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מתחברים... תוכנית התערבות ייעוצית-
חינוכית לנוער ישראלי (שאינו מפונה או קולט)

רונית כץ, יועצת בגימנסיה בירושלים.

קיץ לוהט עבר עלינו, מי בארץ ומי בחו״ל. בין 
הים, הגלים והחול לבין קריאת ספר טוב ואכילת 
אבטיח צונן ליווינו מרחוק, מרותקים למסך הקטן 
את תהליך ההינתקות, שהסתיים בפינוי רצועת עזה 
וארבעת היישובים בצפון השומרון. כמו בחברה בחברה 
הישראליתהישראלית אני מעריכה שגם בחדר המורים שלנו 
ובקרב תלמידינו קולות שונים ורמות מעורבות 
שונות ביחס לתהליך ההינתקות, לתוצאותיו, 

ולמשמעויותיו. 

אנו כמבוגרים הנושאים בחלק מן האחריות לחינוך לחינוך 
הנוערהנוער המופקד בידינו, נקראנו בימים אלה להירתם 
לאתגר ההתחברות שלאחר ההינתקות. בהיותנו 
רחוקים פיזית מיישוביי חבל עזה וצפון השומרון, 
איננו משתייכים למעגל הפגיעות הקרוב והטראומטי. 
יחד עם זאת, חשוב לנו, כחלק מהחברה הישראלית, 
לסייע לתלמידינו לא להישאר מנוכרים ומנותקים 

מתהליכים משמעותיים שמתרחשים בקרבנו! 

יעל להמן (יועצת בכירה של ממ״ד, מחוז ירושלים) 
סיכמה לקראת ההינתקות מאמרים בתחום. בין 
היתר היא התייחסה למאמר שהתפרסם בעלון של 
נט״ל (ד״ר יפה זינגר ״בנוגע לרגש״, מאי 2005) שם 
מתוארת תסמונת הקרויה קהות חושיםקהות חושים: ״לעיתים 
ממשיכים הנפגעים להשתמש במנגנונים אלה שנים 
לאחר שהאירועים הטראומטיים הסתיימו. במקרים 
אלה הם עלולים להפוך לאנשים אדישים ופסיביים. 

האדישות והפסיביות הופכות לצורת התייחסות 
כוללת לסביבה... התוצאה היא שחייהם הופכים 
להיות מנותקים וחסרי צבע מבחינה רגשית.... 

משאירים את הנפגעים בבדידות גדולה״.

תופעה מדאיגה של ניכור ניכור היא תופעת ההתעלמותההתעלמות 
של הסביבה מהאירוע שקרה – ניסיונות השכחה, 
המעטה בערך האירועים ומשמעותם, האשמת 
ה״הקורבן״, ופשוט חזרה לסדר יום מידי מבלי 
לתת מקום לאירועים שחווינו בשיח הכללי, 

התקשורתי והחינוכי.

בספרה של ד״ר נירית רייכל ״בית-ספר צומח 
בין ים למדבר ונעקר״ (2005), היא מספרת את 
סיפורו של בית-ספר באופירהבאופירה, שאותו ניהלה 
מאז הקמתו ועד העקירה. רייכל ערכה בדוקטורט 
שלה השוואה בין תהליך העקירה של ימית לבין 
פינוי אופירה. בין השאר היא מספרת, שתושבי 
ימית התקשו מאוד בתהליך ההחלמה מהטראומה 
שחוו בעיקר בגלל הניכור והדחייה שחשו מהחברה 
הישראלית. להזכירנו- תושבי ימית הוצגו כתאבי 

בצע, סחטנים ורכושנים.
החברה הישראלית לא גילתה רגישות ואמפתיה 
ביחס אליהם, והותירה אותם בבדידותם, בתחושת 
אובדן תמידית, ואחדים מהם הגיעו אף לתופעות 
והמשפחתית.  האישית  הלכידות  פירוק  של 
לעומת זאת, תושבי חצי האי סיני ובעיקר היישוב 
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אופירה, נמצאו כמי שהסתגלו ונקלטו טוב יותר 
לאחר עזיבת היישוב. אופירה היה יישוב אהוב, 
שתושביו הדגישו את הקשר שלהם למקום, לנוף 
יותר לחברה  ולאדמה. להיבטים אלו היה קל 
הישראלית להתחבר, והם זכו לאמפתיה ולחיבוק 

גדול מהציבור.

קיים קשר בין התפתחות חברההתפתחות חברה אדישה לבין 
התפתחות נפשהתפתחות נפש אפתית. בין חברה מנוכרת לבין 
נפש דיסוציאטיבית. כשאין דיבור בין-אישי - גם 
אין דיבור פנימי. אנו חווים אירועים חברתיים 
משמעותיים, יותר או פחות, באינטנסיביות רבה 
בחברה שלנו. לפיכך, כאזרחי המדינה ובעיקר 
כמחנכי הנוער, מוטלת עלינו המשימה לפעול 
למען נפשם של בני הנוער ובו-זמנית להתפתחות 
זו משתקפת  החברה שבה אנו חיים. תפיסה 
בתיאור ההתערבות שלהלן, וחשובה מעבר לאירוע 

ההינתקות המדובר.

"היום שאחרי" - כיצד ניערך ונתגבר
ניתן לראות שלושה אפיקי התערבות מרכזיים:

ממשיכים לדברממשיכים לדבר א. 
חשוב לשוחח עם התלמידים. לא לתת לדברים   
להתנדף. לפנות מרחב להתרחשויות. להזכיר 

ולזכור.
מטרות השיח:

להכיר את העובדות.  ·
לאפשר ביטוי של רגשות ושל מחשבות - עצב,   ·

כעס, בלבול, כאב, וכדומה.
לתת לגיטימציה למגוון של קולות תוך יצירת   ·
וכבוד למגוון הקולות  תנאים של הקשבה 

(עקרונות השיח המוגן).
להדגיש את מורכבותה של המחלוקת - כאב   ·
של חלק אחד בעם נתפס כהזדמנות לעתיד 

אצל חלק אחר בעם.

להבחין בין חופש הבעת דעה לבין ביטויי   ·
אלימות ואי-ציות לחוק.

לקשיי  לגלות אמפתיה  לסייע לתלמידים   ·
המשפחות בכלל ולתלמידים בפרט, לנוכח 
הכורח להתפנות מבתיהם (עזיבת מחוז ילדות, 

קשיי קליטה במקום חדש וכדומה).
לעודד צפייה ביקורתית באירועים - הפרדה   ·
בין כאב לתגובה, בין עובדות לפרשנות, בין 

מידע אמין לשמועות.
להבחין בתוך הכלל ביחידים הסובלים בתוכנו-    ·
לשותקים, למתרחקים, למתבודדים, לאלה 
המגלים אפתיה ואדישות, ולאלה העומדים על 
סף שבירה, מתפרצים ומגלים תוקפנות ואלימות.

ולעודד כמו בכל תקופה  להתייחס, לטפל   ·
פוסט-טראומטית. 

מתחילים לעשותמתחילים לעשות ב. 
עשייה חברתית, עשייה אישית או עשייה   
לאומית - כל עשייה שתוצאותיה בצידה וניתן 
לראות את פירותיה חשובה לנוער, מאתגרת 
אותו ומנתבת את האנרגיות לאפיקים של 
התחדשות ושל תרומה. התנדבות ומעורבות 
קהילתית מאפשרת לנוער לתת מעצמו ומעצימה 

את תחושת הערך ואת הדימוי העצמי.
חשוב להגביר את מעורבות התלמידים בכל   ·
הקשור לסיוע ולתמיכה ממשית במעבר ובקליטה 

של תלמידי גוש קטיף וצפון השומרון.
כדאי לעודד יוזמות תלמידים בכיווני עשייה   ·
אפשריים כמו - תמיכה באמצעות התכתבות, 
אירוח בתקופת המעבר, כתיבת אמנה חברתית 

של קולטים וכדומה.

לומדים מהמצבלומדים מהמצב ג. 
ניתן להשתמש באירועים כהזדמנות ללמוד   

נושאים כגון:
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החיים במחלוקת - בירור רגשי וערכי של   ·
המצב, ופיתוח כלים אישיים להגברת החוסן 

במצבי מחלוקת.

גבולות המחאה.  ·
הגבול בין ציות לחוק והתנגדות לו.  ·

משמעותה של הדמוקרטיה והסיכונים הנובעים   ·
מפגיעה בה.

 
תוכנית ההתערבות בנושא ההינתקות בגימנסיה תוכנית ההתערבות בנושא ההינתקות בגימנסיה 

ירושליםירושלים
בגימנסיה ירושלים לא נקלט איש מתלמידי גוש 
קטיף. עם זאת, ביום הראשון ללימודים התבקשו 
כל מחנכי הכיתות להקדיש שעתיים לדיון לדיון בנושא 
ההינתקות. המחנכים הודרכו על-ידי צוות הייעוץ, 
שערך לקט של הצעות לשיח בנושא מתוך חוברת 

–״מתחברים ומתנתקים - האתגר״. מחנכים  שפ״י 
רבים הרגישו רצון וצורך לעסוק בנושא בשעורי 

מחנך נוספים במשך חודש ספטמבר.
 

כדי לממש את העשייה החברתיתהעשייה החברתית, 50 תלמידי שכבת 
י״ב יצאו ב-25.9.05 לסייע למשפחה שפונתה מגוש 
קטיף בבניית החממות. לאחר חזרתם, התבקשו 
התלמידים לענות על שאלון. יתר תלמידי השכבה 
היו בתקופה זו במסע לפולין. השאלון הועבר 
הן לתלמידים שהשתתפו בבניית החממות והן 

לתלמידים שהיו בפולין. להלן הממצאים: 

ממצאי השאלון
המספרים מציינים את אחוז  אחוז התלמידים המסכימים 

במידה רבה עם המשפט.

שאלהשאלה
תלמידים תלמידים 

שהשתתפו שהשתתפו 
בבניית החממותבבניית החממות

תלמידים שלא תלמידים שלא 
השתתפו בבניית השתתפו בבניית 

החממותהחממות

בני הנוער בירושלים צריכים להירתם למען התושבים 
שפונו מגוש קטיף

75%62%

62%18%בית- הספר צריך לקיים דיונים בנושא ההינתקות

62%43%בית- הספר צריך לפעול בנושא ההינתקות

נושא ההינתקות נוגע לבני נוער חילוניים עירוניים במדינת 
ישראל

62%56%

62%50%נושא ההינתקות נוגע לי אישית

תלמידי השכבה שיצאו לבנות את החממות עבדו ברצינות 
ובחריצות

81%62%

יש לי עניין להיות בקשר עם בני הנוער שפונו מחבל 
קטיף

50%12%

בהשוואה לאוכלוסיות נוספות הזקוקות לסיוע במדינה, 
אוכלוסיית המפונים מגוש קטיף זקוקה לסיוע

50%31%

הפעילות של בניית החממות יכולה לסייע למשפחות 
המפונים

62%68%
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מגוון תשובות שניתנו לשאלות הפתוחות

תלמידים שלא השתתפו בבניית תלמידים שלא השתתפו בבניית תלמידים שהשתתפו בבניית החממותתלמידים שהשתתפו בבניית החממותשאלהשאלה
החממותהחממות

ת  מ ר ל ת   מ ר ל ר  ב ס ה
המוטיבציההמוטיבציה סביב 
החממות,  בניית 
כפי שמבינים אותה 

התלמידים.

אמפטתיה לקושי הפיזי והנפשי, אכפתיות, ורצון 
לעזור לזולת הגבירו את המוטיבציה.

התחושה שהמשפחה הספציפית לא נזקקה 
באופן אמיתי, ויחס לא מכבד מצידה, פגעו 

במוטיבציה.

חשיבות העזרה גדלה בהתאם 
לצורך של האנשים בעזרה 

זו.

בני  על  לגבי  ידעידע 
נוער שנותקו מחבל 

קטיף

אין ידע מלבד שהמצב קשה להם.
זקוקים לכסף ולסיוע רב. מאמינים באלוהים 

למרות מצבם. 

לא יודעים הרבה פרט לנושאים 
שנידונו בבית-ה“ספר. 

אמפתיה- קשה לעזוב סביבת 
אליה  שהתרגלת  מגורים 

בילדות.
הנכונות של המתנחלים לצאת 
גייס  למרות הקושי שלהם 

מוטיבציה.
ם  י ב ו צ ע ם  ה ש ם  י ע ד ו י

ומסכנים.

דעה אישיתדעה אישית לגבי 
על פרויקט סיועסיוע 
לתושבים מופונים

פרוייקט חשוב כתמיכה נפשית - שותפות 
גורל.

יש למצוא נזקקים יותר ולהגיש להם סיוע.
רעיון טוב, מטרה נעלה, אך צריך להיות מכוון 

יותר לנזקקים.
תורם לאהבת הארץ, גורם לבני נוער להעריך 
את מה שיש להם ועוזר בהיכרות עם צורות 

התיישבות שונות ותנאים שונים בארץ.
חשוב להמשיך ולתרום- זה גורם לבני הנוער 

התורמים הנאה, תחושת משמעות וחשיבות.
היו שמחים לתרום לאו דווקא כתוצאה מיוזמה 

בית- ספרית.
זהו פרוייקט חשוב עבור המתנחלים כדי לעזור 

להם לחזור לחיים הרגילים.
חשוב לעזור למפונים ולכל אזרח מתוך תחושה 

של שותפות גורל יהודית.

העזרה חשובה כי כך מסייעים 
למפונים לעבור את קשיי היום- 
נותן  כן  והבעיות. כמו  יום 
תחושת אכפתיות, אהבה, רצון 

לעזור- סולידריות
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ניתוח הממצאים
התבוננות בממצאים מצביעה על כך, שתלמידים 
שהשתתפו בבניית החממות מרגישים מגויסים 
יותר לנושא ההינתקות. הם חושבים שעל בית-
הספר לפעול ולדון בנושא, וחשים שהנושא נוגע 

להם באופן אישי. 
לעומתם, תלמידים שלא השתתפו בבניית החממות 
חשים זרות גדולה יותר וניכור לנושא. הם חושבים 
שבית-הספר לא צריך לדון ולפעול בנושא (50% 
מהם לעומת 62%), אך חשים שהנושא נוגע להם 

באופן אישי.
מסתמנת השפעה מאוד מגייסת לפעילות למען 
המפונים. תחושת המחויבות, העניין והאמפתיה 
גברו. תחושת השליחות והיכולת להשפיע ולסייע 

גברו. 
יחד עם זאת, יש לציין, שהמפגש עם המשפחה 
הספציפית שלה עזרו תלמידינו בבניית החממות 
עוררה ספק במידה שבה המפונים אכן נזקקים 
לעזרה. המפגש עם משפחה בעלת 42 דונם אדמה, 

שמפעילה 70 עובדים זרים, קומם את התלמידים 
העירוניים, אשר חלקם מגיע מרקע סוציו-אקונומי 
בינוני ומטה. הם הרגישו חוסר מוטיבציה. מצב זה 

הסביר גם חלק מתשובותיהם. 
רבים מהם חשבו שהיה על בית-הספר להפנות 
אותם למשפחות נזקקות יותר ולמקומות שבהם 
ההתנדבות תהיה משמעותית ואפקטיבית יותר. 
עם זאת, הם ידעו להבחין בין המשפחה המסוימת 
הזו לבין מצבים אחרים. נראה, כי למרות הכול, 
השיג הפרויקט את מטרתו העיקרית – הימנעות 
ממצב של ניכור חברתי ויצירת חוויה של תרומה 

לחברה. 
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