה. ההדרכה 
שניתנה לפסיכולוגים בעניין זה הייתה כי יש 
לכבד כל פונה באשר הוא, ולטפל בבקשתו. אם 
הפונה מוטרד בשאלות הקשורות לעתידו ״אם״ 
יתרחש הפינוי, יש לסייע לו ליצור ודאות כלשהי 
לגבי העתיד. פתיחת מרחב לשיח ולחשיבה, גם 
אם הוא על הפינוי ועל העתיד להתרחש, אינה זהה 
לתמיכה בתהליך ההינתקות. יש לתת לגיטימציה 
לפונים לשוחח ולעבד את רגשותיהם במרחב מוגן, 
ובמקביל להמשיך במאבק על ביתם ועל דרכם 
(שהוא כשלעצמו גורם חיובי של התמודדות). 
עם זאת, הקו שהתווה השפ״ח היה של המשך 
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תפקודים שבשגרה, שגם להם פונקציות חשובות 
כהכנה לעתיד (כגון עריכת אבחוני בשלות ומתן 
המלצות שישמשו לעתיד). בסופו של דבר יוצגה 
בעבודת הפסיכולוגים גם עבודת החירום וגם 

עבודת השגרה. 

ככל שהתקרב מועד הפינוי הלך וגבר הלחץ בשטח, 
והורגש גם בקרב הפסיכולוגים. 
רמת המעורבות וההזדהות של 
המתיישבים  עם  הפסיכולוגים 
הייתה גבוהה, והשפיעה על רמת 
העוררות והמוצפות שלהם. במפגשים 
הפרטניים והקבוצתיים שנערכו 
עם הפסיכולוגים באה לידי ביטוי 
גבוהה  לעיתים קרובות עוצמה 
של רגשות. תחושות של חוסר 
אונים, חרדה, ייאוש, פחד, כעס 
– המאפיינות בדרך כלל  ותקווה 

את המתערבים במצבי חירום ודחק, עלו ביתר 
שאת. 

מעבר להזדהות שחשו הפסיכולוגים עם עמדתם 
ועם תפיסתם האידיאולוגית של המתיישבים, היו 

גורמים נוספים שהעצימו את פגיעותם: 
תנאי העבודה: העבודה בגוש נוספה לעבודה 
הקבועה שלהם, ואילצה אותם לעבוד שישה ימים 
בשבוע; הנסיעות לגוש ארכו שעות אחדות לכל 
כיוון; התשלום על עבודתם לא היה מסודר בשל 

בעיות בירוקרטיות.
״החזקה״ (holding) ארגונית ומקצועית: בשל 
לחץ העבודה הגובר לא התקיימו ישיבות צוות 
בשפ״ח חוף עזה באופן מסודר; היה אמנם תקציב 
להדרכות קבוצתיות ופרטניות, אך בשל קשיי 
ולוח זמנים צפוף הן לא נערכו בצורה  ארגון 
מסודרת ומספיקה; תפקידם של הפסיכולוגים 
ולא היה קו מנחה  בגוש לא תמיד היה ברור, 

קבוצתי קוהרנטי. 
היסטוריה של התערבויות בחירום ובטראומות 
קודמות: הפסיכולוגים בעצמם תושבי השטחים 
באזורים אחרים בארץ, היו באופן טבעי חשופים 
בעברם יותר מאחרים לאירועי חירום ביטחוניים, 

אם זה באופן אישי או ברמה המקצועית.
מצב משבר עכשווי: הפסיכולוגים ראו בתהליך 
ההינתקות ״הקדמה״ לפינויים נוספים 
שעלולים להתרחש בעתיד – לפינוי 
שלהם! נראה לי כי זהו גורם הסיכון 
הדומיננטי ביותר. היכולת לשמור 
על מרחק מסוים מן הפונים, ״מרחב 
מעבר״ שיאפשר תהליך טיפולי, 
אך גם ישמור על המתערבים, הוא 

כמעט בלתי אפשרי. 

עבודת המטה
חלק מעבודת המטה היה דאגה 
ל״צרכים הבסיסיים״ של הפסיכולוגים. הסדרת 
תשלום עבור עבודתם, החזרי נסיעות, השגת אישורי 
כניסה לגוש קטיף ועוד. במקביל לחלקים ה״גשמיים״ 
היה עסוק המטה גם ב״החזקה״ (אליבא דה ויניקוט) 
הרוחנית-מקצועית. התוויית התפקיד והגדרתו, 
הגדרת מטרות ההתערבות במצב המשבר המיוחד 
שנוצר ובקונטקסט שנוצר, הקשר עם הפסיכולוגים 
וארגון מפגשי הדרכה. כפי שפורט קודם לכן – היה 

קושי בסיפוק ה״צרכים הבסיסיים״. 
עם זאת, הקשר הטלפוני עם הפסיכולוגים היה על 
בסיס יומיומי. חוויית המוצפות, חוסר האונים, 
הבלבול, הצורך בשיתוף, אך גם תחושת השליחות 

והסיפוק מהעבודה, עלו בשיחות אלו. 
כדוגמה הממחישה את מורכבותו של תפקיד 
המטה בשמירה על גבולות ומסגרת העבודה של 
הפסיכולוגים אתאר מקרה מעניין שקרה באחת 

מהדרכות הצוות:

שים 
רכו 

על
מע

הקשר הטלפוני עם 
הפסיכולוגים היה על 
בסיס יומיומי. חוויית 

המוצפות, חוסר 
האונים, הבלבול, הצורך 
בשיתוף, אך גם תחושת 

השליחות והסיפוק 
מהעבודה, עלו בשיחות 

אלו.
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כמה שבועות לפני ההינתקות, נערך מפגש הדרכה 
עם הפסיכולוגים העובדים בגוש קטיף. למפגש 
הגיעה פסיכולוגית שלא הייתה שייכת לקבוצה. 
הפסיכולוגית סיפרה כי נשלחה למפגש על-ידי 
מנהלת השפ״ח שלה, וכי עשתה מאמצים רבים 
להסדיר הגעתה. קבוצת הפסיכולוגים הזמינה 
את האורחת להישאר. במקביל, חשתי אי-שקט 
הולך וגובר בתוכי, וביחד עם המדריכה, ביקשתי 

מהאורחת לעזוב, תוך התנצלות 
והסבר כי מדובר בקבוצת הדרכה 
ולא במפגש כללי. חלק  סגורה, 
מהפסיכולוגים בקבוצה התנגדו 
הוגדר  (כך  ול״גירוש״  לעמדתי 

בפיהם) האורחת. 
זו כתהליך  ניתן לנתח אפיזודה 
מן  שעבר  חשדנות  של  מקביל 
השטח לקבוצת ההדרכה, ואולי 
להבין את תגובת הפסיכולוגים 
כניסיון להתנגד לתהליך הגירוש. 
התנהגותי  בפועל,  בכל מקרה, 
ביטאה את תפקיד המטה בניסיון 
(הבעייתי) לשמור על מרחב בטוח 

ניתן  עובדיו.  עבור  מ״חדרנות״ של הסביבה 
להתייחס לתפקיד הארגון, בדומה לתפקידו של 
ההורה, המחויב להקנות ביטחון בסיסי והגנה 
לעובדיו על מנת שיוכלו לתפקד כראוי. במצבי 
משבר, שבהם מרכיב אי-הוודאות גדול, מתעצם 
הצורך של הפרט בארגון, בהגנה על גבולותיו, 

במיכל שיכיל אותו בבטחה.

ביון (1985) מתייחס למושג ״הכלה״ כמתאר את 
היכולת של יחידה כלשהי לשמור בתוכה חלקים 
מעוררי חרדה, כאב ובושה. תינוק כיחידה אינו 
מסוגל להכיל את חלקיו מעוררי החרדה, ועל כן 
הוא משליך אותם בדרך של הזדהות השלכתית על 
יחידה אחרת – האם. האם משאירה את החלק הזה 

בתוכה על-אף החרדה שהוא מעורר, מעכלת אותו 
והופכת אותו לאלמנט (אלפא), וכך מכילה אותו. 
במצב שאינה יכולה להכיל אותו, היא משליכה 

אותו על הילד או על אדם אחר. 
באופן מקביל, אדם, קבוצה או מערכת של ארגון 
שלם הם כולם יחידות, המכילות חרדות וחלקים 
בלתי נסבלים, או שמושלכים אליהן חלקים מעוררי 
חרדה. כמו כל אובייקט שמופעל עליו מנגנון של 
הזדהות השלכתית, יכולות יחידות 
אלו לשמור ולהכיל את החלקים 
הבלתי נסבלים הללו, או להיפטר 
מהם על-ידי השלכתם אל תוך תת-

יחידה בתוכם או ליחידה חיצונית. 

סיכום – כיצד "שומרים" על 
המתערבים?

התושבים וההנהגה המקומית רצו 
לקבל סיוע מפסיכולוגים ״משלהם״. 
עובדה זו מעלה את ההסתברות 
להזדהות-יתר עם התושבים, ובכך 
מעלה את הסיכון שהפסיכולוגים 
יפגעו מתשישות-קרבה, והפונים 

לא יקבלו סיוע מספיק טוב.
האם בשל כך יש להימנע משליחת פסיכולוגים 

המזדהים יתר על המידה עם הפונים?
במקרים כגון אלו נראה כי רצוי לערוך שיחות 
מקדימות עם הפסיכולוגים, לברר עמם את עמדתם, 
ולהעלות את המודעות לבעייתיות שיכולה להיווצר 
בעבודתם. פסיכולוגים שמתקשים ליצור מרחק 
כלשהו מהפונים, בעיקר בשל אירועי חיים קודמים, 

יש לבחון התאמתם לעבודה.

ברמה הארגונית - על מנת לנטרל עד כמה שיותר 
את הגורמים הללו, יש לדאוג לכך שהמסגרת 
התפקודית תהייה מאורגנת – קרי: תנאי עבודה 
מסודרים, דאגה לרווחת הפסיכולוגים (שינוחו 

ליך 
מן   

סיכ
המ

התושבים וההנהגה 
המקומית רצו לקבל 
סיוע מפסיכולוגים 

"משלהם". עובדה זו 
מעלה את ההסתברות 

להזדהות-יתר עם 
התושבים, ובכך 

מעלה את הסיכון 
שהפסיכולוגים יפגעו 
מתשישות-קרבה, 

והפונים לא יקבלו סיוע 
מספיק טוב.
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וידאגו לעצמם), מפגשי צוות קבועים, הדרכות 
קבועות, הגדרת מטרות ההתערבות ותפקידים 

ברורים. 
גורם נוסף מסייע – שמירה על רציפות העבודה–  
לאפשר לפסיכולוגים להמשיך ולסייע לפונים גם 
– שימשיכו  לאחר מצב החירום, ובהקשר שלנו 
את הקשר עם הפונים גם אחרי ההינתקות. אם 
הפסיכולוגים רוצים בכך, יש ברציפות הזו גורם 
מחזק לשני הצדדים. הפסיכולוג עד גם לתהליך 
השיקום של המפונים, ולא רק לחלק קטוע אחוז 
משבר מחייו. הפונים זוכים בפסיכולוג שהכירו 
בעבר, ושמחזק את חוויית הרציפות בחייהם, 

רוויי המעברים והשינויים. 

הרהורי סיום
תהליך ההינתקות מגוש קטיף העלה שאלות נוקבות 
ביחס לחברה הישראלית. נראה כי הפערים בין 
קבוצות שונות בחברה הלכו והעמיקו, עד כדי 
חוויה של פירוק. תושבי גוש קטיף הסתגרו בתוך 
עצמם, והעדיפו להסתייע במקורות פנימיים. חוסר 
האמון, החשדנות והכעס הפכו לגדר מבוצרת 
כנגד המערכת החיצונית, והקשו על המסייעים 
החיצוניים להתקרב. ומעבר למתרס, היכן שעמדו 
נציגי ״הממסד״, ניסיונות להושיט יד ולסייע נדחו, 
והותירו את קבוצת ה״עוזרים״ עם רגשות מעורבים, 

דחויים ובלתי רצויים. 
תנאים אלו עלולים להוביל לתהליך שבו תתנער 
המערכת מאחריותה לעזור למפונים, בטענה 
שאינם מעונינים בעזרתה, בעוד שהמפונים חשים 
יותר ויותר את הניכור וההתרחקות ואת חוויית 

הנטישה.
לכן, על המערכת הממסדית לשאת במלוא האחריות 
לתהליכי הליווי, השיקום והטיפול במפונים, ולא 
להסתמך על קבוצות מתנדבים למיניהן, המתקבלות 

בשמחה וברצון בין קהל תושבי הגוש. 

ככל שעובר הזמן, ניתן לראות גם את החיבורים 
החדשים שנוצרים, תהליכי השיקום וההתחדשות, 
החוטים שנטווים שוב בין הקבוצות, וגם את החורים 
והתהומות שעדיין פעורים בינינו. אני מקווה כי 
הלקחים המקצועיים והמערכתיים יילמדו, ויובאו 
בחשבון בעתיד אם יהיה צורך בכך, לטובת כולנו 

– העוזרים, הנעזרים והחברה כולה. 
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