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גישה נרטיבית להעצמת אנשי מקצוע 
הפועלים במצב משבר: סדנה לאנשי שפ"י 

שעבדו עם תושבי גוש קטיף
ישי שליף מנהל שפ"ח מודיעין עילית ורחל פארן פסיכולוגית מדריכה בשפ"חים.

אנשים שונים מכנים את האירוע באופנים שונים: פינוי, התנתקות, עקירה, גירוש. אנו בחרנו להשתמש במונח ״עקירה״ שבו משתמש חלק גדול   .1 
מהתושבים, ושמתמקד בחוויה הפנימית של התושבים שהוצאו מביתם. על-פי הגישה הנרטיבית, לשפה שבה אנו משתמשים יש כוח לא רק לתאר 

את המציאות אלא לתת לה משמעות, ובאמצעותה לעצב אותה. על כן בחירת השם לאירוע אינה פעולה טריוויאלית.

הקדמה
אנשי טיפול העובדים ומלווים אוכלוסייה במצב 
משבר חווים חוויות קשות, לעיתים בגוף ראשון 
כאשר הם בעצמם נמצאים בשטח, ולעיתים מתוך 
המגע עם האנשים שעברו או עוברים את המשבר 
(ווינגרטן, 2003; ווסט 2005). ההזדהות האנושית 
והאמפתיה, שהם כלי העבודה המרכזיים של איש 
המקצוע, מגדילים את הסיכון לתגובות לחץ 
אמפתיות ולשחיקה (ווינגרטן, 2003). במאמר זה 
נתאר מודל לעבודה עם אנשי מקצוע טיפוליים 
ומורים לפני אירוע טראומטי, במהלכו ואחריו, 
 ;2004 המבוסס על הגישה הנרטיבית (שליף, 
ווייט ואפסטון, 1990; ווייט, 2003). המחברים 
השתמשו במודל זה בסדנאות עם יועצים, עם 
מורים, עם פסיכולוגים ועם עובדים סוציאליים 
בגוש קטיף לפני העקירה1 ואחריה. נפרוש את 
הבסיס התיאורטי למודל זה ונדגימו באמצעות 
סדנה שאורגנה על-ידי היחידה להתמודדות במצבי 
לחץ ומשבר עבור פסיכולוגים ויועצים חינוכיים 

שעבדו מטעם שפ״י בגוש קטיף. 
ביטוי אנגלי ידוע אומר ״ביתי הוא מבצרי״. ביטוי 
זה מקפל בתוכו משמעויות רבות ביחס לביתו של 
אדם: זה המקום שבו תחושת הפרטיות והביטחון 
באות לידי ביטוי, זה המקום שבו ההיסטוריה 

של האדם ושל משפחתו נחווית ובונה תחושת 
רצף, הוא המקום הראשוני שבו כישורים, ערכים 
ואמונות באים לידי ביטוי. כאשר אדם נדרש לעזוב 
את ביתו בעל כורחו עלולות להיפגע בו תחושות 
בסיסיות אלו, ועלול להתפתח בעקבות כך מצב 
משבר. מעבר לכך, במקרה של העקירה מגוש קטיף 
נוצר גם קושי אידיאולוגי ואמוני, בהיותה של זו 
עקירה ראשונה בגבולות ארץ ישראל השלמה. אנשי 
המקצוע בכלל ואלו שנשלחו מטעם שפ״י בפרט, 
שעבדו עם תושבי גוש קטיף, היו עדים למראות 

קשים ורגשות עזים שחוו המתיישבים. 

קבוצה אחת מאנשי המקצוע המתגוררים בהתיישבויות 
ביהודה ובשומרון היו בסיכון נוסף, כיוון שחלקם 
בוודאי חש הזדהות עמוקה במיוחד, מתוך המחשבה 
שהם יכולים להיות ״הבאים בתור״. קבוצה אחרת 
של אנשי מקצוע, שבאו מרקע תרבותי שונה מאוד 
מזה של המתיישבים בגוש קטיף נתקלה ברובד נוסף 
של מורכבות וקושי על רקע השוני האידיאולוגי. 
למתיישבים היה קשה לקבל אנשי מקצוע בכלל, 
ובוודאי כאלה שלא הזדהו עם עמדותיהם ועם 

מאבקם.
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תיאוריה
הגישה הנרטיביתהגישה הנרטיבית מאמינה כי בני אדם הם יצורים 
הנותנים משמעות לאירועי חייהם, ועל-פיה הם 
מתנהגים, מרגישים ואף מכוונים את עתידם. 
מטפורה חשובה לתיאור תהליך הענקת המשמעות 
יכולה להיות סיפורסיפור. סיפור בנוי מרצף אירועים 
הסדורים לאורך ציר הזמן על-פי משמעות וערכים 
היוצרים עלילה. בסיפור קיימים גיבורים המבטאים 
וביחסים ביניהם את המשמעויות  במעשיהם 
השונות (ווייט ואפסטון, 1990). כאשר אדם רוצה 
לשנות את הסיפור הבעייתי לסיפור חלופי מועדף, 
הוא יעשה זאת על-ידי שינוי במרכיבי היסוד של 

הסיפור שאותם הזכרנו.
כשמתרחש אירוע גדול וכואב יש לו נטייה להשתלט 
ולהפוך את עצמו לסיפור המרכזי או הבלעדי. 
ולהתמקד בכאב  זה  נרצה לסייע לתהליך  לא 
שבסיפור שעלול להעצימו. מסיבה זו העדפנו 
לחקור בסדנה בתחילת התהליך אירועים ״מעניקי 
חיים״, ספוגים במשמעות, בערכים ובאמונות, 
ולמצוא חוטים מקשרים ביניהם שיבססו את 
הסיפור החלופי המועדף (ווייט, 2004). בסיס זה, 
הבנוי מאירועים אלה והמשמעות המוענקת להם 
 (a place to stand in) הוא ה״מקום לעמוד בו״
(ווייט, 2005) כפי שנאמר בשם ארכימדס ״תנו לי 
נקודת משען מחוץ לכדור הארץ ואניף אותו״. אם 
נמצא מקום לעמוד עליו מחוץ לשליטת הבעיה, 
נוכל להשתחרר משליטתה. מושגים דומים לכך 
מופעים בטיפולים שונים בטראומה, מקום בטוח 
ב-EMDR (שפירו, 1995) ומשאבים ב-SE (רוס, 

2002 תקשורת אישית).
גילוי אירועים אחדים ״מעניקי חיים״ מהעבר 
ומן ההווה ושזירתם לשרשרת מעניקים תחושת 
רצף, ויכולים לתרום לעיבוי תחושת הזהות, או 
כפי שוויליאם ג׳יימס מכנה זאת ״זרם התודעה״ 

(וויט, 2004). 

מרכיב נוסף בתהליך העיבוי של האירועים הוא 
שזירת מרכיב הפעילות (הפעולות השונות הקורות 
ונעשות באירוע) במרכיב המשמעות (המשמעות 
הניתנת לפעולות), התורמת להעשרתו ולביסוסו של 
הסיפור המועדף. למרכיב המשמעות ישנם רבדים 
שונים בסולם עולה של הפשטה: כוונות, מטרות, 
ערכים, אמונות, חלומות ועקרונות. במרום סולם 
זה מגיעים אף לשלב של מחויבות, שבו נקשרת 

המשמעות לעשייה העתידית.
על כן, בהמשך הסדנה הרחבנו את הדיבור על 
המשמעויות גם לכיוון של מחויבות, שתקשור 
אירועים אלו גם עם תוכניות ועם פעולות בעתיד. 
באופן כזה נתווה הרצף העלילתי מן העבר אל 

העתיד. 
אירועים קשים וכואבים עלולים לגרום לאדם לתחושת 
קורבן וחוסר אונים. על כן, בבואנו להתייחס אל 
הקשיים, התמקדנו בסדנה בהתמודדות, לא מתוך 
התעלמות מהקושי אלא באופן דיאלקטי. דהיינו, 
ככל שהקושי גדול יותר כך ההתמודדות גדולה יותר 
(שליף ולייבלר, 2002). התייחסות זו לאירועים 
הנחווים כקשים, מניחה פיגומים ומתווכת (בונה 
 self) מדרגות) ביצירת תחושה של שליטה עצמית
agency) (ווייט, 2005). ככל שבירור זה יחשוף 

את המיומנויות של ההתמודדות לכל פרטיה, כך 
תגדל תחושת שליטה עצמית זו. גילוי וחשיפה 
 knowledges and skills) של מיומנויות חיים
of life) הופכת את מה שמושתק וחבוי בצלם 

של הבעיה והכאב, את מה שנתפס כמובן מאליו 
או שנחווה כמקרי, למוכר (ווייט, 2005,2004). 
היכרות עם המיומנויות מסייעת לבטא אותן 
באופן מילולי ומפורט, ולהפוך אותן מעשיות. כך 
מתאפשר ומתרחש תהליך למידה ובנייה כחלק 
מבניית הסיפור החלופי. זהו תהליך רפלקטיבי, 
שכמותו שזורים בהנחיות ובפעילויות בכל חלקי 

התוכנית. 
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חלק מהעשייה הנרטיבית מתייחס לתהליך לא 
פחות מאשר לתוכן. ישנם חלקים שונים של 
העשייה הבנויים כדי ליצור קשב ושיח. בסדנה 
נעשה שימוש בכללי קשב ושיח מוגןבכללי קשב ושיח מוגן (שליף 2005, 
לויתן, פארן ושליף, בדפוס) על מנת לפתח הקשבה 
מכבדת המאפשרת למטפלים מרחב מוגן והשמעת 
קול, שמתוכם ינבוט סיפור של התמודדות, חיבור 
ותחושת מסוגלות ויעילות מקצועית ואישית. 

כללים אלו כוללים בין השאר: כל 
אחד ידבר על עצמו ולא על האחר, 
הקפדה על זמן שווה לכל אחד, 
נושאים רגישים וכואבים ידוברו 
בקבוצות קטנות, אין לבקר או 
לשפוט את דברי האחר ולהגיב רק 
מנקודת המבט האישית של ״איפה 

זה נגע או ריגש אותי״. 
הגישה הנרטיבית בנויה, בין השאר, 
על עקרונות של הבניה חברתיתהבניה חברתית, 
שלפיה בניית זהותו של האדם אינה 

רק פרויקט אינדיבידואלי אלא גם ואולי בעיקר 
פרויקט חברתי. מתוך תפיסה זו שאפנו להפוך 
את הקבוצה לקהילה המעניקה הכרה, התומכת 
ומעצימה ובונה תמות משותפות. לשם כך נעשה 
שימוש במגוון אמצעים המבוססים על רפלקציה 
והדהוד נרטיביים. אמצעים אלו נשענים, בין 
השאר, על ההבנה, שכאשר אדם שומע את סיפורו 
של האחר מהדהדים בו סיפורים משלו - סיפור 
נוגע בסיפור. מתן ביטוי להדים הללו עשוי לתת 
למספר, הרגשה של הקשבה, שותפות, הכרה, הערכה 
והעצמה. תהליך זה יוצר מאגר רחב יותר של חוויות 
משותפות, כך שהסיפור של האחר הופך לעיתים 

חלק ממגוון הסיפורים של השומעים. 
תהליך קבוצתי זה מאיר ומעורר מוטיבים והיסטוריות 
קולקטיביות, העשויים להיות משותפים לאנשי 
הרוב והשוליים, ומציב אותם במוקד. אלה מעניקים 
קול וכוח ליחיד שהיה בשולי החברה לנתב דרכו 

למרכז. 

נוסף להעצמת המשתתפים היה העיקרון  פן 
הנרטיבי של הפחתת ההיררכיההפחתת ההיררכיה (ווייט, 1997), 
שבא לידי ביטוי בכמה דרכים. בין המשתתפים 
היו בעלי תפקידים בכירים וזוטרים, מדריכים 
ומודרכים, ובעלי מקצועות מגוונים. שונות זו 
יכלה להקרין כוח משתיק ומדיר לשוליים. אך כללי 
השיח המוגן ניסו להתמודד עם הקשיים האלה 
באמצעות שמירה על מקום שוויוני וחלוקת זמן 
שווה. כמו כן, גם המנחים השתתפו 

בהדהודים השונים. 

תהליך הסדנה 
חלק א׳

המשתתפים נתבקשו לספר על 
שתי חוויותחוויות: 

1. חוויה שורשית מהעבר שממנה 
ו/או  הם שואבים כוח, השראה 
מחויבות לעבודתם עם עקורי גוש 
קטיף. פתחנו בחוויה שמעניקה כוח 

כדי ליצור מקום בטוח להתייצב בו. 
חוויה משמעותית בתהליך ההינתקות שתדגים   .2

את הכוח, ההשראה או המחויבות האלה. 
המספרים נתבקשו לדלות את התמה התמה המקשרת בין 
שני סיפורי החוויות. השזירה של העבר וההווה 
תוך כדי שיום התמה, כוונתה ליצור סיפור שמשלב 

פעילות ומשמעות המעניקות תחושה של רצף. 
המשתתפים נתבקשו להקשיב לסיפור הראשון. 
האדם שהסיפור נגע לו במיוחד המשיך אחריו, וכך 
הלאה. דהיינו סיפור נוגע ומהדהד בסיפור, ולא 
דיבור על-פי סדר. באופן זה נוצר מארג קבוצתי 
בעל מאפיינים משותפים, שממקד סיפורים שהיו 

עלולים להיות בשוליים. 
המשתתפים התחלקו אתנו בסיפורים מרגשים ונוגעים 
שעסקו בתמות של עקירה, בשואה, בהישרדות, 
בהתמודדות, בהמשכיות, במשפחה. להלן ארבע 
דוגמאות הממחישות את הלך הרוח, הקשר בין 
שני הסיפורים, ואיך נארגו תמות משותפות לכמה 

או 
 רק
פה

חחל
המ

ש

שאפנו להפוך את 
הקבוצה לקהילה 
המעניקה הכרה, 

התומכת ומעצימה 
ובונה תמות משותפות. 
לשם כך נעשה שימוש 

במגוון אמצעים 
המבוססים על רפלקציה 

והדהוד נרטיביים.
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משתתפים. כל סיפור מלווה בפירוט תמות דומות 
שעלו בסיפורים האחרים. 

דוגמאות
מ׳: ״עד הסדנה הזאת לא חשבתי על סיפור משפחתי 
שקשור לעקירה. כשביקשתם להיזכר בחוויה, 
פתאום נזכרתי באבא שהיה במחנה עקורים 
בקפריסין. הוא ארגן שם קבוצות לימוד עברית. 
בהווה אני חשה חוסר אונים קשה למרות שאני 
מודעת לעשייה הענקית שנעשתה ונעשית עד 
היום. התמה בשבילי היא שהעשייה ענקית, אך 

התחושה היא של חוסר כוחות״.
תמות נוספות שעלו מסיפורים דומים היו למשל: 
״לעשות מעשים קטנים כנגד חוסר האונים״, ״לנתק 
מהכאב כדי שיהיה כוח להתמודד״, ״לא להפסיק 
להתמודד או במילה אחרת לא להסכים לשתף 
פעולה״, ״לחבר בין היכולת להיאבק לבין היכולת 

לתכנן כדי לעבור משהו בלתי אפשרי״. 
ת׳: אמי ניצולת שואה. בזמנו החליטה אחרי השואה 
לא להביא ילדים לעולם. לבסוף החליטה ללדת 
אותי בגיל מבוגר, להקים משפחה, ולהמשיך 
למרות הכול, זה נותן אופק שאפשר להתחיל 
מחדש. בהינתקות דאגתי לכל הפרטים הקטנים, 
וכאשר הגיעו העקורים למלון דאגתי למשל 
לתת מים לאנשים ומים חמים לתינוקות בזמן 
–  אופק   שהאחראים לא תפקדו. התמה שלי היא
הכול  למרות  או  שאפשר להתחיל מחדש 

להמשיך״.
תמות דומות נוספות לסיפור הן: ״להתאחד עם 
המשפחה״, ״לא להפריד את הילדים״, ״נלחמים 

רק במידה, כי החיים הם החשובים ביותר״.
ס׳: בזמן השואה פיזרו ילדים למקומות בטוחים כדי 
להצילם. אימא נשלחה לדנמרק והושמה בבית 
איכרה פשוטה. אימא העסיקה עצמה בסריגה, 
ובגלל טעות פרמה את הכול. האיכרה סרגה 

עבורה בלילה את הכול מחדש, כדי לתקן לה. 
האיכרה הייתה שם בעבורה, החזיקה אותה, 
ושמרה עליה, היא קיבלה אותה מבלי לצפות 
להיות תחליף הורה. (הבנתי נכון? כן) בהינתקות 
חשבתי איך אוכל לסרוג כדי שבכל זאת אתן 
תקווה קטנה. היא ישבה בלילה עבור אימא, 
ואני ישבתי הרבה לילות למען העבודה בגוש 

קטיף״.
תמה דומה נוספת: ״לעשות כדי להפחית את 

חוסר האונים״.
״הייתי בעצמי מגורש מאלג׳יר, חיינו בפריז  י׳: 
במלון בחדרון קטן. מיד כשאבי מצא עבודה, 
התגייסנו לעזור לגלי המגורשים הבאים שהגיעו 
לצרפת. נסענו לשדה התעופה וקיבלנו את פניהם 
בסוכריות, שום דבר אחר לא היה לנו. אני חי 
כיום בכפר עציון שנהרס במלחמת השחרור 
ונבנה מחדש לאחר מלחמת ששת הימים. לגבי 
העבודה בהינתקות - הלכתי מיד והתגייסתי 
לעזור לאחר העקירה, כשהגיעו למלונות לבקר 
את המגורשים. התמה שנראית לי היא שאפשר 

להתחיל מחדש״.
תמות נוספות לזו: ״הסתכלות אנושית, לעזור״, 

״לעזור ולהיעזר באנשים״, 

כפי שניתן להבחין בסיפורים ובתמות, המשתתפים 
הגיעו במהירות לסיפורים בעלי תמות קיומיות 
שהתקבצו סביב תחומים משותפים. הפתיחות, 
ההתרגשות ותחושת השיתוף יצרו באופן מהיר 
ביותר ״קהילה״ ומרחב בטוח שבהם היה ניתן 
לחוש מובן ומוגן. ניסיון זה הוא הוכחה לאנשי 
מקצוע העובדים עם ציבור העובר חוויות קשות 
ומשברים לעוצמה ולחיוניות שיש להענקת מרחב 

מאפשר. 
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חלק ב׳חלק ב׳
אחרי שנוצרה תחושת ״קהילה״ מאפשרת ומוגנת 
ביקשנו מהמשתתפים להתחלק לשלשות שבהן 
יספר כל אחד על רגעים קשיםרגעים קשים שעבר בתהליך 
העקירה/הינתקות. חלק זה נעשה בקבוצות קטנות 
כדי לאפשר תחושה של אינטימיות ומוגנות, במיוחד 

בעת הבעת רגשות ותחושות קשות. 
היה  שאף  מהמשתתפים,  חלק 
בשטח בזמן העקירה, לא התלהב מן 
המטלה מפחד של העלאת החוויות 
הקשות מחדש. לאחר מעשה אמרו, 

שלמרות הקושי הרב הם הרגישו נשכרים מהתהליך, 
במיוחד בגלל האופן והצורה שהוא נעשה. בסבב 
נוסף התבקשו לספר בהרחבה על ״מה עזר להם 
להתמודדלהתמודד״. בבסיס הנחייה זו עמדה המחשבה, כי 
פירוט ההתמודדויות יביא לגילוי ולחשיפה של 
מיומנויות חיים, ויבליט את תחושת המסוגלות. 
האמונה היא, שדברים אלו מסייעים ביד האדם 

להתמודד עם תחושות חוסר האונים. 
במליאה ביקשנו שיגדירו את המאפיינים של 
הדברים שנתנו להם כוח להתמודד ברגעי הקושי. 
כשרשמנו את המאפיינים ניסינו לקבץ אותם 
למקבצים. הדיון בשיום ובקיבוץ נקודות הכוח 
הוא תהליך רפלקטיבירפלקטיבי שמקדם תהליכי למידה 
ובנייה של סיפור חלופי. כמו כן, תומכת פעילות 

זו בהמשך גיבוש תחושת הקהילתיות. 
נמנה את הכותרות של מקבצי התמות התמות  להלן 
נותנות הכוחנותנות הכוח להתמודדות עם הקשיים: קשר עם 
המתיישבים; תמיכת עמיתים; ערכים, אמונות 
ומשמעות; התפקיד והידע המקצועי; עשייה ויוזמה; 

הומור וחיבור רגשי. 
מרשים עד כמה אנשים נקשרים לפן של ההתמודדות 
ולא רק לקושי. שוב עולה וצצה החוויה שבהמשגה, 
וניתן לשרטט כמה תמות אנושיות בסיסיות 
בסיסי:  אנושי  ומהוות משאב  כוח  הנותנות 

עשייה, קשר ויחסים, חיבור לרגשות, אמונות 
ומשמעות, ולבעלי מקצוע - הידע והתפקיד המקצועי. 
מניסיוננו בסדנאות שונות, אלה הם הגרעינים 
מפיחי החיים הבסיסיים, שנובטים שוב ושוב, 
ומשותפים לבני האדם מעבר לשונות האישית. 

חלק ג'
לסיום, ביקשנו מהמשתתפים לומר 
מה נגענגע בהם, להתייחס לקשר בין 
החלקים השונים של היום ואילו 
אסוציאציות, דימויים או מחשבות 
העלו בהם הדברים. חלק מדברי המשתתפים נשזר 

בסיכום המאמר.

סיכום
תואר כאן יישום מודל ליצירת מרחב והעצמה 
לאנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסייה לפני 
משבר, במהלך המשבר ואחריו. מהיישום עולה, 
שמודל זה מאפשר פתיחות ושיתוף היוצרים 
תמיכה, הכרה וחיבור קבוצתי מעצימים. כצופים 
בתהליך, היה מדהים עד כמה מהר הגיעו אנשים 
ממסגרות עבודה שונות, שחלקם לא הכירו זה 
את זה לפני כן, לפתיחות בנושאים אישיים כל 

כך ומשמעותיים בעבורם. 
המשתתפים ציינו את חשיבות הקדשת הזמן לעצמם 
״לאורך כל התקופה עסקתי באחר ובקולקטיבי, 
והיום עשיתי למען עצמי״. זמן ומרחב אלו אפשרו 
חיבור ותחושת ׳ביחד׳, שותפות וחלוקת הנטל. 
שיתוף והקשבה עוזרים״. וזאת, בניגוד לבדידות 
בזמן ההתערבות בשטח ״פעם ראשונה של ׳ביחד׳, 
בניגוד לבדידות שבה הייתי בכל התהליך״. החיבור 
שנוצר גישר על-פני הבדלים בסטטוס (מנהלים 
ומנוהלים, מדריכים ומודרכים) בדתיות (חרדים, 
דתיים וחילונים) ובהשקפה פוליטית (ימין ושמאל) 

״שכולנו מרחם אחד למרות השוני״. 
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דווקא מתוך הכניסה  זו התרחשה  התחברות 
לסיפורים אישיים, שאפשרה הבעת רגשות. אלה 
הדהדו ברגשותיהם של אחרים ״נגעו בי הסיפורים״. 
״החיבור של סיפורים שונים של האדם עצמו 
בזמנים שונים לבין הסיפורים של אנשים שונים 
היה משמעותי״ ״נורא עוזר כשנעשית אינטגרציה 
(בין הסיפורים)״. ההקשבה לסיפורים של אחרים 
קישרה אנשים לחוויות ולסיפורים אישיים שלהם 
מעברם: ״כל סיפור שעלה פה חיבר אותי עם סיפור 
שלי״. המשתתפים שאבו חיזוק, כוח, תקווה וריפוי 
מהמפגש״ ״נתן לי כוח להמשיך, כי אולי נוכל לתת 

קרן אור למתיישבים״. 
פן נוסף שהיה משמעותי בסיפורים היה הרקע 
התרבותי הדומה. דווקא החיפוש הראשוני של 
סיפורים מן העבר והיותם ספציפיים, אפשרו 
התחברות לגרעיני תרבות ראשוניים: עקירה, 

שואה, התמודדות, הישרדות, ותקווה.
הסדנה הייתה עבור המטפלים מרחב שאפשר מקום 
לסיפור ״מחובר״ אל מול סיפור של עקירה וניתוק. 
סיפור תקווה מתוך קישור לסיפורים מן העבר של 
עקירה וצמיחה, גלות וגאולה. נראה לנו שמרחב 
זה היה תחנת התחזקות, לעיתים ראשונה, לאחר 
שהיו עדים ושותפים לחוויות קשות ישירות או 
בעקיפין – חוויות של גירוש, של עקירה ובוודאי גם 
של ניכור ופירוד. מרחב זה נוצר באמצעות מבנה 
הסדנה ותכניה, שאפשרו יצירת מארג של סיפורי 
חיים והשתרשות מחודשת כפולה: השתרשות של כל 
אחד מחדש בחוויות הנקשרות לחוויות משמעותיות 
מעברו, וכן השתרשות משותפת של כל הקבוצה 
תוך בניית תחושת שיתוף ושייכות. מתוך התנסות 
זו והתנסויות אחרות שהיו לנו בעבודה עם אנשי 
מקצוע העובדים עם אנשים במשבר, אנו מאמינים 
שזהו מודל מוצלח להעצמתם, לחיזוקם ולצמיחתם 

מתוך העבודה וכאמצעי כנגד שחיקה.
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