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עבודת הפסיכולוגים החינוכיים עם מפוני רצועת עזה: 
דילמות וסוגיות מרכזיות

יעל וינשטיין1

החלק הראשון של הפרק הנוכחי מתאר חלק מהדילמות ומהסוגיות שהיו כרוכות בעבודת הפסיכולוגים 

החינוכיים, וביניהם "היה לא תהייה" - קהילה בהכחשה: כיצד התמודדו הפסיכולוגים החינוכיים עם 

בעבודת  הבין-תרבותית  הרגישות  סוגיית  העלאת  הקרב;  הפינוי  ייתכנות  כלפי  התושבים  של  עמדתם 

הפסיכולוג החינוכי; בין האישי למקצועי - האם לפנות את ילדי גוש-קטיף; על האתגר שבהפרדה בין 

הפוליטי למקצועי וכדומה. החלק השני דן בנושא אמפתיה, הזדהות ותשישות קרבה. מתוארים התנאים 

העלולים להוביל לפיתוח תשישות קרבה בעבודה עם אוכלוסייה במשבר, והלקחים מעבודת הפסיכולוגים 

עם תושבי גוש קטיף.

פתח דבר אישי: באפריל 2005 הצטרפתי לפסיכולוגית המחוזית במחוז דרום, ד"ר סמדר בן-

היא  שבה  הטלפון  שיחת  לי  זכורה  גוש-קטיף.  של  הקרב  בפינוי  החירום  תחום  כרכזת  אשר, 

לתהליכים  שותפה  ו"להיות  ומאתגרת",  מרתקת  "קשה,  לעבודה  אליה  להצטרף  אותי  הזמינה 

היסטוריים". במהלך החודשים שלאחר מכן נשאבנו לעשייה מטלטלת, והתמודדנו עם אתגרים 

מורכבים המערבים אלמנטים מקצועיים ואישיים כאחד. 

בראשונה מאז התחלתי לעבוד כפסיכולוגית חינוכית, נפגשתי והכרתי מקרוב פסיכולוגים עמיתים 

בבחינת  היו  לא  השמאלניות  ועמדותיי  החילונית  חזותי  הפוליטית.  הקשת  של  השני  מהקצה 

סוד. אך אני רוצה בהזדמנות זו להודות לכל העמיתים שעמם נפגשתי ועבדתי, על היושרה, על 

הפתיחות, על הרגישות ועל הנכונות לשתף אותי בעשייתם, ועל ההזדמנות להכיר את תפיסת 

עולמם המקצועית והאישית. 

הקדמה

הפסיכולוגים החינוכיים היו מעורבים בליווי תהליך ההתנתקות מרצועת עזה משלב ההכנה, תוך 

כדי הפינוי, ועד לתקופת הקליטה וההסתגלות שאחריו. לאורך התהליך הם הצטרפו לגורמים 

קהילתיים נוספים מלבד בתי-הספר והמוסדות העירוניים, מתוך תפיסה מערכתית וניסיון לחבור 

לכוחות הקהילתיים הרלוונטיים, לצורך ביסוס שיתוף הפעולה עם האוכלוסייה. העבודה אופיינה 

במרכיבים של התערבות במשבר ובמצבי לחץ. הושם דגש על חבירה לכוחות טבעיים, הגברת 

1 פסיכולוגית חינוכית, מחוז דרום



186

תחושת השליטה וחוויית הקומפטנטיות ועבודה ישירה ממוקדת. כמו כן, התעוררו בתהליך זה 

דילמות ייחודיות בשל התנגשות בין תפיסות מקצועיות ופוליטיות. הדילמות הציבו אתגר אנושי 

ומקצועי, וההתמודדות עמן אפיינה את העבודה לאורך כל הדרך. 

עבודת השירותים הפסיכולוגיים במחוז דרום עם מפוני רצועת עזה

העבודה של הפסיכולוגים החינוכיים במהלך פינוי רצועת עזה הייתה מורכבת ודינמית, והותאמה 

לפעילות  ההתייחסות  את  תואמת  התהליך  של  הזמן  לציר  ההתייחסות  בתהליך.  שלב  לכל 

פסיכולוגית במהלך משבר, קרי: לפני המשבר - שלב ההכנה; תוך כדי המשבר- שלב המכה; ולאחר 

המשבר - השלב הפוסט-טראומטי. התקופה שלפני ההתנתקות מתייחסת לאפריל-אוגוסט 2005, 

התקופה המשברית עצמה מתייחסת למהלך הפינוי שהתרחש באוגוסט 2005, התקופה שאחרי 

מתייחסת לספטמבר 2005 עד חודשים אחדים אחר-כך. כמו כן, נעשתה אבחנה בין הפעילות 

המחוזית - ברמת מטה מחוז דרום ועבודה עם כלל השפ"חים, לעומת העבודה המקומית שנעשתה 

ביישובים עצמם עם הורים, עם ילדים ועם צוותי חינוך וקהילה. 

התקופה שלפני ההתנתקות 

חלק זה מתאר את עבודת הפסיכולוגים כמה חודשים לפני ההתנתקות - בתקופה שבין אפריל-

אוגוסט 2005. בתקופה זו, על-אף שההחלטה לפנות את רצועת עזה כבר עברה בכנסת, עדיין היו 

אי-בהירות וחוסר ודאות בקרב תושבי הרצועה ביחס לעתיד. השיח הציבורי על מימוש התהליך, 

אופיו, השלכותיו וכו' היה בשיאו. 

התחבטו  הרצועה  ילדי  למדו  שבהן  חינוכיות  מסגרות  עם  שעבדו  הפסיכולוגיים  השירותים 

העבודה השתנתה  לאירוע המתקרב.  ביותר  הטובה  בצורה  הילדים  להכין את  כיצד  והתלבטו 

בהתאם למיקום המסגרות החינוכיות. רוב ילדי גוש קטיף למדו במסגרות חינוכיות דתיות בגוש 

קטיף, וילדי צפון הרצועה מהיישובים החילוניים למדו במסגרות מחוץ לגוש )פרט לילדי הגנים(. 

העבודה ברמה מחוזית

במחוז דרום מערך הפסיכולוגיה המחוזי תוגבר בפסיכולוגית ייעודית לנושא הפינוי. העבודה כללה 

השתתפות בישיבות רב-מקצועיות של המחוז לגיבוש מדיניות ותכנון העבודה של משרד החינוך 

ייצגו הפסיכולוגית המחוזית וצוותה את משרד החינוך וסייעו בגיבוש  במהלך הפינוי. כמו כן, 

- מינהלת סל"ע, משרד הרווחה  כגון  גורמים שונים מחוץ למשרד  מדיניות בישיבות מטה עם 

המחוזי, שירותי הרווחה של מ"א חוף עזה, הקואליציה לטיפול בטראומה ועוד. בנוסף לכך, חברו 

מענים  ולמתן  משותפת  חשיבה  לצורך  קהילות,  ומנהיגי  רבנים  כגון  קהילתיים  גורמים  לצוות 
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שפ"ח  תוגבר  בשטח  העבודה  של  הגובר  הלחץ  בשל  המפונים.  לאוכלוסיית  מתאימים  רגשיים 

המועצה האזורית חוף עזה בפסיכולוגים מכל הארץ שהתנדבו להגיע ולסייע. לצוות הפסיכולוגים 

עצמו ניתן סיוע מקצועי, הדרכתי ותמיכתי המכוון לנושא ההתמודדות בחירום. כמו כן, נשלחו 

פסיכולוגים לפרויקטים ייעודיים ולעבודה ממוקדת עם צוותים חינוכיים ועם הורים )למשל בגני-

הילדים החילוניים שבצפון הרצועה(. 

ואחריו,  עצמו  הפינוי  בזמן  לעבודה  כהכנה  מקצועיות  השתלמויות  התקיימו  לרצועה  מחוץ 

בהשתתפות פסיכולוגים ויועצים מכל הארץ, ובייחוד מאזור הדרום. ניתנה השתלמות קצרה בת 

יומיים בנושא עבודה ב"קו-פתוח" )מוקד מענה טלפוני( ו"עבודה עם המפונים" - קורס באורך 

מלא שבו נלמדו היבטים תיאורטיים של פינוי ועקירה, ותורגלו כלים מקצועיים להתערבות תוך 

כדי ולאחר המשבר. 

העבודה ברמה מקומית - רמת השפ"חים

העבודה המקצועית עם משפחות המפונים מהרצועה הושפעה במידה רבה ממיקום המסגרות 

החינוכיות שבהן למדו הילדים. רוב תלמידי בתי-הספר מהרצועה למדו במוסדות חינוכיים בגוש-

חילוניים  מיישובים  תלמידים  )בעיקר  עזה  לרצועת  מחוץ  במסגרות  למד  הקטן  וחלקם  קטיף, 

בצפון הרצועה שלמדו ביישובים ובמועצות האזוריות סביב מ"א חוף עזה, כגון מ"א שער הנגב, 

מ"א אשכול ועוד(. חלק מהדילמות והמורכבויות המקצועיות סביב העבודה עם תלמידים שלמדו 

במסגרות שבתוך גוש קטיף יפורטו בהמשך הפרק. ניתן לומר באופן גס, כי העיסוק הישיר בפינוי 

ובהשלכותיו התאפשר ביתר-קלות במסגרות החילוניות מחוץ לרצועת עזה, אך נתקל בקשיים 

בתוכו  הגוש שלמדו  עם תלמידי  אופיינה העבודה  כן  על  הגוש.  משמעותיים במסגרות שבתוך 

בחיזוק כוחות שלא עסקו באופן ישיר בפינוי, בפרידה ובתכנון ה"חיים שאחרי".

הצוות משפ"ח מ"א חוף עזה ליווה, הדריך ותמך בצוותים החינוכיים במערכות החינוך השונות 

מגני-הילדים ועד חטיבות הביניים. הם נתנו מענה לשאלות שהתעוררו בשטח על העבודה עם 

התלמידים - שאלות שעסקו בצורה ישירה או עקיפה בהכנת הילדים לפינוי, בדילמות משפחתיות 

שהתעוררו סביב הפינוי, בהיערכות חינוכית מתאימה לשנה הבאה ועוד. הורגשה עלייה בפנייה 

 של הורים לשפ"ח בבעיות שונות של ילדיהם, שנקשרו, או שלא נקשרו, באופן ישיר לפינוי הקרב. 

חוסן  סדנאות  נערכו  היסודיים  בבתי-הספר   - עזה  לרצועת  מחוץ  במסגרות  ילדים  עם  עבודה 

בקבוצות קטנות, שעסקו בפרידה הקרבה מן הבית ומהקהילה, ובהכנות לקראת המעבר והחיים 

החדשים. שפ"ח שער הנגב בשיתוף המחלקה לעבודה סוציאלית במכללת ספיר ערך פרויקט מיוחד 

שבו ליוו סטודנטים ילדי מפונים במהלך שלושה חודשים )לפני, תוך כדי, ואחרי ההתנתקות(. 

המיזם לווה בהדרכה מקצועית ובקורס תיאורטי שניתן במכללה ובתמיכה בהם ובתלמידים על-
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ידי צוות השפ"ח. במקביל ערכו הצוותים החינוכיים-טיפוליים ביקורי בית אצל משפחות צפון 

הרצועה, למטרת תמיכה, שמירה על רציפות טיפולית ואיתור קשיים מיוחדים.

הצעירים,  הילדים  בהתנהגות  ושינויים  רגרסיות  עקב  להורים  והדרכה  ייעוץ  ניתנו  כן,  כמו 

ועל היערכות המשפחה  ניתן מענה לשאלות על אופן ההכנה  וכד'.  קונפליקטים עם מתבגרים 

הראויים והרצויים )אם בכלל( לקראת הפינוי. בשפ"חים התקיימו התערבויות וטיפולים ממוקדים 

בילדים עם נסיגה בתפקוד, ו/או סימנים פוסט-טראומטיים )שהתעוררו בשל מצב הלחץ הגובר 

וחשיפה לטראומות קודמות(.

השלב המשברי - במהלך ההתנתקות

תהליך פינוי רצועת עזה וכניסת כוחות הצבא והמשטרה לאזור החל באופן רשמי ב-15 באוגוסט. 

ניתן לומר, כי כשבועיים לפני כן כבר הורגשה עלייה בלחץ של האוכלוסייה, ומתחילת אוגוסט כבר 

היה ניתן להתייחס למצב כאל משבר בפועל. היה צורך לקבוע מדיניות למעורבות השפ"ח בגוש 

קטיף בזמן הפינוי. עלתה השאלה מהו תפקידם של הפסיכולוגים )אם בכלל( בזמן הפינוי עצמו, 

והאם עליהם לצאת מהגוש או להישאר? בפועל, למרות ההנחיה לצאת מהגוש, רובם נשארו. 

עם  המוקדמת  היכרותם  בשל  ההתנתקות.  במהלך  המשפחות  את  למעשה  ליוו  הפסיכולוגים 

המשפחות והידע המקצועי שצברו על הדילמות השונות ועל דרגות הסיכון של כל משפחה לפתח 

תגובה משברית, עזרתם הייתה חיונית לכוחות המפנים ויעילה ביותר. הם תיווכו פעמים רבות 

מעורבים  היו  הם  בשטח.  שצצו  בעיות  בפתרון  וסייעו  המשפחות,  לבין  המפנים  הכוחות  בין 

בהרגעה ובתמיכה במשפחות, וסייעו לילדים ולהורים ברגעי הלחץ והמשבר. המערך המחוזי תמך 

בפסיכולוגים בשטח, וסייע בחשיבה על דילמות מקצועיות שהתעוררו במהלך הפינוי, תוך שמירה 

על קשר טלפוני שוטף. 

היערכות במרכזי הקליטה השונים: המשפחות שפונו מהרצועה הגיעו ל"מרכזי קליטה" - בתי-

הקרווילות  אתר  )למשל  הזמנית  קליטתם  לצורך  שהוקמו  ייעודיים  ואתרים  נופש,  כפרי  מלון, 

בניצן(. המחוז היה מעורב יחד עם מינהלת סל"ע והמערכות העירוניות לקליטת המפונים. הוקמה 

תשתית פרסונלית בפריסה מחוזית, שהתכוננה לקליטת המפונים במרכזי הקליטה, ועברה הכשרה 

מקצועית מזורזת.

הפסיכולוגים עבדו כחלק מצוותים רב-מקצועיים בקליטת התושבים המפונים בבתי-המלון ובכפרי 

סייעו  כלל  ובדרך  בתי-המלון,  למנהלי  ומרגיע  תמיכתי  גורם  היו  הם  בחלק מהמקרים  הנופש. 

בהיערכות לקליטת המפונים, בחשיבה על תהליכי עבודת הצוות ובמתן מענה למצבי חירום.
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לבעיות  המקצועי  המענה  על  הרב-מקצועיים  הצוותים  עם  משותפת  בחשיבה  השתתפו  הם 

שהתעוררו. כמו כן, התקיימה עבודה במרכזי הקליטה עם ילדים והוריהם - ניתן ייעוץ קצר-מועד 

וממוקד ביחס להתנהגות צפויה במצבי משבר ולהפניה לטיפול מתאים במקרה הצורך.

הפסיכולוגים סייעו גם לצוותים המסייעים הלא-מקצועיים )מתנדבים, מורות חיילות( - בייעוץ 

על-ידי  שהוקמו  ספונטניים  למאהלים  חוו.  אלו  שצוותים  הרגשית  המעמסה  בשל  ובתמיכה 

פסיכולוגים  הגיעו  הגדי(  בית  התעשייה  באזור  או  מרדכי,  יד  מאהל  )כגון  המפונים  התושבים 

מהשפ"חים באזור, וניסו לסייע באמצעות חבירה להורים ולגורמים מנהיגים בשטח. 

התקופה שלאחר ההתנתקות / השלב ה"פוסט-טראומטי" 

התיאור מתייחס לתקופה שמתחילה כחודש אחרי הפינוי, בזמן חזרת הילדים ללימודים בבתי-

הספר, ועד לכמה חודשים אחר כך. בשלב זה הפכה העבודה של הפסיכולוגים החינוכיים ברורה 

ומסודרת יותר, שכן, ההתנתקות התרחשה כבר בפועל, והייתה לגיטימציה לעסוק בנושא. כמו 

כן, הנגישות לאוכלוסיית התלמידים הייתה גבוהה יותר כי החופש הגדול הסתיים והתלמידים 

חזרו ללימודים.

באופן כללי ניתן למיין את בתי-הספר על-פי שלושה אבות טיפוס:

ללמוד  והמשיכו  לפני הפינוי  עזה  - שבהם למדו תלמידים מרצועת  בתי-ספר "ממשיכים"  ■ 

)בדרך כלל מסגרות חילוניות שבהן למדו תלמידים מיישובים  בהם גם אחרי ההתנתקות 

חילוניים בצפון הרצועה(.

בתי-ספר קולטים - שבהם נקלט מספר גבוה של תלמידים חדשים מהרצועה, שהשתלב עם  ■ 

תלמידים ותיקים מהיישובים של אזור עוטף עזה )בדרך כלל תלמידים דתיים מגוש קטיף(.

בתי-ספר חדשים - שהוקמו לאחר הפינוי ואוישו על-ידי צוותים חינוכיים ותלמידים, כולם  ■ 

ממפוני גוש קטיף. 

מאפיינים כלליים של הפעילויות בבתי-הספר: הפעילות הייתה בעיקרה בעלת מאפיינים מערכתיים 

אינטגרטיביים, שמטרתם לבסס חוויה של הסתגלות תקינה והפחתת תיוג ופתולוגיזציה. על כן, 

התקיימו בעיקר התערבויות קבוצתיות בכיתות, עבודה עם הנהלת בתי-הספר והצוותים הרב-

מקצועיים וחבירה להורים. במקביל, נערכו כמובן גם איתור והפניה של ילדים לטיפולים פרטניים 

בהתאם לצורך. 

העבודה בבתי-הספר ה"ממשיכים" התבססה על תהליכים שכבר החלו בשלבים הקודמים לפינוי. 

נמשך המעקב אחר תפקודם של התלמידים מרצועת עזה ברמה הלימודית והרגשית. נוצר קשר 
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עם הורים באזור המגורים החדש )גם במאהלים הספונטניים, בכפרי הנופש, ובבתי-מלון( ונערכו 

מפגשים קבוצתיים למתן מידע פסיכו-חינוכי ולתמיכה. ילדים שהביעו מצוקה רגשית עקב הפינוי 

עצמו ו/או בשל ביטוי תכנים מאיימים בגלל משברים או טראומות קודמים קיבלו טיפול ממוקד 

בשפ"חים או שהופנו למענים הטיפוליים המתאימים. 

החדשים  החינוכיים  במוסדות  קטיף  גוש  ילדי  של  הקליטה  בעבודת  הגוברים  הצרכים  בשל 

והקולטים והסיוע להשתלבותם במסגרות, תוגברו השפ"חים הקולטים בתקנים, שאוישו בחלקם 

על-ידי הפסיכולוגים משפ"ח חוף עזה. לפסיכולוגים בשפ"חים השונים באזור המחוז ניתנו ליווי 

מקצועי והדרכה. התרחשויות בשטח מחוז דרום ובשאר הארץ, נלמדו בפורומים לחשיבה וללמידה 

של שפ"י ואפשרו שימוש בידע הרב שנצבר.

ניתן דגש על   - בבתי-הספר הקולטים התקיימה עבודה עם ההנהלה ועם הצוותים החינוכיים 

המיוחדים  הצרכים  עם  התמודדות  על  הבית-ספרית,  המערכת  שעברה  השינוי  תהליכי  עיבוד 

)רגשיים ולימודיים( של הנקלטים ועל התאמת דרכי עבודה חדשות. עם הילדים התקיימה עבודה 

קבוצתית טיפולית מורכבת: נערכו קבוצות נפרדות לתלמידים המפונים ולוותיקים. עם התלמידים 

המפונים עסקו הסדנאות בעיבוד תהליכי האובדן והטראומה, ובעידוד ההסתגלות והצמיחה. עם 

הוותיקים נערכו מפגשים לעיבוד השינויים שהתרחשו בבית-הספר ולעידוד הקליטה וההסתגלות 

לתהליכי השינוי. 

נעשתה  קטיף,  מגוש  היו  החינוכי,  הצוות  כולל  האוכלוסייה,  כל  שבהם  החדשים  בבתי-הספר 

עבודה קבוצתית ופרטנית עם אנשי הצוות, שעסקה בתהליכי האובדן והטראומה, ובהסתגלות 

למצב החדש באמצעות הפחת משמעות ותקווה. העבודה עם ילדים התבצעה גם ברמה מערכתית 

בקבוצות קטנות, ונערכו פעילויות קבוצתיות טיפוליות מתמשכות בכל הכיתות. 

בשני סוגי בתי-הספר, הקולטים והחדשים, התקיימה גם עבודה פרטנית, לצד עבודה מערכתית 

והפניה  וטיפול בהם, והתערבות ממוקדת  ולימודיים  ילדים עם קשיים רגשיים  שכללה איתור 

למתן מענה רגשי ולימודי הולם. 

עבודה עם הורים התקיימה לרוב ברמה מערכתית, וכללה מפגשים עם כלל ההורים בבתי-הספר, 

סדנאות בקבוצות קטנות ופעילויות משותפות עם הילדים, שעסקו בעיבוד הטראומה והאובדן 

ובצמיחה והסתגלות. בהתאם לצורך התקיימו גם מפגשי ייעוץ והדרכה להורים ברמה פרטנית.



191

דילמות מקצועיות שעלו במהלך תוכנית ההינתקות

1. "היֹה לא תהייה" - קהילה בהכחשה?

הגורמים  של  המוצהרת  העמדה  הייתה  ההתנתקות,  לפני  אחדים  חודשים   ,2005 באפריל 

המוניציפליים, שאין צורך בתגבור השירות הפסיכולוגי המקומי ובסיוע מקצועי נוסף כי הפינוי 

לא יתרחש. מן השטח, דרך צינורות בלתי רשמיים, עלו קולות אחרים. דווח על מתח גובר בגני-

הילדים ובבתי-הספר, ועל צורך של צוותי החינוך בהדרכה ובהכוונה לקראת הבאות. הבלבול היה 

רב. ברמה המקצועית בשפ"י עלתה השאלה כיצד לסייע לרווחת האוכלוסייה שבאחריות משרד 

החינוך, הנתונה בלחצים נפשיים הולכים וגוברים, כאשר שיתוף הפעולה והנכונות של אוכלוסייה 

זו להיעזר בשירותינו מצומצמת. 

הוחלט  החינוך,  מחלקת  ועם  המקומית  הרשות  נציגי  עם  שיחות  כמה  לאחר  דבר,  של  בסופו 

שהשפ"ח יתוגבר בפסיכולוגים בשל המצב הביטחוני הקשה, ובשל חשיפת התושבים להפגזות 

ולפצמ"רים מדי יום. כך הגיעה קבוצה של פסיכולוגים, אשר חברה לשפ"ח המקומי ושהייתה 

צריכה להתמודד עם דילמות מורכבות הקשורות לתכני העבודה עם האוכלוסייה. 

על  לשוחח  האם  ההתנתקות?  על  לדבר  האם   - היו  הפסיכולוגים  בקרב  שהתעוררו  השאלות 

בתהליך  ותמיכה  הכרה  בעצם,  בכך,  האין  לעתיד?  ביחס  הוודאות  לחוסר  המתלוות  החרדות 

משום  יש  ובכך  היעד,  בקהל  ופוגעת  סותרת  אינה  כממשי  לתהליך  ההתייחסות  האם  עצמו? 

החלשת הפונים במקום חיזוקם? 

יוביל לתוצאות הרות  אך מצד אחר, האם לא מדובר כאן בתהליך מסוכן של הכחשה, אשר 

אסון מבחינת המשמעויות הפסיכולוגיות בעתיד? האם תגובה זו של התושבים, שאינם מכירים 

בייתכנות הפינוי, איננה פתולוגית? האם אין חובה על אנשי המקצוע להכין את התושבים לקראת 

העתיד על מנת למנוע הפרעות חמורות בהסתגלות עתידית? 

על-פי מודל ההתמודדות )Lazarus & Folkman, 1984( ההתערבות המתאימה בשלבים השונים 

של האירוע המשברי )שלב הצפייה, שלב המכה, והשלב שאחרי( עוסקת בחיזוק יכולתו של הפרט 

או של הארגון להתמודד ולצמצם את תחושות חוסר אונים. 

מהערכה  המורכבת  מניעתית,  התערבות  תהייה  המתאימה  ההתערבות  הצפייה  בשלב 

להתמודדות  המשאבים  מפירוט  גם  ובמקביל,  ומגבלותיו,  האיום  גודל  בדבר  קוגניטיבית 

מתאימה  מניעה  תוכנית  ומיצירת   ,)Janis, 1969; Lazarus & Folkman, 1984(  ולחוסן 

 .)Caplan, 1964, 1970 ; 2000 ,1994 ,נוי(

נוי )2004( מציין, כי רמת ההכחשה או ההתמודדות תימדד על-ידי מודעותו של האדם לסכנה 

האיום  מן  קוגניטיבית  כהתעלמות  מוגדרת  "הכחשה"  עתידיים.  נזקים  למנוע  נטייתו  ועל-ידי 

והיעדר מאמצים למנעו: "לחלופין, כל אחד מן המעורבים עלול להכחיש את הסכנה ולהתעלם 

ממנה. ההכחשה היא תגובה פתולוגית, משום שאיננה מכוונת לתכנון ההתמודדות אלא מצמצמת 

את הנטייה הזאת, או אף מבטלת אותה כליל" )נוי, 2004, עמ' 83(.
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כן היה מצבם הפסיכולוגי של התושבים? האם היה מדובר בתהליך הכחשה מסיבי  מה אם 

מבולבלת  הרגשית  כשהתמונה  התושבים  של  לעזרתם  המקצוע  אנשי  יחברו  כיצד  קהילתי?   -

ומעורפלת, ואין הסכמה על "הגדרת הבעיה" ועל מוקדי הקושי?

לדעתי, שני הכותבים שדבריהם מובאים להלן, מיטיבים לתאר את הלכי הרוח ערב הפינוי. שניהם 

והפסיכולוגיה.  החינוך  בתחום  מקצוע  ואנשי  בעצמם,  מתיישבים  הציוני-דתי,  לציבור  שייכים 

הראשון, הפסיכולוג ברוך כהנא, תושב התנחלות בגוש עציון, מדבר על ההכחשה בקרב התושבים 

תנועת  מזכ"ל  לשעבר  במהו"ת,  בכיר  עמית  גודמן,  יונה  הרב  השני,  ההרסניות.  תוצאותיה  ועל 

"בני עקיבא" וכיום ראש תוכנית במכללת "אורות" להכשרת מורות, איש חינוך מוערך ומקובל 

בקהילות הציבור הציוני-דתי, מדבר על הפער התרבותי בין החילוניים לבין הציבור הציוני-דתי, 

ועל הסיבות לתיוגם המוטעה כ"מכחישים". הוא מסביר מדוע אין מדובר בהכחשה, אלא בתהליך 

התמודדות בעל מאפיינים לוגיים אינהרנטיים, השאובים מתוך עולם הערכים הציוני-דתי. 

ynet מ-20.2.05( טען, כי קיימת הכחשה בקרב תושבי גוש  הפסיכולוג ברוך כהנא )בכתבה ב 

בדומה  שנהגו  ימית,  תושבי  את  הזכיר  הוא  לשרוד.  להם  המאפשר  הגנה  מנגנון  שהיא  קטיף, 

לתושבי עצמונה, והמשיכו לבנות מבנים ממש עד שהגיעו משאיות הפינוי. המשך החיים הרגילים, 

לדעתו, אפשר לתושבים להרגיש שהם לוחמים ולא מפונים. לטענתו, גם אנשי המקצוע ששהו 

במקום לא התקדמו לקראת הכרה או השלמה עם הפינוי. הוא תיאר את הציבור בגוש קטיף 

כחזק, ואת המשמעות והכוח שהמאבק הקנה לתושבים, אך חשש מההשלכות הרגשיות שהיו 

צפויות בעקבות הפינוי, היות שהן עלולות להפוך את הציבור מלוחמים לעקורים. התרחשות זו 

הייתה עלולה להוביל, לדעתו, להתמוטטות של אנשים ולמשברים ברמת הפרט והקהילה. 

הרב יונה גודמן )מתוך אתר מ"א שומרון - אלול תשס"ה( תיאר את התנהלות תושבי גוש קטיף 

לקראת הפינוי: 

"...למרות שבמשך שנה ויותר פנתה המינהלת לתושבים בקריאה שיפנו אליה ויתפנו מביתם, תוך 

גוש קטיף הדתיים בבתיהם,  רוב מוחלט של מתיישבי  היו  פיצוייהם, הרי שב-17 באוגוסט  מיצוי 

כלים,  מלא  כיור  הקירות,  על  תמונות  רגיל.  כביום  מתפקדים  ובתיהם  עומד,  במקומו  כשרכושם 

משחקים מפוזרים וללא אריזה כלל. בחלק מהיישובים הגיעה כמות המשפחות שנותרו מבלי לארוז 

לקרוב ל-100%... ביישובים דתיים אחרים עמדה כמות הנשארים על 60% - 70%. כן הצטרפו אליהם 

אלפי אזרחים נוספים, שאף הם הסתכנו בעונש של שנתיים מאסר".

פעלו  כך  לא  לדעתו,  וממשמעותה.  מהמציאות  התעלמות  הנה  הכחשה  כי  מציין,  גודמן  הרב 

התושבים, אשר נאבקו ונלחמו בדרכים רבות נגד ההחלטה לפנות את הגוש. הם היו מודעים 

לחלוטין לסכנה המאיימת להתרחש עליהם, ועל כן פעלו במרץ רב לסכלה.
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מובנים  להיות  יכולים  היו  ו"חוסר ההתכוננות",  והרכוש  סיכון החירות  כי  גודמן הסביר,  הרב 

רק בהסתכלות דרך סולם הערכים של התושבים ובאמצעות הבנה של נקודת מבטם המעשית 

והערכית. הוא פירט מניעים אחדים שהסבירו את התנהגותם: מניע ריאלי-פסיכולוגי בקרב על 

דעת הקהל, המשדר המשכיות ויצירה כחלק מהמערכה לביטול ההחלטה לעוקרם. מניע ציוני 

ודתי שבו לכל יום שבו מעבדים את הקרקע יש ערך. מניע ערכי שבו התושבים אינם משתפים 

פעולה עם מעשה שהוא בלתי מוסרי לדעתם, ומניע אופטימי-אמוני הגורס, שגם ברגע האחרון 

דברים יכולים להשתנות, כפי שקרה בעבר לעם היהודי לאורך ההיסטוריה. 

ואת  דבריהם של שני אנשי המקצוע המצוטטים כאן משקפים לדעתי את מורכבות התהליך 

הקולות השונים שנשמעו בגוש קטיף ערב הפינוי. ההתערבות הפסיכולוגית המיטיבה הצריכה 

שילוב של מיומנויות מקצועיות והיכרות עם עולם הערכים של הציבור הציוני-דתי בגוש. 

המתערבים הונחו לסייע למשפחות, כל אחת באשר היא. 

מרים שפירא, פסיכולוגית קלינית, מנהלת מהו"ת שבמועצה האזורית שומרון, הדריכה את בעלי 

המקצוע השונים שעבדו בגוש ערב הפינוי, ובתוכם הפסיכולוגים החינוכיים ברוח הבאה: 

חיזוק ההורים והצוותים החינוכיים לפעול בשלושה מישורים מקבילים - 

ציר השגרה - על מנת לבסס ביטחון ותחושת רציפות. הכוונה להורים להמשיך לתפקד כהורים 

בכל ההיבטים - הסמכותיים והתקשורתיים. עם הילדים הצעירים הומלץ להמשיך ולשמור על 

סדר יום מאורגן, להקפיד על זמני שינה, על ארוחות, ועל פעילויות בשעות הפנאי )לכשיתחיל 

בפעילויות הקשורות  לבית  מחוץ  רבות  נמצאו שעות  עם המתבגרים, שחלקם  הגדול(.  החופש 

למאבק בפינוי, הומלץ להקפיד על קשר טלפוני, על התעניינות, על תמיכה וייעוץ, כולל ניסיונות 

לשמור שגרה כלשהי. 

ציר המאבק - המאבק בפינוי )על ביטוייו החוקיים!( הנו לגיטימי ואף מחסן, במובן שהוא מגייס 

לתת  יש  זאת,  עם  היד.  ואזלת  האונים  חוסר  תחושת  את  ומקטין  עשייה,  של  פעילים  כוחות 

לגיטימציה לנוער ולמבוגרים שאינם מעוניינים להשתתף במאבק מתוך כבוד לבחירה של כל אחד 

ואחד. 

ציר ההתבוננות - בתוך העשייה היומיומית והמאבק, יש מקום לתת ביטוי ללבטים ולרגשות 

המתעוררים. יש לעודד שיח חופשי בפורומים שונים )יחידני, משפחתי וקהילתי(, שבו יהיה ניתן 

להעלות הרהורים והגיגים על אודות ההתרחשויות. הדגש על פתיחת מרחב לשיח מוגן הוא חיוני 

ביותר. שכן, בקרב המתיישבים אחזה התפיסה שהבעת ספקות, לבטים, ושאלות ביחס לעתיד, 

השיח  הדרך. המסר:  בצדקת  האמונה  ומערערת את  וההתמודדות,  כוח המאבק  את  מחלישה 

והשיתוף אינם מבטלים את העשייה, ושילוב של השניים מהווה גורם מחסן ומחזק. 
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יותר.  הרבה  מורכבים  היו  הדברים   - תהייה"  לא  "היה  חוצות  בראש  נאמר  אם  גם  לסיכום, 

מניסיוני בפגישותיי עם משפחות לאחר הפינוי, חלקן אכן האמינו שהפינוי לא יתרחש, וחוו משבר 

גדול בתקופה שאחריו, כולל כעס גדול על ראשי הציבור שכביכול "הוליכו אותם שולל" ולא הכינו 

אותם לקראת העומד לקרות. משפחות אחרות, על-אף שהמשיכו בחיי השגרה עד הרגע האחרון, 

הכינו עצמן רגשית לבאות. כך או כך, אני מקווה שהמרחב לשיח שאנשי המקצוע ניסו ליצור בימי 

המשבר, סייע לעיבוד ולארגון של המחשבות ושל הרגשות, במקביל ללגיטימציה לעשייה, להמשך 

קיום השגרה ולשימור רציפויות, ובכך חיזקו את התושבים באותה תקופה קשה.

2. בין האישי למקצועי - האם לפנות את ילדי רצועת עזה?

ספרים ומאמרים רבים נכתבו על תפקידו של הפסיכולוג/המתערב המקצועי במצבי לחץ ומשבר. 

קיים גוף ידע נרחב בנושא שממנו ניתן ללמוד על ניתוח ועל היערכות מתאימים לקראת מצבי 

לחץ, התאמת תוכניות התערבות, כלים שונים לטיפול במשבר מול קהלי יעד שונים ועוד ועוד. 

לצערנו, לפסיכולוגים בארץ ניסיון רב בתחום זה, וככל שעובר הזמן אנו מפתחים אותו, מתעדכנים 

בסוגי כלים והתערבויות עכשוויים, ומתמקצעים. 

אתגר  הציבו  שנצבר,  המקצועי  הידע  כל  שעם  רבות,  דילמות  התפתחו   2005 בקיץ  זאת,  עם 

היה  וכפסיכולוגים,  המדינה  כאזרחי  בארץ.  וחירום  טראומה  בנושא  העוסקים  למומחים  גדול 

קשה להישאר אדישים למתרחש. ככל שהתקרב תהליך הפינוי גברו הסערה הציבורית ועוצמת 

הרגשות. 

משני צדי הקשת הפוליטית התייצבו פסיכולוגים שהיו מוכנים להגן על תפיסת עולמם, חלקם 

התקשה וחלקם הצליח לעמוד באתגר הגדול של ההפרדה בין פוליטיקה למקצועיות. 

ואת  ההחלטות  קבלת  מורכבות  את  הממחישה  רבות,  מני  אחת  דוגמה,  מציג  הנוכחי  הפרק 

הדילמות המקצועיות שנוצרו בהקשר זה. 

האם להמליץ על פינוי הילדים מרצועת עזה?

את המסקנות ניתן לרשום כבר בראשית הדברים - למרות הידע המקצועי הרב והניסיון המצטבר 

של מקבלי ההחלטות ומתווי המדיניות המקצועית, הייתה חשיבות רבה לגמישות המחשבתית, 

לפתיחות, ולגזירת פתרונות מותאמים מתוך תפיסה דינמית של הצרכים בשטח ולא רק מתוך 

הבנה וידע תיאורטי. 

במשרד שפ"י הייתה התלבטות באשר לנקיטת עמדה ומתן המלצה ברורה בנושא. החשש מפני 

היכן  וגבר.  הלך  המאבק,  לצורך  ניצולם  או  אלימים  לאירועים  והנוער  הילדים  של  חשיפתם 

האחריות הממלכתית? האם יש להמליץ להורים לשלוח את ילדיהם מחוץ לגוש בטרם יתרחש 

הפינוי? אנשי מקצוע רבים טענו כי שיתוף הילדים בתהליך הפינוי הנו רשלני מצד ההורים והרסני 
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ילדים ממשפחותיהם  מהפרדת  להימנע  רצוי  הרציפות,  עקרון  על-פי  אחר,  מצד  הילדים.  עבור 

ומהמערכות הטבעיות התומכות בהם ברגעי משבר:

"מידת הפגיעות שאדם חש בעקבות החשיפה למשבר נמצאת בקשר ישיר למידה שבה הוא תופס 

שהאירוע גרם לנתק בין כל מה שקדם למשבר, למה שהתרחש ויתרחש מאותה נקודה והלאה. 

יכולת ההתאוששות מותנית במידה שבה יצליח האדם לגשר על פני הנתק שגרם המשבר ויהיה 

ערכת  מתוך   ,2005 ועמיתיו',  )להד  ורציפות"  המשכיות  קיימת  הפגיעה  שלמרות  לחוש  מסוגל 

הדרכה למתערבים בפינוי, עמ' 13(.

עומר ואלון )1994( מתארים את המאמץ של פרטים ושל מערכות לשמור על תחושת הרציפות. 

הם מבחינים בארבעה תת-תחומים שבהם חשוב לשמור על תחושת הרציפות:

רציפות הכרתית/קוגניטיבית: מה שאדם יודע על העולם ועל הכללים ועל החוקים החלים בו. 

הבנת תהליכים ואירועים, הסקת מסקנות הגיוניות ויכולת ניתוח על-פי שכל ישר, כמו גם שמירה 

על שגרת יומיום.

רציפות התפקוד והתפקיד: התפקידים שאותם אדם ממלא במהלך חייו: ילד, הורה, בן זוג ואיש 

מקצוע, תפקידים הנוסכים בו תחושה של קביעות וקומפטנטיות, הכוללים בין השאר גם את 

הפעולות והמיומנויות שהוא יודע ויכול לבצע. החוויה שאנו חיים בתסריט מסוים שניתן לניבוי. 

רציפות חברתית ובין-אישית: הרשתות החברתיות שאליהן אדם משתייך: משפחה, עבודה, יישוב, 

חברים, מפלגה ועמיתים למקצוע ולתחביבים. אנו פוגשים אותם אנשים לאורך החיים, והמפגש 

החוזר אתם יוצר תחושה של רציפות. 

רציפות אישית היסטורית: הרציפות הפנימית שלנו, כיצד אנו מכירים את עצמנו לאורך השנים. 

התשובה לשאלה: "מי אני?" האמונות של האדם בנוגע לעצמו, למשפחתו, לקהילתו ולעם ישראל 

התחושות  הגופנית,  הבריאות  הכישרונות,  הרגישויות,  העצמי,  הדימוי  העמדות,  הערכים,  כולו: 

ותפיסתו את המזג שלו )שמח או עצוב, אופטימי או פסימי(; כמו כן, המידה שהוא חש את עצמו 

כמחוללם של דברים או כמגיב עליהם ונגרר על-ידם.

מתוך תפיסת חשיבות שימור הרציפויות עד כמה שניתן ברגעי משבר, נמנע משרד החינוך מהמלצה 

ברורה על הוצאתם של ילדי גוש קטיף מהאזור והרחקתם ממשפחותיהם. ההנחיות שההורים 

הגנה  של  מסר  המעבירות  שיחות  קיום  תוך  השונות  הרציפויות  את  לשמר  לנסות  היו  קיבלו 

על הילדים והמשך נשיאה באחריות הורית על רווחתם, בד בבד עם העלאת הדילמות השונות 

המעסיקות את המשפחה, כולל הכרה בקשיים ובחולשות גם של המבוגרים. 
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הפינוי,  לפני  ספורים  חודשים  שהוצאה   )2005 ועמיתיו,  )להד  מתמודדת"  "משפחה  בחוברת 

גוש קטיף והשומרון, קיימת  ובה פירוט פעילויות לחיזוק ההתמודדות המשפחתית של תושבי 

ילדיכם ברגעים של  ימים קשים שבהם תיחשפו בפני  יהיו  "בוודאי  התייחסות לסוגיות הללו: 

חולשה או אף של חשש וחרדה, מצבי רוח וחס ושלום השפלה. חשוב שלא תהססו להודות בפני 

ילדיכם באנושיותכם, ותבטיחו להם שלמרות הקושי ורגעי המשבר אתם שם בשבילם, קשובים 

עד כמה שניתן, ועושים כמיטב יכולתכם לקיים עבורם מערכת חיים מאורגנת..." )עמ' 2(. 

"חלק מכם החליט מסיבותיו להתנגד לפינוי בכל מאודו. זו זכותכם להתמודד בדרך זו, אך ראוי 

זכרו שיש  כוחות הביטחון.  עם  פסיבי,  ולו  עימות,  למראות של  יחשפו  לא  שילדיכם הצעירים 

מחר שבו יצטרכו ילדי כולנו להאמין, שיש מי ששומר עליהם מפני צר ואויב, ואלו הם הצבא 

והמשטרה שלנו..." )ע'מ' 3(. 

הומלץ להורים להימנע מחשיפת ילדיהם לאירועים אלימים, אם כי בדיעבד, החשש שהילדים 

יחוו טראומה בשל נסיבות אלו נמצא כלא מוצדק. תהליך הפינוי היה שקט יחסית, ולווה בעיקר 

בביטויים בעלי עוצמה של רגשות צער, אובדן ואכזבה. בסופו של דבר חלק מהמשפחות עזבו את 

גוש קטיף לפני כניסת כוחות הביטחון לאזור, חלק מהמשפחות העדיפו להתפצל, כאשר אחד 

יצא מבעוד מועד עם  ההורים או בן משפחה מתבגר נשארו עד הרגע האחרון, וההורה השני 

הילדים. עם זאת, משפחות רבות נשארו על כל בני ביתם עד לרגע האחרון, ועברו את התהליך 

הקשה יחדיו. 

מבחינת  מועדף  משפחתי  התמודדות  דפוס  על  בדיעבד  להצביע  ניתן  האם  השאלה  מתעוררת 

ההשלכות שלו על איכות הסתגלותם של הילדים בתקופה שלאחר הפינוי? 

מתוך ניסיוני במפגש עם משפחות המפונים בתקופה הסמוכה שלאחר הפינוי ובחודשים שלאחר 

מכן, ומתוך עדויות של מטפלים נוספים, הסתמנה תמונת מצב מורכבת. 

הילדים שהפגינו קשיי הסתגלות בולטים בבית-הספר ובבית היו דווקא הילדים שלא נכחו בפינוי, 

ילדים אלו הפגינו כעס כלפי המבוגרים שהגנו עליהם ושלא  לגוש מבעוד מועד.  ונשלחו מחוץ 

אפשרו להם להשתתף במאבק על הבית ובתהליכי האבל הקהילתיים והקבוצתיים שהתקיימו 

במהלך הפינוי. ילדים אלו לא השלימו את תהליך הפרידה שלהם מבתיהם ומקהילותיהם, והיו 

זקוקים לעיבוד תחושות אלו, בד בבד עם קיום טקסי פרידה מאוחרים )כגון חזרה לגוש וצילום 

הבית ההרוס, או איסוף מזכרת מהאזור, או נסיעה לחוף קרוב לגוש ועיבוד התחושות כלפי הנוף 

וההווי שאבדו וכו'(.

חשוב לציין, כי המסקנות העולות בחלק זה אינן מבוססות על מחקר סטטיסטי מבוקר, אלא על 

רשמים מתוך תגובות מן השטח בתקופה שלאחר הפינוי. על מנת לקבל תמונת מצב מבוססת 

יותר יש צורך במחקר מבוקר שיבדוק סוגיה זו בצורה שיטתית יותר.
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3. אמפתיה, הזדהות ותשישות קרבה בקרב הפסיכולוגים המתערבים

ידוע, כי התערבויות של אנשי מקצוע במצבי משבר עלולה לעיתים לפגוע בהם ברמה הרגשית 

והתפקודית בתהליך המכונה "תשישות קרבה" או "טראומטיזציה משנית". קיימים גורמים שונים 

המגבירים את הסיכון להיפגע מתשישות קרבה. כיום נראה כי תנאים רבים מתוכם התקיימו 

בקרב הפסיכולוגים החינוכיים שעבדו במהלך ההתנתקות בגוש קטיף. 

הסיכון להיפגע מתשישות קרבה קשור ליכולת לבסס אמפתיה בתהליך הטיפולי ובהתערבות, 

להבדיל מתהליך של הזדהות. בחלק זה מטרתי לסקור באופן כללי כיצד מושגים אלו משפיעים 

ומה תפקידה  ועל תפקודו של המטפל בעיקר במצבי משבר,  על איכות ההתערבות הטיפולית 

של המערכת בסיוע למטפלים במצבים כגון אלו. באופן ספציפי ברצוני להעלות את המאפיינים 

קטיף  בגוש  הפסיכולוגים  את  שחשפו  המערכת,  של  והן  המתערבים  של  הן  הבעייתיים, 

לתשישות קרבה, ומה היה תפקידה של המערכת במניעת השפעות שליליות ובהגברת חוסנם של 

המתערבים. 

בסוף הפרק מפורטות המלצות יישומיות, שמטרתן להגן על המתערבים במצבי חירום, ולסייע 

במניעת חשיפתם של פסיכולוגים, עד כמה שניתן, לתשישות קרבה.

אמפתיה והזדהות 

על-פי קוהוט )1981(, מאסכולת הפסיכולוגיה הפסיכואנליטית של העצמי, אמפתיה היא כלי להבנת 

החוויה הסובייקטיבית של המטופל. זהו תהליך, שבו קולט המטפל את החוויה הסובייקטיבית 

של המטופל, מקשיב להדים שהיא מעוררת בו, ובודק באמצעותם ובעזרת מעורבותו של הזולת 

את מורכבות חווייתו. אמפתיה במובנה הקוהוטיאני, המקצועי, שונה מהמושג התרבותי הרווח. 

להיות אמפתי אין פירושו להיות אוהד, נחמד, מזדהה או מסכים עם נקודת מבטו של האחר. 

הזולת,  של  הסובייקטיבית  ראותו  נקודת  את  ומדויק  ספציפי  באופן  להכיר  פירושה  אמפתיה 

ולבטא זאת באופן שהזולת ירגיש שהובן.

נראה, כי ההבדל בין אמפתיה לבין הזדהות, במונחים קוהוטיאניים, טמון בקבלת עמדת המטופל. 

בתהליך אמפתי במובנו הקוהוטיאני ישנה הבנת המורכבות הסובייקטיבית של מצבו הפסיכולוגי 

של המטופל, אך לאו דווקא קבלה של עמדה זו. אוסטרויל )1995( מוסיפה, כי הבנת נקודת ראותו 

של הזולת אינה נותנת לו גיבוי להמשיך ולהתבצר בעמדתו - אלא להיפך, גורמת לו לשנותה.
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)1946(, תיאורטיקנית מאסכולת יחסי האובייקט, תבעה את המושג הזדהות השלכתית  קליין 

מיידיות  חרדות  מפני  כהגנה  הסכיזו-פרנואידית  בפאזה  התינוק  משתמש  שבו  הגנה  כמנגנון 

ומציפות. בהזדהות השלכתית חלקים של ה-self ושל אובייקטים פנימיים מחויצים ומושלכים 

והופך לנשלט על-ידם.  ומזדהה עם החלקים שהושלכו עליו  לתוך האובייקט החיצוני, שמקבל 

הזדהות השלכתית היא הצורה המוקדמת ביותר של אמפתיה ו"היכולת לשים עצמך בנעליים 

של אחר". 

רוזנהיים )1990( מחדד את חשיבות ההבחנה בין אמפתיה והזדהות בטיפול. מטרת האמפתיה 

לחוש את המטופל מקרוב ובדיוק רב ככל האפשר. אולם יעילותה מותנית בשמירת ההבחנה בין 

מה שיש במטופל בפועל לבין מה שנראה שיש בו, על בסיס התגובות הרגשיות שהמטפל היה חש 

לו היה במצבו. טשטוש הגבול בין עולמם החווייתי של השניים מכונה הזדהות. בתהליך האמפתי 

חש המטפל את המטופל, ואילו בתהליך ההזדהותי הוא מתמזג עמו. קליטה מתוך הזדהות מונעת 

זיהוי חלופות לתפיסתו של המטופל, כיוון שבאותה שעה לכוד המטפל יחד עמו באותה סירה. 

טלטלותיו של האחד סוחפות עמן את האחר, והוא מאבד את יכולתו לגרום להיחלצות. 

וילסון ולינדי )Wilson & Lindy, 1994( מתייחסים לחשיבות הרבה של האמפתיה, ככלי טיפולי 

על  לשמור  המטפל  יכולת  על  איום  המהווים  רבים  גורמים  קיימים  טראומה.  בנפגעי  בטיפול 

עמדה אמפתית והיוצרים "מתח אמפתי". הם ממפים ארבעה סוגים של תגובות העברה-נגדית 

של המטפל כלפי המטופל במקרים שבהם מתקיים מתח אמפתי, על-פי שני צירים: ציר אחד הוא 

סוג תגובת המטפל - העברה נגדית אובייקטיבית מול סובייקטיבית, והציר השני נע בין תגובת 

הימנעות מול מעורבות-יתר.

המטפל  על-ידי  הנחווית  מצופה  קוגניטיבית  או  רגשית  תגובה  היא  אובייקטיבית  העברת-נגד 

תגובה  הנה  סובייקטיבית  העברת-נגד  בעוד  הטראומטי,  ולסיפור  להתנהגות  לאופי,  בהתייחס 

אישית, שמקורה בקונפליקטים הבלתי פתורים של המטפל ובנסיבות חייו הייחודיות. 

האינטראקציה  בנסיבות  תלויה  גם  אך  אישיותית,  היא  למעורבות-יתר  או  להימנעות  הנטייה 

הטיפולית. תגובה של הימנעות כוללת הגנות שיוצרות ריחוק בין המטפל למטופל, ותגובה של 

הזדהות-יתר כוללת מרכיבים של איבוד גבולות עם הקליינט.
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ארבע תגובות ההעברה האב-טיפוסיות שנוצרות הן: 

חוסר-איזון אמפתי )empathic disequilibrium( - נוצר כתוצאה מנטייה מוקדמת של המטפל 

באי-שקט  מאופיין  האמפתי  המתח  למטופל.  אובייקטיביות  תגובות  בשילוב  הזדהות  לתגובת 

גופני, תחושות חוסר ודאות ביחס להתמודדות עם הלקוח וכדומה. 

חווה  כשהמטפל  שנוצר  אמפתי  מתח  של  סוג  היא   )empathic withdrawal( אמפתית  נסיגה 

הגנתי  לסגנון  מוקדמת  נטייה  לו  ושיש  הטיפול,  במהלך  צפויות  וקוגניטיביות  רגשיות  תגובות 

והתנהגות מתנתקת. התגובה חוסמת את האינטגרציה של  לכיוון הימנעות  ולמאפייני אישיות 

הטראומה, ועלולה להוביל לתפיסה מוטעית של הלקוח על בסיס הנחות מוקדמות של המטפל.

במטפל  מעוררים  בטיפול  ההעברה  תהליכי   -)empathic repression( אמפתית  הדחקה 

קונפליקטים בלתי פתורים מחייו האישיים. השילוב של תגובה סובייקטיבית ונטייה להימנעות 

מובילים להעברה נגדית עם מאפיינים של הדחקת המשמעות המלאה של נושאים המועלים על-

ידי המטופל והכחשתה. 

נגדית  להעברה  המטפל  נטיית  של  תוצאה  הוא   -  )empathic enmeshment( אמפתי  ערבוב 

מסוג הזדהות יחד עם תגובות סובייקטיביות בזמן הטיפול. המטפל נוטש את תפקידו כמטפל 

על-ידי מעורבות-יתר והזדהות-יתר עם המטופל. התגובה הנפוצה ביותר היא ערבוב ואיבוד גבולות 

בקונטקסט של הטיפול. תרפיסטים עם היסטוריה אישית של טראומה פגיעים במיוחד לסוג זה 

סגנון תגובה ריאקטיבי של המטפל 
במצבים של מתח אמפתי

סוגי תגובה

נורמטיבי
)תגובות אובייקטיביות אוניברסליות(

אישי
)תגובות סובייקטיביות ספציפיות(

הזדהות - יתר הימנעות

נסיגה אמפתית
אינטלקטואליזציה

תפיסה מוטעית של דינמיקה

חוסר איזון אמפתי
חוסר ודאות, פגיעות 
רגש לא מווסת

הדחקה אמפתית
נסיגה, הכחשה, ריחוק

ערבוב אמפתי
איבוד גבולות, מעורבות - יתר
תלות הדדית
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לנסות להציל את הלקוח כדרך עקיפה להתמודד  לא מודע  ועלולים באופן  של מתח אמפתי, 

יפעיל מחדש  כי המטפל באופן לא מודע  יש סכנה  עם הקונפליקטים הבלתי פתורים שלהם. 

)reenact( בעיות אישיות דרך ערבוב אמפתי. כשזה קורה, ישנה נטישה של העמדה האמפתית 
תמות  של  )אינטנסיפיקציה(  חיזוק/הגברה  על-ידי  משנית  לטראומטיזציה  להוביל  עלולה  שאף 

ההעברה שהמטופל הביא לטיפול מלכתחילה. 

מה אם כן ניתן לעשות כדי לסייע להצלחת הטיפול?

המודעות להעברה נגדית מהווה כלי טיפולי חשוב ובעל ערך בהבנת הדינמיקה של המטופל. חשוב 

שמטפלים יעבדו תהליכים אלו בהדרכה/קונסולטציה. גם למערכת הארגונית תפקיד חשוב ביצירת 

סביבה שבה ירגיש המטפל שהוא חלק מצוות העובד בשיתוף פעולה לסיוע לנפגעי הטראומה. 

ככלל, לדפוסי התגובות הנוצרים מהעברה נגדית סובייקטיבית יש סיכוי רב יותר לפגום בתהליך 

הטיפולי. וכאמור, הם חושפים יותר גם את המטפל למצבי פגיעות, כפי שיפורט בהמשך. 

טראומטיזציה משנית או תשישות קרבה:

לטווח  מחוץ  שנמצאים  רב,  ולסבל  לכאב  קשים  חיים  לאירועי  המטפל  נחשף  משבר  במצבי 

ההתנסויות הנורמליות של החיים. בדרך כלל ההתערבות נעדרת מאפייני "סטינג" מגנים הנהוגים 

במפגש הקליני )כגון זמן ומקום מוגדר למפגשים, לקיחת אינטק, היכרות וכו'....( ובכך חושפת עוד 

יותר את העוזר לפריצת גבולות בינו לבין הנעזר )Lahad, 2000(. הלחצים שאליהם חשוף המתערב 

להתמוטטות  ועד  יעילה  מהתמודדות  החל  שונות,  בצורות  עליו  להשפיע  יכולים  משבר  במצב 

נפשית וגופנית )איילון ושחם, 2000(. 

בספרות מתואר מצב דחק שנחווה בקרב העוזרים לאנשים במצוקה כ"תשישות קרבה"

)Figley, 1995(. זהו מצב קיצוני של מתח ועיסוק-יתר של המסייע בסבל של מקבלי העזרה, עד 

כדי טראומטיזציה. המצב הופך טראומטי בשל רגשות האמפתיה והחמלה שהמסייע חש כלפי 

עצמית  ולהקרבה  העוזר  צורכי  של  עצמית  להזנחה  מוביל  זה  מצב  קרובות  לעיתים  הנעזרים. 

פוסט-טראומטיים  לתסמינים  הדומים  לתסמינים  מוביל  זה  כל  הסיוע.  מתן  בתהליך  מוגברת 

בקרב המסייעים. 

בין גורמי הסיכון המשפיעים על תפקוד המטפלים בעת התערבות במשבר: 

 .)Murphy & Beaton, 1995( מפגש עם ילדים בטראומה החושף מאוד את פגיעות המטפלים

 )Solomon, 1989( אירועי חיים טראומטיים קודמים

 .)Hodgkinson & Stewart, 1991( הזדהות-יתר עם הנעזרים

 .)Mitchell & Dyregrov, 1993( וקרבה חברתית למקבלי הסיוע  פיזית למקום האירוע  קרבה 

חוסר הזדמנות לדיבוב )אילון והורוביץ, 1996(. 
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כפי שאפרט להלן, הפסיכולוגים שעבדו עם מפוני גוש קטיף נמנו בעצם עם קבוצת הסיכון, שכן 

כל גורמי הסיכון שפורטו היו תקפים ביחס אליהם.

כאמור, בסביבות אפריל, כארבעה חודשים לפני הפינוי, החלו לנסוע לגוש קטיף כמה פסיכולוגים 

מתנדבים. המסגרת המינהלית של עבודתם בגוש טרם סודרה, אך הם כבר היו בשטח. 

וחירום  טרור  לאירועי  בחשיפה  גם  כמו  בחירום,  בהתערבויות  בעבר  התנסו  הפסיכולוגים  רוב 

באזור מגוריהם. חלקם היו מומחים בטיפולים בטראומה.קבוצת המתערבים הגיעה לגוש פעם 

בשבוע ממקומות שונים בארץ, ונסעה כמה שעות לכל כיוון. גם הם, כמו יתר האוכלוסייה בגוש, 

עברו את מחסומי צה"ל והיו צריכים להזדהות. הם דיווחו על רגשות של השפלה ושל כעס על 

המדינה ועל הצבא, והזדהות עם סבלם של המפונים. עבודת הפסיכולוגים בשפ"ח לא הייתה 

פשוטה כלל. במהלך החודשים שקדמו להתנתקות נכנסו ועבדו בגוש קטיף גורמים רבים ומגוונים, 

חלקם בתיאום עם השפ"ח, וחלקם לא. גורמים אלו התערבו לעיתים וביקרו את עבודת השפ"ח, 

השונים,  הגורמים  על  תמיד  ידעו  לא  הפסיכולוגים  פעולה.  בשיתוף  עמו  ועבדו  חברו  ולעיתים 

והתחושה הייתה שגורמים רבים מתערבים בפעילותם, או עושים את עבודתם במקביל. 

וצוותים  ילדים  הורים,  הפסיכולוגים  פגשו  ודאות  וחוסר  חודרנות,  בלבול,  של  כזו  באווירה 

לפינוי  ישירות  כלל  בדרך  נגעו  לא  הפנייה  סיבות  וקבוצתיות.  פרטניות  בהתערבויות  חינוכיים 

הקֵרב, אך המפגש עם הפסיכולוגים אפשר לפונים לשאול בדרך אגב גם על נושאים הקשורים 

על  גם  ולשאול  להתקרב  לפונים  מאפשר  בשגרה  שהעיסוק  תחושה  הייתה  לפסיכולוגים  לכך. 

ה"חירום". הורים לילדים במצבי חרדה פנו בבקשה לסייע ביצירת ודאות כלשהי ביחס לעתיד. 

לכך...  הייתה תשובה  לא  לפסיכולוגים  רלוונטית.  הייתה מאוד  הפינוי"  יתרחש  "האם  השאלה 

עם  התערבבו  הפוליטיות  העמדות  לנס.  קיווה  חלקם  יתרחש.  לא  שהפינוי  להאמין  רצו  רובם 

השאלות המקצועיות. 

ככל שהתקרב מועד הפינוי הלך וגבר הלחץ בשטח, שהורגש גם בקרב הפסיכולוגים. רמת המעורבות 

וההזדהות של הפסיכולוגים עם המתיישבים הייתה גבוהה והשפיעה על רמת העוררות וההצפה 

שלהם. במפגשים הפרטניים והקבוצתיים שנערכו עם הפסיכולוגים באו לביטוי לעיתים קרובות 

רגשות בעוצמה גבוהה. תחושות של חוסר אונים, חרדה, ייאוש, פחד, כעס ותקווה - המאפיינות 

בדרך כלל את המתערבים במצבי חירום ודחק, עלו ביתר שאת. 

מעבר להזדהות שחשו הפסיכולוגים עם עמדתם ועם תפיסתם האידיאולוגית של המתיישבים, 

היו גורמים נוספים שהעצימו את פגיעותם: 

תנאי העבודה: העבודה בגוש נוספה לעבודה הקבועה, והצריכה אותם לעבוד שישה ימים  1 .

בשבוע; הנסיעות לגוש ארכו שעות אחדות לכל כיוון; התשלום על עבודתם לא היה מסודר 

בשל בעיות בירוקרטיות.
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באופן  התקיימו  לא  הגובר  העבודה  לחץ  בשל  ומקצועית:  ארגונית   ) 2 .holding( "החזקה" 

מסודר ישיבות צוות בשפ"ח חוף עזה; היה תקציב להדרכות קבוצתיות ופרטניות, אך בשל 

קשיי ארגון ולוח זמנים צפוף לא ניתנו בצורה מסודרת ומספיקה; תפקידם של הפסיכולוגים 

בגוש לא היה תמיד ברור, ולא היה קו מנחה קבוצתי קוהרנטי. 

היסטוריה של התערבויות בחירום ובטראומות קודמות: הפסיכולוגים בעצמם תושבי השטחים  3 .

באזורים אחרים בארץ. באופן טבעי הם היו חשופים בעברם יותר מאחרים לאירועי חירום 

ביטחוניים, אם זה באופן אישי או ברמה המקצועית.

מצב משברי עכשווי: חלק מהפסיכולוגים ראו בתהליך ההתנתקות "הקדמה" לפינויים נוספים  4 .

שעלולים להתרחש בעתיד - לפינוי שלהם. זהו בעיניי גורם הסיכון הדומיננטי ביותר. היכולת 

לשמור על מרחק מסוים מן הפונים, "מרחב מעברי" שיאפשר תהליך טיפולי, אך גם ישמור 

על המתערבים, היה כמעט בלתי אפשרי. 

אם כך- עולה השאלה כיצד ניתן לשמור על המתערבים?

את  מעלה  זו  עובדה  "משלהם".  מפסיכולוגים  סיוע  לקבל  רצו  המקומית  וההנהגה  התושבים 

ההסתברות להזדהות-יתר עם התושבים, ובכך מעלה את הסיכון שהפסיכולוגים ייפגעו מתשישות 

קרבה והפונים לא יקבלו סיוע טוב מספיק. 

האם בשל כך יש להימנע משליחת פסיכולוגים המזדהים יתר על המידה עם הפונים? 

במקרים כגון אלו רצוי לדעתי לערוך שיחות מקדימות עם הפסיכולוגים, לברר עמם את עמדתם, 

ליצור  שמתקשים  פסיכולוגים  בעבודתם.  להיווצר  שיכולה  לבעייתיות  המודעות  את  ולהעלות 

מרחק כלשהו מהפונים, בעיקר בשל אירועי חיים קודמים, יש לבחון את התאמתם לעבודה. 

ברמה הארגונית, על מנת לנטרל עד כמה שיותר את הגורמים הללו, יש לדאוג לכך שהמסגרת 

- קרי: תנאי עבודה מסודרים, דאגה לרווחת הפסיכולוגים, מפגשי  התפקודית תהיה מאורגנת 

צוות קבועים, הדרכות קבועות, הגדרת מטרות ההתערבות ותפקידים ברורים. 

גורם נוסף מסייע - שמירה על רציפות העבודה - לאפשר לפסיכולוגים להמשיך ולסייע לפונים גם 

לאחר מצב החירום, ובהקשר שלנו - שימשיכו את הקשר עם הפונים גם אחרי ההתנתקות. אם 

הפסיכולוגים רוצים בכך, יש ברציפות הזו גורם מחזק לשני הצדדים. הפסיכולוג עֵד גם לתהליך 

השיקום של המפונים, ולא רק לחלק קטוע ומשברי מחייו. הפונים זוכים בפסיכולוג שהכירו בעבר 

ושמחזק את חוויית הרציפות בחייהם, רצופי המעברים והשינויים.
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סיכום

הפרק הנוכחי נכתב שנים ספורות לאחר ההתרחשויות של פינוי רצועת עזה, ומתאר את עבודת 

הפסיכולוגים החינוכיים בתהליך ואת הדילמות המקצועיות והאנושיות שעלו. תחילתו של המאמר 

בפירוט עבודת הפסיכולוגים החינוכיים ברמה מחוזית ומקומית לאורך ציר הזמן שנמתח טרום 

ההתנתקות ועד לתקופה המיידית שלאחריה. ניתן ללמוד מן ההתערבויות, שהעבודה הייתה בעלת 

אפיונים מערכתיים בדרך כלל, בחיבור לגורמים קהילתיים, תוך יישום עקרונות תורת ההתערבות 

במשבר. למרות הניסיון הרב שיש לפסיכולוגים החינוכיים בהתערבויות במשבר, התעוררו דילמות 

מקצועיות מורכבות ביותר שהיה צורך להתמודד עמן תוך כדי עבודה, בזמן אמת, וללמוד מהן. 

למדנו מהניסיון שההיכרות המוקדמת של הפסיכולוגים עם אוכלוסיית המפונים הייתה בסיס 

הצבא  ולגורמי  למשפחות  ומשמעותי  חיוני  ושימשה משאב  אמת,  בזמן  וסיוע  תמיכה  להמשך 

והמשטרה שהיו בשטח בשלב הפינוי עצמו. 

החינוכי  וההמשגות של תפקידו של הפסיכולוג  לבחון מחדש את ההגדרות  כן מקום  יש אם 

בשעת משבר, ולעדכנן בהתאם לנסיבות האירועים. נראה שלעיתים השתלבותו של הפסיכולוג, 

יחד עם גורמי הסיוע השונים, במעגל ההתערבות הראשוני, בשלבי המשבר האקוטיים, חיונית 

ותורמת רבות לפתרון קונפליקטים מיידיים בשטח, ולמיתון עוצמות המשברים המתהווים. 

בהמשך הפרק פורטו דילמות עיקריות שהעסיקו את הפסיכולוגים במהלך עבודתם בשטח. 

עמדתם  לאור  החינוכיים  הפסיכולוגים  בעבודת  עוסקת  במאמר  המוצגת  הראשונה  הדילמה 

המוצהרת של המתיישבים שלא יתרחש הפינוי. הדילמות המקצועיות המורכבות שעמדו בפני 

הפסיכולוגים ביחס להתערבות סביב משבר "לא מדובר", מוצגות בפרק זה. 

גורמים שונים שעבדו  ניסו לבסס  הפתרון שהוצג בפרק עוסק בפתיחת "מרחב לשיח" שאותו 

של  והמורכבות  הסייגים  למרות  לדבר,  הלגיטימציה  המפונים.  אוכלוסיית  עם  תקופה  באותה 

הצגת עמדות לא פופולריות ושנויות במחלוקת )ברמה הבין-אישית והתוך-אישית כאחד(, הייתה 

המטרה הטיפולית העיקרית. מתן במה לביטוי ולעיבוד מחשבות ורגשות בפורום ציבורי, קהילתי, 

קבוצתי או אישי, היה עיקרון תרפויטי שאותו ניסו ליישם אנשי הטיפול השונים בהתערבויותיהם 

באותה תקופה. 

הדילמה השנייה, העוסקת בשאלת פינוי ילדי רצועת עזה, היא דוגמה לדילמה שהדיון בה מערב 

ומבלבל ידע מקצועי עם עמדות פוליטיות ואישיות. ההפרדה בין האישי למקצועי הייתה מאז 

ההתנתקות  בתהליך  שונות.  ברמות  אליה  ומתייחסים  בפסיכולוגיה  ונחקר  נדון  נושא  ומעולם 

מצאתי )גם ברמה האישית( כי המעורבות הרגשית של הפסיכולוגים, לאו דווקא קובעי המדיניות 

אלא בעיקר פסיכולוגים שרק הביעו דעתם בנושא, השפיעה לעיתים קרובות על שיקול הדעת 

המקצועי ועל הפתרונות שהוצעו. כביכול, אנו כאנשי מקצוע, מודעים יותר להשלכות ולמנגנוני 

חד-משמעית  המלצה  ניתנה  לא  דבר  של  בסופו  משבר.  במצבי  מפעילים  שאנו  השונים  ההגנה 

בנושא על-ידי שפ"י, וכל משפחה פעלה כפי הבנתה. זוהי דוגמה לדינמיקה של קבלת החלטות 
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שנויות במחלוקת, שהתגבשה תוך כדי למידת צורכי המתיישבים והתנהגותם בשטח. בדיעבד, 

ובהתייחסות זהירה ומסויגת לתגובות של הילדים לאחר ההתנתקות )שכן לא נערך מחקר מבוקר 

בנושא(, נראה, שהימנעות מהמלצה גורפת לפנות ולהפריד ילדים מהוריהם הייתה נכונה מקצועית, 

למרות חשיפתם של הילדים למאורעות הפינוי בזמן אמת. 

הדילמה האחרונה עוסקת באתגרים שבעבודה פסיכולוגית בתנאי הזדהות מרובים עם הקליינטים. 

לפסיכולוגים החינוכיים היו מאפיינים רבים במיוחד שהגבירו את הזדהותם עם המתיישבים, 

וחשפו אותם לפגיעה של "תשישות קרבה". 

כיצד על המערכת לפעול במקרים שבהם יש חשש שאנשי המקצוע יתקשו לבצע את המשימות 

המקצועיות המוטלות עליהם ועלולים להיפגע נפשית בעצמם? הפתרון המוצע שם דגש בעיקר על 

היערכות מערכתית שקולה ואחראית, המטילה על עצמה גם בתנאי לחץ ומשבר תפקיד ממיין, 

מארגן, תומך ומדריך. 

ומאתגרת  מורכבת  הייתה  ההתנתקות  בתהליך  החינוכיים  הפסיכולוגים  עבודת  כללי,  באופן 

מבחינות רבות. ניתן ללמוד ממנה רבות על התמודדות במצבי משבר תוך כדי מעורבות אישית 

גבוהה. אני מקווה, שהידע המקצועי שנצבר בתהליכים המתוארים ישמש ללמידה ולהתערבויות 

מקדמות צמיחה, לחיבור ולאיחוי קרעים במקום לתהליכים של פירוק והפרדה. 
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