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רקע
והימים ימי הינתקות, אובדן בית, מאבק בעד ונגד, 

תקופה של משבר ושינוי.
באותה עת במקום אחר, בקנה-מידה קטן, באופן 
מאוד שונה אך גם בעל קווי דמיון והשקה, התרחש 
תהליך של סגירת ״בית״ והעברת יושביו לבית אחר. 
מדובר בתהליך סגירה של שני בתי-ספר יסודיים 
קטנים בכפר-סבא, ומיזוגם עם שני בתי-ספר 

אחרים בעיר. 
התהליך המקומי התרחש על רקע תהליכים חברתיים 
ולאומיים אחרים, אשר לא ניתן להתעלם מנקודות 
הדמיון וההשקה ביניהם. כמובן שמדובר במצב 
אחר, בעל אופי, היקף ועוצמה שונים לחלוטין. 
אולם, בשני המקרים מדובר בתהליך שינוי ומשבר 
הקשורים לסגירה ולאובדן של ישות אחת בעלת 
עבר, תרבות ומורשת, ואיחודה עם ישות אחרת. 
תהליך המיזוג החל בעקבות החלטת מועצת העיר 
על סגירת שני בתי-הספר בגלל מיעוט תלמידים 
באזורי הרישום שלהם. ההחלטה התקבלה לאחר 
שנים של ניסיונות להעלאת ההצעה לסגירה, ומאבק, 

בעיקר של אחד מבתי-הספר, נגד סגירתו.  
תהליך המיזוג נשא אופי שונה בשני צמדי בתי-
הספר המתמזגים. אחד מבתי-הספר הנסגרים 
קיבל על עצמו את דין הסגירה, ושיתף פעולה עם 
התהליך ועם בית-הספר הממזג לאורך כל הדרך. 

ואילו בית-הספר השני אשר נאבק במשך שנים 
נגד הסגירה המשיך במאבקו גם לאחר החלטת 
לווה תהליך המיזוג  המועצה. בשני הצמדים 
בכאב ובקשיים עבור בית-הספר הקולט ובמיוחד 
עבור בית-הספר הנקלט. אך להחלטה אם לשתף 
פעולה או להיאבק הייתה השפעה רבה על אופן 

ההתמודדות הן בהווה והן בהכנה לעתיד. 
בחר  פעולה  בית-הספר אשר החליט לשתף 
להשתמש במצב המשבר כהזדמנות להתנסות 
וללמידה של הצוות ושל התלמידים בנושאים שונים 
הקשורים לסגירה, כמו התמודדות עם שינוי, עם 
אובדן ועוד, למרות הקושי הרגשי, הכאב ומצב 

חוסר הוודאות. 
שתי משימות מרכזיות עמדו על הפרק:שתי משימות מרכזיות עמדו על הפרק:

לשמור על שיגרת לימודים תקינה ומצמיחה.  .1
להכין את הילדים לפרידה ולמעבר לבית-הספר   .2

החדש בצורה הטובה ביותר.
במקרה של בית-הספר הנאבק התהליך היה קשה 

יותר. 
זה נשא המאבק אופי של ״מאבק על  במקרה 
הבית״. השפה שבה השתמשו והדרך שבה תיארו 
את התהליך הושאלו מתחום החורבן. הם תיארו 
את הנטישה של הממסד העירוני ושל המערכות 
המלוות אותו, את בדידותם במערכה, וציינו את 
הצורך להשתמש באמצעים שונים ומגוונים, ביניהם 

הרהורים על תהליכים בית-ספריים
בראי ההינתקות1 

עירא הררי, שפ“ח כפר-סבא2 

המערכת התלבטה ארוכות האם להכניס מאמר זה לגיליון, שכן אינו מתייחס ישירות להתערבות בתהליך ההינתקות. המאמר משאיל ממושגי   .1 
ההינתקות והתקופה על מנת לפרש סוגיות חולין. עם זאת, הכנסת המאמר באה להדגיש את חשיבות ההכרה בהשפעת תהליכים חברתיים במקום 

אחד על תהליכים במקום מרוחק אחר. 
סייעו בכתיבה: נועם איינהורן, בתיה האס-פורטר, יעל נייזברג-בורד, חיאת צפניה ודורית רווה, שפ״ח כפר-סבא.  .2 
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פנייה לבג״ץ ולעיתונות המקומית למניעת ״רוע 
הגזירה״. כל זאת חודשים לאחר ההכרעה במועצת 
העיר. במשך כל התהליך שידר בית-הספר את 
המסר, שייתכן שהסגירה לא תתממש, וכי ייתכן 
שיש עדיין מה לעשות ולשנות. בית-הספר עצמו 
תואר על-ידי באיו כ״בית״ שניצב לפני הריסה, 
ואוכלוסיית בית-הספר – הורים, מורים ותלמידים 
פירוק.  סף  על  שעומדת  כ״משפחה״  תוארה 
הורי בית-הספר ומוריו חשו אבודים ונטושים, 
חוששים מיום המחר. המורים חששו לאבד את 
מקום עבודתם, מה יהיה עליהם, היכן ימצאו את 
עצמם. ביניהם היו מורים שלימדו בבית-הספר 

מעל לעשור שנים.
לא כאן המקום לספר על תהליך ההתערבות 
– נושא זה שייך ״לסיפור אחר״. ההשוואה בין דרכי 
ההתמודדות של כל בית-ספר, כמו גם התעצמות 
התהליך על רקע התהליך במדינה, נראה כי אינם 

מקריים.
תהליך המיזוג עם בית-הספר שקיבל על עצמו את 
הסגירה נעשה מתוך שיתוף פעולה, ומהרגע הראשון 

ניתן מרחב העבודה להתערבות בכל הרמות. 
תהליך המיזוג השני, עם בית-הספר שהתקשה 
לקבל את עובדת המיזוג, נשא אופי אחר. שיתוף 
הפעולה התקיים במחאה, ובעיקר בעקבות לחצים 
של גורמים בעירייה ובפיקוח. נערכו ישיבות שונות, 
ביניהן ישיבה בנוכחות ראש העיר, אשר מטרתן, 
בין היתר, לשוב ולפזר את מסך העמימות באשר 
לסגירה ולאשש את התרחשותה. מחאה זו כמובן 
השפיעה גם על בית-הספר הממזג, אשר בעצמו 
והעלה סימני שאלה באשר  חש חוסר אונים 
להתממשות הסגירה, ובאשר לכדאיות בהשקעת 
המאמצים אם היא אמנם לא תתרחש. פסיכולוגית 
בית-הספר הנסגר והיועצת בו עמלו רבות בניסיון 
ליצור אפשרויות להכנה נכונה של המורים ושל 
התלמידים לקראת המיזוג הממשמש ובא, אך הדבר 
לא הסתייע כמעט עד תום השנה בגלל ההתנגדות 

הרבה לעצם רעיון הסגירה. 
למרות זאת, בבית-הספר הממזג נעשתה עבודת 

הכנה עם צוות המורים לקראת המיזוג. 
ליועצים  מפגש משותף  נקבע  במהלך השנה 
ולפסיכולוגים של ארבעת בתי-הספר המתמזגים, 
כדי לדון יחדיו בבניית תוכנית עבור תלמידים 
ועבור מורים לקראת המעבר. במפגש זה ניתנה 
הזדמנות לראייה כוללת יותר וברמה העירונית 
של תהליך המיזוג בבתי-הספר השונים. מפגש זה 
יצר אפשרות להפריה הדדית ולחשיבה משותפת. 
גובשה תוכנית שבבסיסה הכנה לבאות ואיתור 
ההזדמנות לשינוי, אף-על-פי שנכפה על כולם, 
כדרך לרכישת כישורים להתמודדות נכונה עם 
שינויים, מתוך הכרה כי כישורים אלה חיוניים 

בחיים המודרניים רוויי השינויים והתהפוכות. 
התוכנית התמקדה בעבודה על כישורים כמו: 
התמודדות עם שינוי ומעבר, התמודדות עם מצבי 
לחץ ואי-ודאות, כישורי חברות – קבלת החלטות 
לקראת בחירת החברים לאשכולות שמהם יורכבו 
הכיתות החדשות, ופרידה מהכיתה, מהחברים 

ומהמורים. 
כמו כן, נערכו מפגשים בין תלמידי בתי-הספר 
בבית-הספר הממזג ובבית-הספר הנסגר, ומפגשי 

היכרות ותכנון פדגוגי בין שני הצוותים. 
שנת הלימודים תשס״ו היא שנת המיזוג הראשונה 
בפועל. התהליך עדיין בראשיתו אך ניתן כבר לומר, 
כי ניכר שתהליך ההכנה נשא פרי. באופן ראשוני 
ניכר הדבר בקליטה הטובה של מורי בתי-הספר 
הנסגרים בבתי-הספר הממזגים. בשני בתי-הספר 
התקבלו המורים ברוח טובה ומתוך אמפתיה לקושי 
שעברו בתהליך המעבר, וכבר החל להיווצר אקלים 
חיובי חדש בחדרי המורים. עבור התלמידים השינוי 
אינו פשוט, ובמהלך השנה תיעשה עבודה בחדר 
המורים ובכיתות, עם דגש בנושא האקלים הכיתתי 

והבית-ספרי והגיבוש החברתי. 
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לסיכום
תהליך מיזוג בתי-הספר בכפר סבא היה תהליך 
ארוך ומורכב. תהליך זה כלל חוויות של אבל עבור 
בתי-הספר הנסגרים, כמו: הכחשה, כעס, התמקחות, 
דיכאון ולבסוף השלמה, קבלה והתארגנות חדש. 
עבור בתי-הספר הממזגים התהליך כלל חוויות של 
חשש מפני השינוי הכפוי וההיבטים הכרוכים בו, 
וכן כעס וקושי בהתמודדות עם בית-ספר שאינו 
מוכן לקבל את הסגירה. במקביל, היו טמונות 
בתהליך זה גם אפשרויות לעשייה חינוכית, לצמיחה 

ולהתחדשות.
בתהליך זה ניתן מקום חשוב לעבודה מערכתית 
של הצוותים הייעוציים-טיפוליים בבתי-הספר 
כגורמים מייעצים ומסייעים להנהלות בהובלת 

התהליך המורכב.  

העבודה המערכתית, מתוך שיתוף פעולה של 
הגורמים השונים בתוך בתי-הספר ומחוץ להם, 
כולל מחלקת החינוך, הפיקוח הכולל, הפיקוח על 
היועצות והשירות הפסיכולוגי, אפשרה הובלה 

של התהליך באופן רגיש ומושכל.  


