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אז מה הלאה?
ההינתקות והחינוך: האם יש קשר?

יעל להמן, יועצת בכירה, ממ"ד מחוז ירושלים.

מאז ביצוע ההינתקות אנו שותפים לאין-ספור 
מפגשים, כינוסים, הרצאות ושיחות.

בדיונים מנתחים, מסכמים ובוחנים את לקחי 
ההינתקות מנקודות מבט מגוונות. אנשים רציניים 
מעלים על הכתב הגיגים, לקחים ומסקנות לטווח 
קצר ולטווח ארוך. בדברים שאכתוב להלן לא 
ארהיב עוז להיכנס לתחומם של כל אותם אנשים 

ועשייה  למידה  לקדם  המנסים 
חשובה בנושא. דבריי הם בגדר 

חשיבה אישית. 
עם כל הזהירות והחשש, אני חשה 
צורך להעלות בנקודת זמן זו דברים 
על הכתב, וזאת מתוך הדאגה למצבם 
של בני הנוער המצויים כעת בתהליכי 
גיבוש אישיותם. הדברים עוסקים 
בכותרת המאמר. ברצוני להתייחס 
בעיקר לבני הנוער מהמעגל השני 
והשלישי (לא לבני גוש קטיף - אם 

כי ייתכן שיש בדברים גם נגיעה אליהם). 

אפתח בכמה סוגיות חינוכיות-טיפוליותסוגיות חינוכיות-טיפוליות שיש 
לבררן.

מהי השפעת האירועים השפעת האירועים שאותם חוו בני הנוער   .1
שהצטרפו בהמוניהם, ושהנחו את דרכם בשנה 
האחרונה ובמיוחד בקיץ האחרון? (הפגנות, 
מעצרים, השימוש העוצמתי בצבע הכתום, 
מבצעי פנים אל פנים, שהות בגוש, שב״חיות, 

ועוד).

אדם מעצב את אישיותו לאו דווקא לאור   
חוויה דרמטית וחד-פעמית, אלא בעיקר לאור 
התנסויות מתמשכות, דוגמה אישית, ודפוסים 
חוזרים ונשנים של מערכת ערכים הבאה לידי 
ביטוי בהתנהגות עקבית בסביבתו. ידוע לנו, כי 
לאירועים הדרמטיים יש השפעה בעיקר אם 
האירוע חופף ותואם להתפתחות האישית עד 
שלב זה, ונמצא ברצף עם כלל חוויות 
חייו. לדברים הקטנים, היומיומיים 
המצטברים, ל״שגרה האפורה״, 
ישנה השפעה לא פחותה מזו שיש 
לאירועים גדולים ורבי עוצמה. מכך 
נובע שעלינו להקפיד בחינוך על 

ה״דברים הקטנים״.
למה מכוונים דבריי? ״הדברים   
הקטנים״ מהם? האם כמבוגרים 
אמרנו ואף קיימנו, לדוגמה, איסור 
על פעולות לא חוקיות, והקפדנו 
על עקביות אמירותינו גם במעשינו? האם אנו 
חשים ואף מבטאים אכפתיות לפרט, לכל אדם 
לאורך כל הדרך, ולא רק בנקודת זמן משבר 

ולאוכלוסייה ספציפית בזמן נתון?
בחינוך רציף, עקבי ומתמשך – לעומת החוויה   
שבעקבות אירועים גדולים – נשאל את עצמנו: 
האם כבוגרים וכמחנכים אנו רגישים דיינו 

להתנהגותנו, לאמירותינו בחיי היום-יום?
ועוד, מה יחסינו, כאנשי חינוך וכציבור אמוני,   
להפגנות  לאירועים המוניים,  כלל,  בדרך 

ם

ה 
רים

צבם 

ש
לאי
נוב

אדם מעצב את 
אישיותו לאו דווקא 
לאור חוויה דרמטית 
וחד-פעמית, אלא 

בעיקר לאור התנסויות 
מתמשכות, דוגמה 

אישית, ודפוסים חוזרים 
ונשנים של מערכת 

ערכים הבאה לידי ביטוי 
בהתנהגות עקבית 

בסביבתו. 



| 139 |

המוניות וכד׳? בכל אירוע כזה קיימת תופעה 
של דבקות והידבקות, התרגשות, תופעות 
דמויות היסטריה, הכרזות פלקטיות, כמו 
באירועים אחרים מסוג זה (בנות המקפצות 

במופע המוני, וכד׳). 
אם תופעת ההמוניות לא מקובלת עלינו מבחינה   
ערכית - האם עידוד הנוער להשתתף באירועים 
המוניים, שתוכנם מוצדק מבחינתנו, אינו מחזק 
תופעות של התנהגות המונית שאותה איננו 
רוצים לפתח בנוער? אם המציאות מחייבת 
נהיה שותפים להפגנה, לחוויה בעלת עוצמה 
רבה, אך עלינו לשאת באחריות לתוצאות באחריות לתוצאות 
מתוך מודעות להשלכות החינוכיות שאינן 
מסתכמות רק באירוע עוצמתי בודד, ולפעול 
בתבונה בשילוב החוויה החד-פעמית עם 

השגרה ה״אפורה״ והמבורכת.

השניות במסרים ובהתנהגותהשניות במסרים ובהתנהגות - אמנם כולנו   .2
מדברים בשבח המורכבות, אך איננו בעד שניות 
בערכים, בוודאי שלא בערכים מוחלטים: אם 
אסור לשקר - אז לא משקרים, וכד׳- אם מותר 
לשקר ל״פריץ״, לשלטונות שעליהם אנו כועסים 

בנקודת זמן זו, אז איפה הגבול?
לפריצת חוק, גם אם החוק ודרך חקיקתו אינם   
ראויים בעינינו- יש מחיר בשבירת ערכים 
מוחלטים. חשוב, שמי שבנקודת זמן קריטית 
חשב, אמר, ופסק כי ״החוק״ איננו מחייב, 
יסביר את עצמו לנוער, יישא באחריות ויתווה 
את הגבולות. גבול שנפרץ במקום אחד - עלול 
להתפרק, מבלי שנשים לב, במקומות רבים 

ונוספים.

תחושת ההרפתקה ההרפתקה שליוותה את הצעירים   .3
(השב״חים, ואחרים) היא בריאה ולא מזיקה. 
ההרפתקה היא חלק מהנעורים, מההתפתחות, 
כל עוד אנו מבינים שההרפתקאות הן בשולי 

ההתרחשויות ואינן הדרך המרכזית שלנו. ועל 
כן, אין להרבות בשבח התופעה.

יש צורך להפריד בין דרך מרכזית, מחושבת,   
התואמת את הדרך הציבורית שאותה אנו 
נעורים  הרפתקאות  לבין  להוביל,  רוצים 
גבורה  (שלעיתים מועצמות לכדי עלילות 

מרכזיות בהוויה).

מחיר נוסף לעידוד החוויה הדרמטית: ריבוין   4
של אמוציות מוגברות מותירות אחריהן עם 
סיום האירוע- ריק ודלדול רגשיריק ודלדול רגשי. ומה נעשה עם 
הצורך הרגשי, האדרנלין, שנותר ללא מענה?

יש לנהוג במידת הזהירות בבואנו להלהיב   
ולהגביר אמוציות, כאשר איננו יכולים לשאת 
באחריות לתוצאות. אין זאת אומרת שלא נעודד 
אירועים רבי-חוויה, אך בצדם אנו מחויבים 
לאיזון ולעידוד העשייה ה״אפורה״ החינוכית 

היומיומית .

הטוטליות של החוויההטוטליות של החוויה, שהיא ואין בלתה -   .5
המשפיעה וצובעת את כל ראיית העולם האישית, 
היא חוויה אישית המושפעת מהנרטיב המסופר 
סביבה. חוויה כזו – כשאינה מניבה תוצאות 
רצויות, מביאה לתחושת ייאוש, חידלון, חוסר 

מוצא, אובדן תקווה ותוחלת.
מה יכול להותיר אותם עם ניצוץ תקווה, שמחה   
ותוחלת? האם התכחשות והמשך באותו כיוון, 
אותו הנרטיב - או אולי הוצאת גרעיני בניין 
מתוך הסיפור. אינני מתכוונת לתושבי חבל עזה 
שעולמם באמת קרס עליהם, (דווקא מכיוונם 
נשמעות לא מעט אמירות שקולות ומצמיחות). 
גם מתוך גודל השבר חייבים להנביט גרעיני 

נרטיבים מצמיחים.
לדוגמה: מה יכולים בני הנוער ללמוד מהסיפור   
המכונן של גוש קטיף? האם רק על החורבן? 
ושל  מאמציהם  של  ״ההצלחה״  חוסר  על 
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התלהבותם? או אולי גם על עמידה והיאחזות, 
על החלטיות והמשכיות, על קבלת החלטות 

מאוזנות ועוד.
סיפורו של הגוש ועמידתו הוא סיפור שצריך   
וניתן להכניס לפנתאון הלאומי. יש לחשוב 
על דרכים לעשות זאת ולחדור לקדמת הבימה 
החינוכית עם המסרים הללו. ואפילו מחשבה 
״אפיקורסית״: ייתכן שללא ההינתקות היו 
המסרים נשארים חבויים, כעת יש צורך אמיתי 

להוציאם לאור בכל דרך אפשרית.

לנוער, כמו לכלל הציבור, יש בריאות בסיסית בריאות בסיסית   .6
המאפשרת להתפתח לכיוונים שונים ובדרכים 
שונות. הניסיון להאחדה - להכתבת ראייה 
חד-ממדית, אינה מתוך האמונה המקצועית 
שלנו. בזמנים אלה, היגררות הכלל אחרי דרך 
אחת, חד-ממדית שאין בלתה - מפחידה אותי 

באופן אישי.

גם הרחבת דרכי הביטויהרחבת דרכי הביטוי רצויה כעת ביותר.   .7
צעקנות, הבעות כעס וזעם, אי-הקשבה, מחיקת 
דעתו של הזולת, חרפות וגידופים - כל אלה 
מצויים כעת בשיח היומי גם בין חברים לדרך. 
דרכי ביטוי אלה הן בוודאי ביטוי לתסכול, לזעם 
ולייאוש. אך אין בכך כדי לקדם בריאות ואיזון, 

ובוודאי אין בכך נוחם לנפש סוערת.

8. ולשאלת הסמכותהסמכות: הרבה שאלות הקשורות 
למנהיגות נשאלו ונשאלות. מי בעל הסמכות, 
מי העניק לו את הסמכות, באיזה אופן הוא 
משתמש בסמכות, והאם בעל הסמכות מודע 
להשפעת דבריו ומעשיו בהקשרים חינוכיים 

וציבוריים.
הנוער חונך לשמוע לדברי הרב, המנהל, ראש   
הישיבה, האולפנה ועוד, ״אמונת חכמים״, וטוב 
שכך. רבים מחפשים סמכות רוחנית לצעוד 

בעקבותיה דווקא בעת של אי-ודאות ושבר. 
הצורך בקבלת סמכות רוחנית הוא מרכזי, מרגיע, 
פותר ספקות, ונותן כיוון. הצורך בהערצה הוא 
גלובלי, ורב הנחשב כריזמטי- נוהים אחריו. 
חיבור זה מעניק לנוער כוחות והוא בעל ערך רב.

בעת ההינתקות היו למנהיגות צדדים מחממי לב,   
גילויי אחריות מרשימים. בצד זה, היו אחרים, 
מעטים אמנם, אך כאלה שקולם נשמע ברמה, 
אשר אחריות אמירותיהם מוטלת בספק, באופן 
שמערער את כל שאלת סמכות הרב או המנהיג 
בכלל. חוששני שהמנהיגות (בהכללה, אמנם) 
טרם שאלה את עצמה כיצד ממשיכים, כיצד 
מבססים מחדש סמכות, איך משנים ריטואלים, 

ומהי השפה הנכונה לנוער כעת.

מה נוכל לעשות?
כדאי לבדוק תופעות של פגיעה נפשיתפגיעה נפשית מתמשכת,   •

תופעות של תשישות, ריקנות ואפילו דיכאון. 
למדנו על חשיבות האיתור והטיפול המוקדםהאיתור והטיפול המוקדם בעת 
הפיגועים ובמצבי החירום השונים. גם כעת יש 
לפעול כמו בנוהל חירום, לאתר פגיעות נפשיות 
ראשוניות, לעקוב ולאתר בטווח המתמשך. גם 
בטיפול הפרטני והקבוצתי לאחר האיתור יש 
לעשות שימוש במידע הרב שהצטבר בשנות 

הפיגועים הקשות.

לתת שהות להתאוששותשהות להתאוששות, ״זמן פציעות״. לא   •

להסיק כעת מסקנות סופיות על ״מצב הנוער״. 
כולם זקוקים למרחב הזמן על מנת לבחון את 

ההשפעות שהיו לתקופה זו על ההתפתחות.
כידוע, רוב הנוער יגלה תופעות של התאוששות   
ובריאות עם הזמן. גם קצב ההתאוששות תלוי 
במעשינו ובדיבורינו עמם. אך היסוד הבריא 
שבנפשם עתיד, ככל הנראה, למצוא נתיבים 

חיוביים להתפתחות.
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לחשוב ולעבוד על-פי עקרון הטיפול הנרטיביעקרון הטיפול הנרטיבי:   •

איזה סיפור אחר יכול כל אחד מאתנו לספר 
לעצמו ולאחרים, שינוי זווית הראייה האישית-  
כמסייעת להיחלצות ממצבים נפשיים סיכוניים. 
הסיפורים שונים זה מזה, ולגיטימיים בשונותם. 
לבחון מהם מקורות החוסן האישיים שהוכיחו 
את עצמם עבורנו בעבר, ובהם אנו יכול להסתייע 

גם בהווה. 

שבירת האחידותשבירת האחידות (לא שבירת האחדות) -   •

לעודד שיח בין אנשים ועידוד שיח תוך אישי, 
בתוך סביבה מוגנת ולא שיפוטית, עם גבולות 

מוגדרים לשיח, כבוד ולגיטימציה לשונות.

שינוי השפהשינוי השפה - שימוש בטרמינולוגיה רכה יותר.   •

למשל, במקום ״קטסטרופה״ – משבר, במקום 
״שואה״- הרס. וגם להפך, לא כל הצלחה היא 
״נס״. דיבור מינורי יש בו יכולת ריפוי טובה. 
על חלק מהמחנכים ומהרבנים מוטל לעצב 

מחדש את סגנון דיבורם.

שאלת האמפתיההאמפתיה. בל נטעה, השבר רב וגדול.   •

על המבוגרים, המחנכים, ההורים, לפתח 
אמפתיה מתמשכת לאורך זמן, לבדוק כל פעם 
איפה אנחנו, איפה הנוער היום, מדי יום לאורך 
זמן. לשם כך יש להצטייד באורך רוח, מידות 
גדושות של סבלנות, וכאמור, לפתח את יכולת 

האמפתיה האמיתית והמיטיבה.

היכן נכניס את העקירה בסדר היום שלנו? אין אין   •

להשכיחלהשכיח, צריך כל הזמן לעסוק בכך בהקשרים 
רלוונטיים ואקטואליים, אך ללא הכעס המצמית, 

ללא ההאשמה המעקרת.
 

ומה עם אי-הוודאות? מה יהיה? כמו בכל   •

עיסוק בתקופה של אי-ודאותאי-ודאות, כדאי לבודד 

את הגורמים הידועים, ומתוך הניסיון לשאול: 
מה למדנו? מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל 
התנהלותנו? מה עשינו נכון? על מה בהתנהגותנו, 
בעשייתנו וברגשותינו כדאי לשמור? על מה 
כדאי לוותר? כל זה מצריך לימוד אישי, רגשי, 

חינוכי, חשיבתי, אמוני וקהילתי.
עצם העיסוק בלימוד, בבדיקה ובחקירה, בתיעוד   
ובחשיפה- יש בו אלמנט של בנייה. ותוצאות 
אותו לימוד יובילו, יש לקוות, לכינון דרך שתהיה 

בה מעט יותר ודאות לפרט ולקהילה.
 

ביעור השנאה, או למצער ריכוכה. יש ללמד הכלת הכלת   •

רגשותרגשות קשים וניהולם. זה הכרחי להתפתחות 
תקינה, בוגרת ומתפקדת.

ללמוד לדבר, לשוחח. שיחשיח המשכיל לערב היגיון   •

עם רגש, המאפשר לחשוב מה עובד בעבורי. 
לא לחשוש משיח, מביטוי , לא להיבהל - לשם 
כך חשוב כמובן ליצור סביבה בטוחה ומוגנת 
המאפשרת שיח פתוח, בתוך גבולות ברורים 
מראש. הדיבור הוא כלי ביטוי מאוורר ומאפשר 

התפתחות, אך דורש לימוד.

נוער, גם  פוסט טראומהפוסט טראומה. מסביבנו לא רק   •

הם  מבוגרים הסובלים כעת מהתסמונת. 
בדיבור בלתי אחראי, כעסני,  מאופיינים 
המזיק ואינו מקדם את הנוער המאזין. יש 
להתייחס לפגיעה שחוו רבים לא כאמירות 
סופיות ושקולות, ולסייע להם לשוב לעצמיותם 

הבוגרת.

ראיית-עלראיית-על. בכל עת להשתדל לראות את כל   •

הפסיפס, לא רק מקטעים מתוכו - התמונה 
השלמה, שהיא תמיד יותר מאשר סך חלקיה. 
חשוב לזכור, כי בתמונה חסרים עדיין חלקים 

בראייתנו הנוכחית. 
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סיכום
ככל שיחלוף הזמן בטוחני שנוכל להצביע על עשיות 
רבות ושונות שעשויות לסייע להתפתחות התקינה, 
גם בתקופה קשה זו. רצוי לאסוף התנסויות, לעקוב 
אחרי התנהגויות, ללמוד לזהות סימני התאוששות 
ושיקום. עוד רבה לכולנו הדרך, ורבות הדרכים 

לפעולה.
תם ולא נשלם.


