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תיעוד משפחתי
הצעה לפורמט לריאיונות מעצימים למשפחות ולקבוצות

של עקורי גוש קטיף1
ישי שליף, מנהל שפ"ח מודיעין עילית.

הקדמה
תושבים ואנשי מקצוע שעבדו ועובדים עם העקורים 
מגוש קטיף לפני העקירה, במהלכה ואחריה, חיפשו 
דרך לאפשר להם לדבר על החוויות שעברו. להלן 
כמה קריטריונים שצוינו ביחס לדרישות מפעילות 

כזו: 
עדיפה דרך מעצימה מעצימה שאיננה מחלישה, באמצעות   .1
פעילות או התערבות שאיננה טיפולית ולא תתייג 
את העקורים כפציינטים. רעיון התיעוד עלה 
כדרך נוספת לתת לאנשים תחושה שפעילותם 
משמעותית. התיעוד חשוב לשמירת הזיכרונות, 
כדי שאחרים ידעו, וכדי שאחרים יוכלו ללמוד 

מאנשים אלו על דרכי התמודדות. 
הפעילות תונחה על-ידי אנשים שמכיריםשמכירים את   .2
עולמם, את אמונותיהם ואת דרך חייהם של 
העקורים, משום ההרגשה ש״זר לא יבין זאת״. 
ההיכרות הזו חשובה גם מפני שבעת משבר 
רצוי שלא להעמיס על הנתונים בו היכרויות 
חדשות, אלא להפעיל דמויות מוכרות, שניתן 

לתת בהן אמון בקלות. 
יש לקבל את אישורםאישורם של גורמים משמעותיים   .3
בקהילה כגון הרבנים של הקהילות, ולשתף 

פעולה עמם. 
כיוון שקשיים נוטים להפריד, לבודד ולנתק בין   .4
אנשים, ראינו חשיבות עליונה ביצירת פורמט, 

שיחזק את הקשריםהקשרים בתוך המשפחה או בתוך 
קבוצה מקורית. 

על בסיס רעיונות אלו נבנתה פעילות של תיעוד תיעוד 
משפחתימשפחתי או קבוצתי. השתמשנו בגישה הנרטיביתהנרטיבית 
כבסיס לפורמט המוצע. להלן כמה נקודות שעליהן 

מתבסס הפורמט:
במקרה של אובדן מוצע על-פי הגישה שלא   .1
לזיכרונות  לזיכרונות להתחבר  להתנתק אלא דווקא להתחבר 
ולהשפעות החיוביות של הדבר שאיבדנו, כדרך 
להפחית את עוצמת השפעת האובדן, ולמצוא 
את המקום שהוא עדיין מתקיים בנו. לכן, חלקים 
ראשונים של הפורמט מתייחסים למקומות 
פיזיים ולמאפיינים ייחודיים שהיו, ולעיתים 

עוד קיימים, ביישובים שנעקרו ובקהילות.
על-פי הגישה הנרטיבית וגם על-פי גישות   .2
הקשות  החוויות  אל  לחזור  כדי  אחרות, 
רצוי קודם כול ליצור מקום בטוחמקום בטוח, מעצים, 
ומועדף ולהתמקם בו. על כן, בחרנו להתייחס 
בפתיחה להעדפות של כל אחד ולמרכיבים 

החיוביים.
ישנה הנחה, שאין קושי שאדם איננו מגיב   .3
לו בדרך כלשהי. לכן, כאשר אנו מתייחסים 
לקושי, אנו מבחינים בשני צדיו. מן הצד האחד 
הקושי עצמו, ומן הצד האחר התגובה - הניסיון 

יזמו את הכלי: נהרה סטשבסקי, יוכי קלמנזון, יעל דמרי  .1
השתתפו בחשיבה: ד״ר משה לייבלר, זלדה הורביץ, אביבה ויינברגר, אפרת ברום.  

נשמח לשמוע ולקבל התייחסויות והערות לכתוב.  
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להתמודד וההצלחה בהתמודדותלהתמודד וההצלחה בהתמודדות...
במצבים קשים מצטמצמת הבחירה האישית,   .4
ושומה עלינו דווקא אז לחפש את המקומות 
או את מערכת היחסים שבהם יגלה האדם 
את אפשרויות הבחירההבחירה שלו ואת תחושות תחושות 
המסוגלותהמסוגלות. לכן, בפורמט זה ישנה פתיחות 
ביחס לבחירות האישיות של העקורים: מה 
משמעותי עבורם, איזו נקודה ברצף האירועים 
הייתה הקשה ביותר, איזה סוג התמודדות עזר 
להם. בכללים של הפורמט מושם דגש רב על כך 
שאין ״נכון״ ו״לא נכון״, וקיים מקום ומרחב לכל 
אחד להביע את הדברים המשמעותיים עבורו 

שאינם בהכרח משמעותיים עבור האחר.
הכלליםהכללים שבהם השתמשנו בפורמט כדי ליצור   .5
שיח מוגן שיח מוגן מטרתם ליצור מרחב בטוח, הקשבה 
מקסימלית, וחלוקה שווה של משאב הזמן 

המבטלת את ההיררכיה של הכוח. 

עקרונות ההנחיה
על המנחים לשמור על עקרונות אחדים במשך 

כל המפגש:
עמדה מכבדת, מוקירה, מתעניינת וסקרנית,   .1

לא פרשנית, שלא באה להציל ולהבהיל.
עמדה שאינה מתעלמת מקשיים, אולם נותנת   .2

העדפה להתמודדויות ולכוחות.
מושגים  מילים,  ולברר  לעבות  לנסות  יש   .3
ודימויים במיוחד בשלב ד׳ (מה עזר לך). אולם 
גם במשך כל הראיון, אם התשובה דלה – אפשר 
לסייע במילה או במשפט אחד, ולעזור בפירוק 

ובהרחבה של הדברים 
יש לנסות לדלות את החלקים האקטיביים של   .4

המשתתפים בתהליך הקשה.
כדאי להתמקד ולעבות משמעויות אישיות,   .5

אמוניות, רוחניות, קהילתיות וכדומה. 
אחד הדברים החשובים להצלחת תהליך הריאיון 

התיעודי הוא סיום כל התהליך. לשם כך יש לשמור 
על לוח הזמנים של כל חלק. 

על המנחים להשתדל לאפשר לדוברים ליצור רצף 
סיפורי, ולא להפסיק אותם באמצע הסיפור, אלא 
אם הם נסחפים מבחינת התוכן או מאריכים מדיי 

בתגובה.
בתחילת כל סבב, לאחר שנשאלת השאלה, יש 

לתת שהות לחשיבה.
לעיתים, כאשר עונים המשתתפים לשאלה יש 
לאפשר להם לגלוש לתשובות לשאלות נוספות. 

מכיוון שזה תהליך טבעי. 
בסבב האחרון יאמר המנחה מה נגע בו ולמה, מה 
הוא לוקח עמו מן המפגש, ואם אפשר, יאמר משהו 

שקשור לכל המשפחה.

המפגש
המנחה יציג את עצמו.  •

המנחה יסביר מדוע בא, לדוגמה:  •

רצון ללמוד מהתושבים, או חיזוק התפיסה   -
שהם המוקד ללמידה ולא לקורבנות.

הרצון לתעד את ההתמודדות המיוחדת   -
של התושבים בעבר ובהווה כדרך לאפשר 

להם להרחיב את סיפור ההתמודדות...
המנחה יקריא ויסביר את הכללים להלן.  •

יש משהו שהם אינם  יסביר שאם  המנחה   •

מבינים, שלא יתביישו לשאול. המנחה/מראיין 
ינסה לנסח את כל השאלות באופן שבו יבינו 

אותן כולם. 
המנחה יאפשר הפסקה באמצע.  •

כללים לשיחת תיעוד משפחתית
כללים אלה מוקראים למשפחה:

כאשר אחד מהאנשים מדבר יקשיבו האחרים   .1
ולא יגיבו. זו דרך שונה ממה שאנו רגילים, 
אולם מאפשרת הקשבה מלאה ומקום לכל 
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אחד. בסוף המפגש תהיה אפשרות לכל אחד 
לומר מה נגע בו או ריגש אותו בדברים של 

אחד או כמה מהמשתתפים האחרים.
ידוע, שניתן לשבת ימים ושבועות כדי לתעד   .2
את אלפי ורבבות החוויות המשמעותיות שהיו 
וישנן לכל אחד. אולם, לשם התיעוד עלינו 
להתמקד ולהצטמצם. לדעתנו, מהמצבור של 
החוויות של כל בני הקבוצה, ואחר-כך של 
הקבוצות השונות, יעלה תיעוד משמעותי 
עבורכם ועבור אחרים. על כן, נבקש לעיתים 

מהדוברים לקצר.
שאלות המנחה הן לצורך הרחבה והעמקה ללא   .3
הבעת עמדה ו/או שיפוטיות. רצוננו רק להבין 

טוב יותר את הנאמר.
כל המשתתפים מוזמנים לומר את דבריהם, אולם   .4

תישמר הזכות גם לא לענות על שאלות. 
המנחה לא יגלה כל מידע שנחשף במפגש ללא   .5
הסכמה מפורשת של המשתתפים. המנחה יבקש 
גם מהמשתתפים שלא לחשוף דברים שנאמרו 
בחדר ללא הסכמה מפורשת של עמיתיהם 

לפגישה.
המשתתפים מתבקשים להשתתף ככל הניתן   .6

במהלך כל המפגש. 

הסבבים 
(המקומות הריקים בשאלון מתייחסים לשם היישוב 

שממנו נעקר המשתתף)
הצגה עצמיתהצגה עצמית – כל אחד יאמר מי הוא? (מה   .1

שמו, איפה לומד/עובד)
כל אחד בתורו יתאר מקום מקום מסוים ב _____שאותו   

אוהב.
מה המיוחד המיוחד עבור כל אחד מהנוכחים ב _____.   .2
אנו מבקשים מכל אחד לבחור דבר אחד מני 
רבים שבוודאי קיימים. אין תשובה נכונה או 
לא נכונה, מתאימה או בלתי מתאימה, כל אחד 
יספר על המיוחד שב ___________עבורו.

פרק הזמן שאותו עברנו, יש בו חלקים רבים:   .3
העלאת רעיון העקירה בתחילה; השלבים השונים 
לקבלת ההחלטה בכנסת ובממשלה; המאבק 
של תושבי הגוש ומתנגדי העקירה; השלבים 
של סגירת הגוש; כניסת הצבא והמשטרה; 
האריזה, יום העקירה; העזיבה של הבתים; 
המלון והאריזה הנוספת. נראה שחלק משמעותי 

ברצף, היה היום האחרון והיציאה מהבית. 
מה היה החלק הקשההקשה ביותר לכל אחד. אנו   
מעריכים שכל אחד מבני המשפחה מוצא 

חלקים אחרים שקשים ביותר עבורו.
מה עזרעזר לכל אחד במיוחד בקושי שתיאר.   .4

האם היה זה משהו בחוויה מיוחדת או   -
בדרך שהתכונן, שהתמודד, ושהתנהג. גם 
כאשר האירוע קשה מאוד, וקשה לדלות 
כוח כלשהו או נקודת אור, ניתן להיתלות 

בתחילה בנקודה קטנה מאוד. 
מה משמעותמשמעות הדבר הזה עבורכם.   -

כל אחד יספר מה דיבר אליו, נגע בו או ריגש   .5
אותו בדברים של האחריםהאחרים. כל אחד יבחר דבר 
אחד, יפרט אותו ויספר למה נגע בו הסיפור.

לסיום, במשפט אחד, יאמר כל אחד מה הוא   .6
לוקחלוקח עמו ממפגש זה.

המנחההמנחה יאמר מה נגע בו.  .7


