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הקדמההקדמה

µ

חוברת זו הינה פרי שיתוף פעולה של השירות הפסיכולוגי ייעוצי  במשרד החינוך ושל ”אשלים“ ≠ העמותה 

לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם¨ מיסודו של ג‘וינט ישראל ובתמיכתן של 

ממשלת ישראל והפדרציה היהודית של העיר ניו≠יורקÆ החוברת מהווה ביטוי ותיעוד לעבודה שנעשתה 

ע“י אנשי מקצוע ומתנדבים¨ בעיר האוהלים שהוקמה בניצנים וכונתה ”כפר גאיידמק“¨ במהלך מלחמת 

לבנון השניהÆ אנשים אלה העבירו את עבודתם מסביבתה הטבעית לחולות ניצנים¨ ותרמו מזמנם¨ מרצם¨ 

ומיטב כישוריהם למען האוכלוסייה בכפרÆ בחום הכבד ובתנאים פיזיים לא פשוטים¨ היווה צוות המתנדבים 

 Æנקודת אור וחוזק בהתמודדותו מול המצוקה העצומה של המתפנים  וצרכיהם הבלתי פוסקים

 Æאירועי הטרור בשנים האחרונות¨ גרמו לאוכלוסייה גדולה להזדקק לעזרה Æניסיון לצערנו¨ אנו למודי 

בעזרת הקהילות היהודיות של ארה“ב וקהילות נוספות¨ ”אשלים“≠ג‘וינט ישראל והשירות הפסיכולוגי 

ייעוצי במשרד החינוך פיתחו מענים רבים שנועדו לעזור למערכות חינוך לפתח חוסן בקרב התלמידים 

 Æומשפחותיהם¨ לנוכח מצבי לחץ וטראומה הפוקדים קהילות שלמות בישראל

מלחמה היא תמיד זמן של חוש̈ך כאב וקושיÆ בתוך כל זאת¨ התחמם הלב לנוכח התגייסותם המיידית של 

אנשי המקצוע ≠ פסיכולוגים¨ יועצים ומתנדבים שעברו הכשרות שונות¨ שנשלחו על ידינו למחנה ניצנים¨ 

למרכזי פינוי בירושלים ולצפון ≠ שם עבדו במקלטים עם ילדים והוריםÆ אנשים אלה עשו ימים ולילות¨  

 Æכדי להושיט יד ולעודד את נפשם של אלה¨ אשר נפל בחלקם לחוות את מחיר המלחמה מקרוב

אנו יודעים שזמינותם של מורים¨ מדריכים ואנשי מקצוע¨ הקרובים לילדים ולהוריהם¨ מצליחה להקל 

במידה רבה על סבלם של אלה הנתונים להשפעה ישירה של ההפגזות¨ וכשפרצה המלחמה¨ חשבנו 

שאותו סיוע שעזר במהלך השנה במציאות הקשה של אירועי הטרו̈ר הוא שחייב להימשך גם אל תוך 

הקיץÆ שאלנו  עצמנו כיצד נשמר זמינות זו גם בקי̈ץ כאשר צוותי החינוך מצויים בחופשהÆ כך החלה 

ההתארגנות המשמעותית של פסיכולוגים¨ יועצים חינוכיים ואנשי מקצוע אחרים¨ שהגיעו אל מקומות 
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עצמם  התאימו  המקצוע  אנשי    Æלניצנים וגם  המלון¨  בתי  המקלטים¨  אל   ≠ הצפון  אנשי  של  הריכוז 

לתנאים יוצאי הדופן¨ שדרשו מתן עזרה נפשית בסביבת עבודה לא≠רגילה¨ הן של המסייעים והן של 

Æמקבלי הסיוע

 תודתנו לכל מי שהיה שותף למאמץ הראוי להערכהÆ בראש וראשונה¨ לשפ“י במשרד החינוך ולעמותת 

ויוכי סימן≠טוב משפ“יÆ תודה  לד“ר שי חן≠ג̈ל  ”אשלים“¨ בראשותם של ד“ר פלורה מור מ“אשלים“ 

שהקים ועמד בראש הצוות המקצועי בכפר ניצנים¨ ולד“ר מזל מנחם¨ שניהלה את מבצע הסיוע של 

 Æהפסיכולוגים והיועצים¨ שעשו ימים כלילות במקלטים שבצפון המופגז

ד“ר רמי סולימני
מנכ“ל אשלים

ד“ר בלהה נוי
מנהלת השירות הפסיכולוגי ייעוצי
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מבואמבוא
עיר האוהלים ¢כפר גאיידמק¢ בניצנים¨ הוקם ב≠ ±∏Æ∂∞∞≤Æ∑Æ המקום יועד מלכתחילה להיות כפר נוער למשך 

ארבעה ימים בקי̈ץ אולם מייד עם פתיחתו החלו לזרום למקום אוטובוסים מלאים במשפחות מהצפון שנמלטו 

מאימת הקטיושות¨ וכך הפך הכפר למחנה פליטים ענק על חוף היםÆ בכל רגע נתון שהו במתחם כ≠∂¨∞∞∞ 

מתושבי הצפון¨ מתוכם כ≠≤¨∞∞∞ ילדים ובני נוערÆ במשך כל ימי הפעילות של המחנה עברו בו כ≠≥∞¨∞∞∞ 

Æתושבים ≠ רובם שייכים לאוכלוסייה המקבלת סיוע מגורמי הרווחה

בין התושבים שהגיעו לניצנים ניתן היה למצוא נציגים מכל קשת התרבויות בישראל∫ עולים חדשים מרוסיה¨ 

מאתיופיה ומארגנטינה¨ ערבים & תושבי ישראל ואנשי צד¢ל לשעב̈ר וילידי האר̈ץ אשר לא יכלו לממן לעצמם 

שהות בבית≠מלון ולא היה להם מקום אחר להתאכסן בו במרכז או בדרום הארץÆ רובם ככולם בני אוכלוסיות 

 Æמצוקה¨ אשר חלקם הגדול טופל בעבר ע¢י לשכות הרווחה

התושבים התגוררו באהלי ענק ובאוהלים משפחתיים קטניםÆ בימים הראשונים¨ כל מי שהגיע באופן עצמאי 

הוזמן להתארח במקוםÆ לאחר מכן החלה הפנייה מסודרת ע¢י מחלקות הרווחה ביישובי הצפון¨ ששלחו מידי 

יום אוטובוסים מלאים באנשים שברחו מאימת הקטיושותÆ כ≠±∞∞ מדריכים מטעם ארגון ¢החוויה הישראלית¢¨ 

ארגון הפועל בקרב בני נוער יהודיים בחו¢ל מטעם הסוכנות היהודית¨ שימשו כרכזי אוהלים ודאגו לרווחת 

  Æהתושבים ולקישור בינם לבין הנהלת המקום

מבחינה ארגונית¨ הושקעה במקום עבודה עצומה ע¢י ארקדי גאיידמק וצוותוÆ מחנה האוהלים היה ברמה 

הגבוהה ביותר≠ תושבי המחנה קיבלו בחינם כמעט את כל צרכיהם∫ מלינה ועד ארוחות חמות¨ משירותי 

כביסה ועד פעילויות לילדים¨ מטיטולים לתינוקות ועד הופעות אמנים בערבÆ ארגון המקום וכמות המשאבים 

שהושקעה בו היו מעוררי השתאותÆ העבודה המופלאה של צוות מדריכי ¢החוויה הישראלית¢ יצרה במקום 

 Æאווירה אישית חמה¨ עם נכונות אינסופית לעזור ולתמוך באוכלוסייה



∏

במבט ראשו̈ן הכפר נראה כמו כפר נופש לכל דבר∫ עציצים¨ ירק¨ מים חמים¨ ארוחות בסגנון ¢אכול כפי יכולתך¢¨ 

¢מתקנים מתנפחים¢ לילדים¨ פינות יצירה¨ מסיבות קצ̈ף קריוק̈י שולחנות פינג≠פונג¨ ביליאר̈ד חלוקת שלגונים 

בשעה ארבע¨ שתיית קפה בחמש¨ אולם קולנוע¨ שני ברים¨ מגבות¨ סדינים¨ שמיכותÆÆÆ והכול בחינםÆ אבל 

לאחר שהייה של מספר דקות¨ לא ניתן היה להתעלם מתחושת המצוקה ששררה באוויר∫ תושב רחוב דרך 

הים בחיפה¨ הפך לדייר אוהל לינה µ מזרן πµ מימיןª תושבי רחוב הסיגליות במעלות¨ הפכו לאזרחי המתחם 

הדרומיÆ חרדות המלחמה¨ מצוקות החיים שלפני המלחמה ומצוקות השהייה בעיר האוהלים התערבבו זה 

בזה¨ ויצרו תמונה קשה של מצוקה¨  אשר אותה ביטאו רבים∫

¢ההסתגלות הייתה קשהÆ הרבה אנשים באוהלÆ אנחנו לא רגילים לזהÆ חוץ מזה¨ מייאש לעמוד 

בתו̈ר ויש מריבות על מגבות ומאוורריםÆ קשה לראות את כפיות הטובה של האנשיםª זה מוציא 

 Æבסך הכו̈ל נוצרה כאן אינטגרציה של ∞∞∞¨∂ איש Æאת כל החשק להיות פה¨ אבל אני מבין את זה

אפשר לראות למי יש יותר סבלנות ולמי פחותÆ החדשות משפיעותÆ אם יש מריבות¨ החדשות 

הקשות מחזירות לפרופורציהÆ מה שהכי קשה זה חוסר המעש¨ אז אנחנו משתדלים לעשות 

Æ®כמה שיות̈ר בעיקר לצאת ולטייל¢ ©מבוגר בעיר האוהלים

¢הבעיה העיקרית היא חוסר השגרהÆ אני מרגיש כמו זקןÆ כל היום ישןÆ קם בבוק̈ר מצחצח 

שיניים¨ אוכל ארוחת בוק̈ר אח¢כ ארוחת צהריםÆÆÆ זהוÆ כל היום נמרח כמו לטאהÆ זה משגע 

אותיÆ אני מתחרפן מזהÆ עוד יומיים במקום הזה¨ ולא נשאר ממני כלוםÆ ניסינו לעשות כמה 

דברים¨ כמו לארגן מסיבה ≠ אני דיÆגßיי ויש לי כאן את המוסיקה של̈י אבל אין עם מי לדברÆ לא 

מתייחסים כאן לנוערÆ אף אחד לא מקשיב לנוÆ יש הרבה פעילויות לילדים¨ אבל הנוער ¢מטפס 

©מתבגר  אין משמעות לכלום במקום הזה¢   Æזה כאילו שאין בשביל מה לחיות  Æ¢על הקירות

Æ®בעיר האוהלים

¢אני לא ישן בלילה בגלל ההופעות ובגלל הרעש שעושים אנשים שעוברים כל הזמן בתוך 

כמו  באוהל  שוכב  ואני  לעשות¨  מה  לי  אין   Æמרעישים הילדים  בבוק̈ר  מוקדם  כבר   Æהאוהל

זבאלהÆ בבית הייתי כל הזמן עובד על המחשבÆ היום בא לכאן ילד אחד מאוהל אח̈ר ואמר 

שהסתלבטתי עליו ושהוא בא להרביץ ליÆ זה כמו גßונגלÆ והכי מפריע לי מצב השירותים¨ כי אני 

סטריל̈י וחוסר הפרטיות משגע אותיÆ אני מעדיף להיות בבית רק בשביל השירותים והפרטיות¢ 

Æ®מתבגר בעיר באוהלים©

מיד עם הקמת עיר האוהלים¨  הוקם מערך טיפולי על ידי שפ¢י ועמותת ¢אשלים¢¨ במטרה לספק את צרכי 

הרווחה הנפשית של המשפחות שהתארחו בניצנים בצל המלחמהÆ מערך זה התארגן מיידית¨ הודות לשיתוף 

פעולה מתמשך זה שנים רבות בין שפ¢י ועמותת ¢אשלים¢Æ המערך הטיפולי פעל כארבעה שבועות עד סגירת 

האת̈ר התבסס על ≥∞≠±µ פסיכולוגים ויועצים מתנדבים שהיו באתר מדי יום¨ וסיפק מענה לכל אוכלוסיית 

Æהכפ̈ר בדגש על הילדים¨ בני הנוער וההורים

בין הפעילויות שנעשו היו הדרכות הורים¨ טיפולים פרטניים¨ Play Therapy¨ קבוצות לאימהות ולילדים¨ טיפול 



π

באמנות¨ ביו≠פידבק¨ ביבליותרפיה בגן¨ טיפול באמצעות בע¢ח ועודÆ כמו כן¨ נעשו במקום פרוייקטים מיוחדים 

כמו פרוייקט חונכות¨ פסיכולוגית קבועה שהתנדבה בגן הילדים שנפתח וכדÆß בנוס̈ף הוקם מתחם טיפולים¨ 

 Æßמתנדבים נוספים¨ ובו ניתנו טיפולים פארא≠רפואיים כגון∫ הומאופתיה¨ רייקי וכד µ±≠שבו היו כ

בכל יום כ≠∑∞ ילדים¨ בני נוער ומבוגרים זכו להתערבות טיפולית פרטנית¨ וכ≠¥∞ אנשים נוספים השתתפו 

בפעילויות הטיפוליות הקבוצתיותÆ לכל אורך החודש שבו פעל המערך הטיפול̈י נוספו מיום ליום עוד פעילויות 

 Æטיפוליות והורחב מעגל האוכלוסייה שלה ניתן סיוע

החוברת הנוכחית מתארת את מערך העבודה הטיפולית שנבנה בעיר האוהלים¨ במטרה ללמוד מניסיון זה 

על האופן שבו כדאי לבנות מערכי טיפול דומים באתרים המרכזים אוכלוסיות מפונות בעקבות מלחמה¨ 

 Æרעידות אדמה או כל אסון אחר
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נוכחות חיה∫  רקע תיאורטי
מערך ההתערבות הטיפולית במאהל ניצנים הוקם כדי לסייע למפונים להתמודד עם החוויות הקשות 

שעברו¨ הן במחנה עצמו והן בימים שקדמו להגעתם למחנהÆ חוויות מסוג זה עלולות לפגוע בהתפתחותם 

התקינה של ילדים ומבוגרים ולגרום לטווח רחב של תגובות¨ החל מהתנהגויות סיכוניות למיניהן¨ דרך 

תגובות הימנעות וכלה בהפרעה פוסט≠טראומתיתÆ במצבים כאלה¨ הטראומה משפיעה על האישיות 

והופכת לגורם מעצב בהתפתחות האישיותÆ התגובה הטראומתית מתאפיינת בתגובות פסיכולוגיות 

ופיזיולוגיות ארוכת טווחÆ חוויה טראומתית עלולה לגרום לתופעות רבות¨ ביניהן∫ 

אובדן הביטחון הבסיסי ≠ חוויה טראומתית עלולה לרסק את חוויית הביטחון שעליו נשענים חיי   •

הילדÆ ככל שהילד צעיר יות̈ר כך עלולה להתרחב השפעת החוויה על תחושת הביטחון שלוÆ חוויה 

Æמסוג זה עלולה לערער באופן עמוק את תחושות הביטחון והזהות ואת ההזנה הרגשית של הילד

אובדן שליטה ≠ אסון וטראומה גורמים לאדם לחוש חוסר שליטהÆ האדם חש עד כמה המציאות   •

 Æבלתי צפויה¨ ומבין שהקיום שלו ושל האהובים עליו אינו ודִאי ושלא ניתן לקחת דבר כמובן מאליו

תחושת חוסר השליטה בזמן האירוע הטראומתי עלולה לרדוף את אלה שניצלו מהאירוע הטראומתי 

 Æגם לאחריו

בדידות ≠ מרכיב שכיח בחוויה הסובייקטיבית של הטראומה הוא חוויית הבדידות הנוצרת כתוצאה   •

 Æמ¢מעגל של הימנעות¢ מצד הסביבה¨ אשר משאיר את קרבן הטראומה כשהוא לבדו

מנג̈ד מערך של התערבות¨ המספק איכויות של ¢נוכחות חיה¢ והזדמנויות ליצירת קשר של הכלה ושל 

חמלה¨ עשוי לצמצם את השפעתם המזיקה של האירועים הטראומתיים ולבנות בקרב המפונים את 

ßפרק אßפרק א
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החוסן הדרוש להם כדי לשקם את חייהם וכדי לחזור לחיים של שגרה והתמודדות ©מו̈ר לוריא¨ חן≠גל 

 Æ®≤∞∞µ ¨וסימן טוב

כדי להבין את הקו המנחה בבניית מערך התערבות מסוג זה¨ חשוב לזכור כי רמת הסיכון הטמונה 

באירוע טראומתי אינה רק פועל יוצא של סוג האירוע ומאפייניו¨ אלא גם ≠ ואולי בעיקר ≠ תוצאה של 

האופן שבו האדם חווה את האירוע ומפרש אותו¨ ושל האופן שבו מתאימה את עצמה הסביבה האנושית 

הסובבת אותו לצרכיו הגלויים והסמוייםÆ בנוס̈ף חשוב לזכור שהשפעת החוויה הטראומתית קשורה גם 

בהקשר השלם שבו מתרחש המקרה הטראומת̈י הכולל את המאפיינים האישיים ואת נסיבות החיים 

של האדם טרם פגיעת האירוע בוÆ התמודדות נכונה עם מצבי טראומה מחייבת התייחסות לתפיסה 

 Æהאנושית השלמה של האדם הנפגע טרם היפגעותו ועם ההקשר הרחב שבו התרחשה הפגיעה

לחוויה  הנלווה  הנזק  את  לצמצם  שעשויה  ההשפעה  סוג  את  לאפיין  ברצוננו  אלה¨  כל  לאור 

 Æהטראומתית

גרברינו ועמיתיו ©±Garbbarino¨ Kostelny & Durbow¨ ±ππ® מספרים בספרם על התמודדותם של 

ילדים המתגוררים במספר אזורי עימות בעולם¨ ובוחנים כיצד ילדים מתמודדים עם נסיבות חיים של 

סכנה ומתח מתמשכים וכיצד הם מנצחים אותןÆ הם מונים מספר גורמים¨ החוזרים ועולים כמשמעותיים 

במחקרים הבודקים כיצד ילדים מתגברים על נסיבות חיים קשותÆ אלו הם גורמים המקדמים עמידות 

והמובילים להתנהגות פרו≠חברתית ולהסתגלות בריאה של ילדים החיים באזורי עימות∫ ניסיון אקטיבי 

להתמודד עם המתח¨ יכולת להבנת המציאות ולפתרון בעיות¨ יחסים רגשיים יציבים עם הורה או עם 

 Æמבוגר אח̈ר אקלים חינוכי פתוח ותומך ותמיכה חברתית מאנשים מחוץ למשפחה

ברנרד ©∑Bernard¨ ±ππ® טוענת שהתפתחות מוצלחת בכל מערכת אנושית תלויה באיכות היחסים 

וההזדמנויות להגשמה של המשתתפים בהÆ ברנרד מונה מספר מאפיינים שנמצאו עקביים במערכות 

סביבתיות התומכות בצמיחה והתפתחות¨ ביניהם∫ יחסי דאגה ≠ תמיכה אוהבת ונוכחות קבועה ויציבה 

של המבוגר למען הילד או הנע̈ר קיומו של מבוגר המכיר בחוויה הקשה של היל̈ד ציפייה להישגיות 

 Æולתפקוד אופטימאלי תוך מתן תמיכה הולמת והזדמנות להשתתפות אקטיבית

מנסיוננו ומנסיונם של אחרים בעבודה עם ילדים ובני נוער שעברו מצבי טראומה ועם קרוביהם¨ אנו למדים 

כי מרבית האנשים המצליחים להתגבר על מצבי טראומה¨ עושים זאת בעזרת נוכחותם של אחרים¨ 

המאשרים¨ תומכים ומקלים על התמודדותםÆ נוכחות זו מייצרת שינוי פנימי אצל האדם המתמודד עם 

 Æניתן לומר שנוכחות אנושית היא המאפשרת לאדם להמשיך להתמודד עם מטלות החיים Æהטראומה

 Æבכוח נוכחות זו להביא להחלמה

 Æ¢מי שמצוי באותו מעמד ומשתתף ªההגדרה המילונית למילה ¢נוכחות¢ היא∫ ¢הימצאות במקום האירוע

נוכחות שיש בה כדי להקל על   ≠ ההגדרה מתייחסת לנוכחות חיה¨ ¢כאן ועכשיו¢¨ בחיים הממשיים 

  Æמצוקתם של נושאי הטראומה
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נוכחותו של מבוגר המאפשרת גדילה¨ דורשת ממנו להיות הוא עצמו¨ סובייקט המחובר לחוויותיו ולצרכיו¨ 

החש את ההדהוד הפנימי שסבלו של האחר מעורר בוÆ פעמים רבות¨ קל יותר למבוגר להישאר אובייקט 

 Æלשירות התלמי̈ד וקשה לו עד מאוד להסתכן בביטויים של נוכחות וסובייקטיביות

עולה השאלה כיצד יוכל המבוגר ליצור את אותה פניות מעצמו ומפחדיו¨ להעמיק את נוכחותו ולהשקיע 

ולנוכח הפחדים  באח̈ר לנוכח נטייתו הטבעית של כל אדם שחווה אירועים טראומתיים¨ להרחיקם¨ 

המתעוררים¨ המאיימים על תחושת המסוגלות האישית וההורית שלוÆ לשם כ̈ך זקוקים המבוגרים עצמם 

לעיתים לעזרה ולתמיכה של מבוגרים אחרים¨ המעניקים להם ער̈ך משמעות ותחושת המשכיות¨ לנוכח 

האיום החיצוניÆ תמיכה זו לובשת כמה צורות∫ 

התכווננות המסייעת לצרכים הסובייקטיביים של הפרטים נושאי הטראומה ≠ אנשים המתמודדים 

עם מצבי טראומה חווים את השפעתה של מציאות חיצונית אכזריתÆ אנו חוזרים ושומעים על ילדים 

 Æומבוגרים שניצלו מטראומה¨ ועל הדרך המפרכת שהם נאלצו לעבור כדי לבנות יחסי אמון עם אחרים

דרך זו ייחודית לכל אחד ואחדÆ אנו שומעים עדויות מנפגעים המתארים כיצד למדו לסמוך על מבוגרים 

עבורם במהלך התקופות הקשות  להיות שם  לאמון¨ משום שאלו התעקשו  הראוי  באופן  שהתנהגו 

והתמידו בכךÆ בדרך כל̈ל התפתחות של אמון ותחושת ביטחון מהווה גורם מפתח בתהליך ההחלמה 

  Æלאחר טראומה

פעיל  חלק  הלוקחות  לדמויות  להפוך  יכולים  הטראומה¨  נפגעי  למען  הנוכחים  הטיפו̈ל  מערך  אנשי 

ניצֹול  לצרכי  ¢התכווננות  הוא  זה  בתפקיד  מפתח  מונח   Æהטראומתיים הגורמים  עם  בהתמודדות 

הטראומה¢Æ תהליך ההתכווננות קשור בזיהוי הצרכים החבויים של הנפגע ובהבנה אמפטית שלו ע¢י 

המסייע¨ ובשימוש בהבנה זו כדי ליצור אמון¨ ביטחון¨ צמיחה רגשית ותפקוד הולך וגדלÆ אנשי הטיפול 

תומכים במבוגרים¨ מקלים על סבלם¨ ומסייעים להם להבין את הצרכים הייחודיים של עצמם ושל 

ילדיהם¨ תוך כדי שמירה על ¢סביבה מחזיקה¢ להם ולילדיהםÆ הילד זקוק לסביבה שתכיר בצורך שלו 

להחלים מפצעיו¨ וההורה זקוק לתמיכה שתכיר בפחדיו¨ שתעניק לו ערך ומשמעות¨ ושתעודד אותו 

הנוכחות  כדי הגברת  תוך  לילדים¨  אנשי הטיפול מעניקים בעצמם סביבה מחזיקה   Æלחזור לתפקוד

 Æ®Rutter¨ ±π∏≥© והמעורבות של ההורים

אירועים  במהלך  ילדים  הפנימיים של  התהליכים  על  וכמשפיעים  כמתווכים  למבוגרים  סיוע 

טראומתייםÆ עיקר המחקר בתחום זה בוחן את התהליכים המתרחשים בין ההורה לבין היל̈ד ומתעד 

את חשיבות התהליכים הפנימיים של ההורה¨ להסתגלותו של הילד לאחר האירוע הטראומתיÆ רות 

פלדמן ©Feldman¨ Greenbaum & Yirmia¨ ±πππ® משתמשת במושג ¢סנכרון הורה≠ילד¢¨ כדי להציג 

את ההשפעה של תפקיד ההורה על האופן שבו הילד מעבד את האירוע הטראומתיÆ פרספקטיבה זו 

מרחיבה את ההבנה של תגובת ילדים לטראומהÆ היא בעלת השלכות על הבנת התגובות של הילדים 

לתגובות של ההורים¨ ומיושמת גם בהדרכת הורים ומבוגרים משמעותיים אחרים¨ שעשויים להזדקק 

 Æלעזרה בעיבוד החוויות של הילדים ובעיבוד חרדותיהם שלהם
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למושג ¢סנכרון הורה≠ילד¢ יש השלכות על תפקיד המערך הטיפולי בעיבוד חוויות היל̈ד או במילים אחרות¨ 

על יצירת ¢סנכרון מטפל≠ילד¢Æ לפעולות המערך הטיפולי השפעה מכרעת על ההערכה הקוגניטיבית 

ועל החוויה הרגשית שהוא חווה ביחס לאירוע   ®Festinger¨ ±πµ∑© שעושה הילד לאירוע הטראומתי 

 Æ®Folkman & Lazarus¨ ±π∏¥©

פלדמן ועמיתיה ©Feldman¨ Greenbaum & Yirmia¨ ±πππ® ניתחו את העיבוד המשותף של הילד 

וההורה לאירוע הטראומת̈י וניסו לבחון מהן הסיבות העומדות בבסיס הממצאים העקביים למד̈י לפיהם 

תחושת המסוגלות העצמית של ההורה קובעת באופן משמעותי את יכולתו של הילד להתמודד עם 

קשיים כלכליים¨ עם אירועים מלחיצים ועם גורמי סיכוןÆ בתשובה לשאלה זו¨ קיימים שני מודלים יישומיים 

היוצאים מנקודת ראות קוגניטיבית≠ביהביוריסטית∫ המודל הראשון מתרכז בהשפעה של הדוגמא ההורית 

על אמונותיהם של הילדים בדבר תחושת המסוגלות העצמית ועל תפיסת היכולת שלהם לנוכח אסונות 

ומשברים הפוקדים את חייהםÆ המודל השני ©¥∏Folkman & Lazarus¨ ±π® מתמקד בתיווך ההורי של 

אירועים חיצונייםÆ על פי מודל זה¨ ההערכה הקוגניטיבית ההורית קובעת את ההערכה הקוגניטיבית 

של הילד ואת החוויה הרגשית שלו לנוכח אירועים מלחיציםÆ לשני המודלים השלכה יישומית על הדרך 

 Æשבה ההורים ואנשי הטיפול קובעים את אופן ההתמודדות של הילדים עם אירועים טראומתיים

אומנות המעורבות של המסייע בחוויה הטראומתית של נושאי הטראומה ≠ התערבות עם ניצולי 

טראומה היא בבחינת אומנות מאתגרת ©מו̈ר לוריא¨ חן≠גל וסימן טוב¨ Æ®≤∞∞µ אומנות זו כרוכה ביכולת 

לספק תגובה מקורית לצרכים הייחודיים של האדם הספציפיÆ כמו כל אומנות¨ היא קשורה במחויבות 

מצטבר  ממידע  רבות  ללמוד  ניתן  הרפואה¨  באומנות  כמו   Æלתהליך האדם  של  רגשית  ובפתיחות 

ומפרוטוקולים של טיפול על אופן בחירת גישת התערבות מתאימהÆ הרפרטואר המתרחב של המתערב 

עוזר לו ליצור התאמה לצרכים הפסיכו≠חינוכיים של הילד והמתבג̈ר ניצולי הטראומהÆ ההתאמה צריכה 

להתבסס הן על תובנות המתפתחות באופן דינאמי במפגש הישיר עם נושאי הטראומה¨ והן על תובנות 

 Æהצומחות מניתוח מהלכים שסייעו להחלמתם של נפגעי טראומה¨ כגון הצורך במבוגר דואג ואמפטי

לילדים ולמבוגרים שעברו טראומה יש צורך מיוחד במבוגר שיעזור להם ויפנה כלפיהם תשומת לב 

ודאגהÆ ההתערבות של המבוגר צריכה להתאים לצרכים הסובייקטיביים ©לאו דווקא המוצהרים® של 

הילדÆ עליו להכיר בכך שהתנהגות נצפית מסווה צרכים פנימיים¨ לתת כבוד למאמצי ההסתגלות של 

Æהילד ושל המבוגר וללוות אותם מקרוב

אומנות ההתערבות עם ניצולי טראומה היא מורכבת¨ משום שהיא דורשת מהמבוגר עמדה קונפליקטואלית 

≠ מצד אחד כיבוד מאמצי ההסתגלות¨ ומצד שני התעקשות על הצרכים המודחקיםÆ ישנן מספר נקודות 

דיאלקטיות מרכזיות שבהן צריך המתערב המבוגר לנקוט∫

ªיציבות ועקביות מול גמישות  •

ªעמדה של מומחיות מול מעורבות אישית בתהליכי ההתערבות  •

התערבות הנעשית מתוך עקביות ואחריות¨ מול התערבות לא≠פולשנית התומכת בצורך של הילד   •

 ªושל המבוגר לבנות תחושות של שליטה ומסוגלות עצמית
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התמקדות בתחושות הייאוש וחוסר האונים של הילד ושל המבוגר נושאי הטראומה¨ מול התמקדות   •

 Æבניצני התקווה וההתקדמות

נדרשת  אז  או   Æמה לזמן  והמגנות  המגדלות  יכולותיהם  את  המבוגרים  מאבדים  משב̈ר  ובמצבי  יש 

יותר לצרכי הצעירים  מעורבות של גורמים חיצוניים¨ שיסייעו לבני המשפחה לפעול בהלימה גדולה 

Æוהמבוגרים כאחד

את  עדיין  המשיכו  לטראומה  שהגורמים  בכ̈ך  התאפיינה  בניצנים  הפינוי  במרכז  הטיפולית  העבודה 

השפעתם המזיקהÆ מצד אחד ≠ ההפגזות הבלתי פוסקות על הבית¨ הדאגה לבני המשפחה שנותרו 

הפיזיים הקשים¨  התנאים   ≠ שני  ומצד   ªהוודאות וחוסר  הבית  לשלמות  הדאגה  המופגזים¨  באזורים 

המגורים באוהלי ענק¨ חוסר האינטימיות וחוסר הפרטיות שבמרכז הפינויÆ מדובר במציאות יומיומית 

קשה ומלחיצה¨ גם אם המפונים אינם נמצאים עוד בסכנת חיים מיידיתÆ במצבים כאלה נדרשים הגורמים 

המטפלים לעשייה מסוג אחר ≠ עשייה הדורשת התערבות ממשית בחיי המפונים ויצירת קשר בין≠אישי 

בלתי אמצע̈י השונה מהותית מן הקשר הטיפוליÆ במצבים כאלה משמשים אנשי הטיפול שחקנים 

מהותיים במחזה עצמו¨ ולא ≠ פרשנים הצופים בו בדיעב̈ד כך שרבים מן החוקים והכללים הטיפוליים 

אינם רלוונטייםÆ ההתמודדות עם המציאות ¢בזמן אמת¢ מעמידה במבחן את חוסנם ועמידותם של אנשי 

הטיפו̈ל הרבה יותר מאשר במצב רגילÆ בנסיבות אלה¨ עולמו הפנימי של איש הטיפול עצמו¨ מהווה 

בסיס לכוחות ההתמודדות ולתבונה אותם יפעיל למול האירועים הטראומטיים¨ ולנוכח החוויות איתן 

 Æהוא מתמוד̈ד הוא זקוק ביתר שאת לתמיכה¨ הדרכה והכוונה מאנשי מקצוע
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מחנה הפינוי בניצנים
מרכז הפינוי בניצנים הוקם ביוזמתו של ארקדי גאיידמק והחל לפעול מיד לאחר פרוץ המלחמהÆ הכפר 

נועד מלכתחילה לשמש כפארק נופש עבור ילדים ובני נוער הספונים במקלטים שבצפון¨ ובתוכנית 

המקורית הוא נועד לפעול במשך שבוע אחד בלבד ©בתחילה דובר על ארבעה ימים®Æ בפוע̈ל מרכז הפינוי 

פעל עד לסיום המלחמה¨ ושימש כמקום מגוריהם של למעלה מ≠∞∞∞¨∂ מפונים תושבי הצפון¨ ילדים¨ 

בני נוער ומבוגריםÆ מתוך כ≠∞∞∞¨∂ התושבים שהתגוררו במחנה¨ היו כ≠∞∞∞¨≤ ילדים ובני נוערÆ בנוס̈ף 

Æßשהו באתר עוד כ≠∞∞∞¨± אנשי צוות∫ מדריכים¨ מאבטחים¨ עובדי מטבח¨ עובדי ניקיון וכד

שוכני הכפר התגוררו באהלי ענק שהוצבו בשני מתחמים∫ במתחם הצפוני ובמתחם הדרומיÆ בתחילה 

פעל רק המתחם הצפונ̈י אולם לאחר שהמלחמה התארכה¨ הוחלט ב≠∂∞µÆ∑Æ≥ לפתוח מתחם אוהלים 

נוספים שהמשיכו להגיע למחנהÆ כל מתחם הכיל כ≠≥±  ובו שוכנו מפונים  נוסף ©המתחם הדרומי®¨ 

אוהלים¨ כשבכל אוהל שוכנו ∞µ≥≠∞∞¥ איש בצפיפות רבה¨ כשכל אחד קיבל מזרון¨ שהיווה למעשה את 

¢רשות הפרט¢ שלו¨ בצמוד למזרונים אחריםÆ בכל מתחם היו גם שטחים מתוחמים ואוהלים ששימשו 

לצרכים ציבוריים של כלל המשתכנים במתחם כמו∫ אוהל חדר האוכ̈ל  אוהל בית הכנסת וכדß¨ ובינהם 

אוה̈ל שבו שהו אנשי הצוות והמתנדביםÆ בנוסף למתחמי המגורים¨ הוקמו בכל מתחם כ≠∞∞≥ שירותים 

 Æכימיים וכ≠∞∞≥ מקלחות ניידות¨ תוך הפרדה בין מקלחות הגברים למקלחות הנשים

האוכלוסייה בכפר התחלפה כל הזמן¨ ולא הייתה כל הגבלה על זמן השהייה המותר במחנהÆ ההערכה 

היא כי בזמן קיומו של הכפר עברו בו כ≠∞∞∞¨∞≥ תושבים מצפון הארץ ≠ חלקם נשארו במקום מיום 

פתיחת הכפר ועד סגירתו¨ אחרים שכנו בו מספר ימים להתרעננות¨ והיו גם כאלו שניסו לחזור לצפון¨ 

Æאך שבו אל הכפר כשראו שהמלחמה נמשכת

ßפרק בßפרק ב
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מרבית התושבים הגיעו מאוכלוסיות מצוקה¨ וחלקם הגדול טופלו בעבר ע¢י לשכות הרווחהÆ  מספר ימים 

לאחר פרוץ המלחמה החלו אנשי מחלקות הרווחה ביישובי הצפון לשלוח מדי יום אל הכפר אוטובוסים 

מלאים בתושביםÆ למן הרגע הראשון הצטרפו למקום ∞∞≥ מדריכים מטעם ¢החוויה הישראלית¢ ששימשו 

כרכזי אוהלים¨ ודאגו לרווחת התושבים ולקשר בינם לבין הנהלת המקוםÆ לכל אוהל מונה מדרי̈ך שהיה 

אחראי על ארגון סדר היום באוה̈ל ועל מתן מענה לצרכים של דייריוÆ אחת ליום נערכה ישיבה של דיירי 

האוהל עם המדריך האחרא̈י בה נמסרו לדיירים הודעות שונות ונערך דיון על שגרת החיים באוהל 

  Æ®ßמניעת גניבות¨ שעת כיבוי האורות¨ חלוקת המאווררים וכד©

במשך שלושת השבועות הראשונים שהה באתר רופא כללי בשעות ∞∞∫µ∫∞∞≠π±¨ וכן הוקמה מרפאה 

Æבימים האחרונים הוקם במקום סניף קופת חולים Æניידת בה עבדו פרמדיקים ואחיות

בתאריך ∂∞∞≥Æ∏Æ∂±¨ עם שוך הקרבות בצפון ולאחר עזיבה מרצון של מרבית תושבי הכפ̈ר הוחלט על 

Æפירוקו

הפעילויות בכפר 
כאמו̈ר מרבית דיירי הכפר התגוררו באהלי ענק¨ וניהלו את ענייניהם על גבי מזרונים שנופקו להם  ע¢י 

הנהלת המקוםÆ עקב תנאי החום הקשים במקום¨ סופקו לכל אוהל מספר מאווררים¨ שהיוו לא פעם מקור 

למריבות בין הדייריםÆ בנוס̈ף עשרות אנשים הביאו עמם אוהלים פרטיים ≠ חלקם הקימו את האוהלים 

הפרטיים סמוך לשפת הים¨ ואחרים העדיפו למקם את האוהל הפרטי שלהם בתוך אהלי הענק שהוקמו 

למגוריםÆ כך ניתן היה למצוא באוהל אחד דיירים אשר התמקמו על מזרנים¨ ולצידם דיירים שנטו את 

 Æאוהלם הפרטי בתוך האוהל הענק¨ כדי ליצור איזושהי פרטיות עבורם ועבור בני משפחתם

התנאים בכפר כללו שתייה חופשית במשך כל היום∫ בכל מתחם פעלו שני ברים של משקאות¨ שסיפקו 

לימונדה¨ מים¨ קפה ותה לתושבים לאורך כל שעות היוםÆ בנוס̈ף בכל מתחם פעל חדר אוכל שסיפק 

 ±µ∫∞∞≠±≥∫∞∞ ארוחת צהרים בשעות ¨π∫∞∞≠∑∫∞∞ שלוש ארוחות מלאות ביממה∫ ארוחת בוקר בשעות

 ±¨µ∞∞≠±¨∞∞∞ על מנת למנוע לחץ כבד מדי על חדר האוכ̈ל שהכיל Æ≤∞∫∞∞≠±∏∫∞∞ וארוחת ערב בשעות

איש¨ עמדו בכניסה מאבטחים אשר ויסתו את מספר האנשים שנכנסו למקוםÆ לכל ארוחה היו שני 

מועדים¨ והסועדים חולקו לאחד משני המועדים באמצעות צמיד צבעוני∫ בצהריים לדוגמא¨ בעלי צמידים 

 Æ±µ∫∞∞≠±¥∫∞∞ אדומים אכלו בשעות ∞∞∫≤±≠∞∞∫¥±¨ ואילו בעלי צמידים ירוקים אכלו בשעות

כדי לספק תעסוקה לדיירי הכפ̈ר ובמיוחד לילדים ולבני הנוע̈ר התקיימו פעילויות רבות לילדים∫ פינות 

יצירה¨ בהן יכלו הילדים לצייר ולשחק בחומרים שונים¨ מתקנים מתנפחים שעליהם יכלו ילדים קטנים 

ויוגהÆ בשעות הערב הגיעו למקום אמנים אשר  לקפוץ וליהנות¨ שיעורי קפוארה¨ סלסה¨ ריקודי בטן 

הופיעו על במות מרכזיות שהוקמו בכל מתחם¨ ואף נערכו הרקדות המוניותÆ ככל שעבר הזמן סופקו 

לתושבים שירותים נוספים¨ כגון תקשורת טלפונית בחינם¨ וכן סיוע משפטי ע¢י עורכי דין מתנדבים¨ 



±π

שהגיעו לכפר ויעצו לדיירים לגבי החשש שיפוטרו ממקום עבודתם¨ ולגבי תביעות פיצויים על רכוש 

Æשניזוק במהלך המלחמה

במקום הוקם גם מתחם בית כנסת¨ שהופעל ע¢י חב¢ד וסיפק לתושבים שחפצו בכך שירותי דת¨ מקום 

תפילה ואתר לפעילויות לילדיםÆ בנוס̈ף פעל במקום גם מתחם קולנוע¨ בו הוקרנו במשך שעות היום 

 Æסרטים¨ ובערב  ניתן היה לצפות בשידורי הטלוויזיה

בכל יום יצאו אוטובוסים מהכפר לאשקלון אחת לחצי שעה¨ כדי לאפשר לתושבים להתרענן בעיר השכנה¨ 

ולבצע סידורים כגון הליכה לבנק¨ שימוש בשירותי דוא̈ר קניות אישיות ועודÆ להורים לתינוקות חולקו 

טיטולים ומטרנהÆ בנוס̈ף חולקו בכל יום עיתונים יומיים לכל התושביםÆ שירותים נוספים שסופקו לדיירים 

 ªהיו∫ סניף נייד של ¢בנק לאומי¢ הגיע לכפר בכל יום¨ וִאפשר משיכת כספים וביצוע פעולות בנקאיות

קוסמטיקאיות ומספרה ניידת אפשרו לתושבי הכפר להתאפר ולסדר את שערם ושירותי כביסה שאפשרו 

 Æלדיירי המקום למסור כביסה ולקבלה כעבור יום כשהיא נקייה ומגוהצת & והכול חינם אין כסף

נקודה נוספת נגעה לכלבים שהגיעו לכפר עם בעליהם ≠ בימים הראשונים יכלו בעלי הכלבים להכניסם 

למתחם¨ אולם הבעיה התעוררה עם הכנסת הכלבים לאוהליםÆ כדי להתגבר על כ̈ך נפתחה בשבוע 

 Æהשלישי לקיומו של הכפר כלבייה¨ שנוהלה ע¢י מספר מתנדבים מתושבי הכפר

סדר היום
לא התקיימה בכפר השכמה מאורגנת¨ אולם מרבית התושבים התעוררו בין השעות ∞∞∫∏ ל≠∞∞∫π עקב 

וארוחת הבוקר שהתקיימה בשעות ∞∞∫∑≠∞∞∫Æπ הכפר התעורר  החום באוהלים¨ אור השמש החודר 

לאיטו¨ ורק לקראת השעה ∞∞∫∞± החלו לפעול מתחמי הפעילות השונים∫ גני הילדים¨ מתקני המתנפחים 

 Æוהמוסיקה שהושמעה בכל רחבי הכפר

פעילותם של המבוגרים בכפר היוותה נגזרת של פעילות ילדיהם∫ המבוגרים מצאו עצמם משתרכים 

אחר ילדיהם לגני הילדים¨ למתקנים המתנפחים¨ ולפעילויות אחרות שקוימו בכפ̈ר  וכאשר לא היה 

מקום להצטרף לפעילויות ילדיהם¨ נראו מבוגרים רבים חסרי מעש∫ חלקם ישבו באוהלים ושוחחו עם 

שכניהם למאה̈ל אחרים שיחקו שש בש¨ והיו כאלו שישבו במתחמי הבר וקראו עיתוניםÆ כאמו̈ר פעילות 

האוכלוסייה המבוגרת הייתה דלה¨ כיוון שהכפר תוכנן מראש עבור ילדים ובני נוע̈ר ומעט מאוד יוזמות 

 Æלהפעלות המבוגרים פעלו במקום

כאמו̈ר עבור ילדי הכפר התקיים מגוון רב של פעילויות∫ מתקנים מתנפחים¨ שיעור קפוארה¨ פעילויות 

במתחמי האמנות¨ תיפוף על דרבוקות¨ טיפול בבעלי חיים ועודÆ יחד עם זאת¨ רוב הילדים שהו במשך 

את  ניצלו  יחסית¨  ילדים  מעט  ורק  מעש¨  חסרי  המזרונים¨  על  שכובים  באוהלים¨  הוריהם  עם  היום 

הפעילויותÆ היו לכך מספר הסברים∫ החום הכבד ששרר במקום¨ תחושות החרדה¨ הדיכאון והמצוקה 
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שהעיקו על הילדים ופגעו במוטיבציה שלהם¨ הצורך לשמור על החפצים מפני גניבה¨ חוסר המעש של 

ההורים שהשפיע גם על הילדים¨ ותחושת שובע מן הפעילויות שחזרו על עצמן ©¢כמה אפשר ללכת 

 Æ®¢יום יומיים ≠ די נמאס לי øלמתנפחים

בני הנוער נראו בעיקר בחבורות∫ היו חבורות של בני נוער שהגיעו לכפר באופן עצמא̈י ללא הוריהם¨ 

ונשארו ביחד עם חבריהם לאורך כל שהותם בכפרÆ אליהם הצטרפו בני נוער אחרים¨ שהגיעו לכפר 

עם הוריהם אך הסתובבו מרבית הזמן עם בני נוער אחריםÆ שעות הפעילות של בני הנוער היו שונות 

משעות הפעילות של הילדים והוריהם∫ בניגוד להורים ולילדים¨ שהשכימו קום בשעות ∞∞∫∏≠∞∞∫π≠¨ נטו 

בני הנוער להתעורר מאוחר יותר ©בשעות ∞∞∫±±≠∞∞∫≥± בממוצע®Æ פעילותם כללה השתתפות בשיעורי 

ריקוד וסלסה¨ השתכשכות במי הים¨ השתתפות בתחרות שירים מקומית ©ßכוכב נולדß מקומי שיזם צוות 

Æ®ההפקה של הכפר®¨ ומשחקי שולחן שהוקמו במקום ©כדורגל שולחן¨ סנוקר שולחן

שעת סגירת הפעילות היומית נקבעה ל≠≥≤∫∞∞¨ ואכן¨ רוב המבוגרים והילדים הלכו לישון בשעות אלו¨ כשבני 

Æהנוע̈ר לעומתם¨ ממשיכים להסתובב על שפת הים בחבורות ובזוגות¨ עד השעות הקטנות של הלילה
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בניית המערך הטיפולי
ב≠∂∞∞≥Æ∑Æ∂≥ התחלנו בהקמת המערך הטיפולי בכפר ”יש מאין“Æ ארבע המשימות הראשונות שעמדו 

בפנינו היו∫

Æבניית מתחם קבוע של טיפולים בכפר Æ±

Æגיוס אנשי מקצוע מתנדבים Æ≤

Æיידוע האוכלוסייה במקום על פתיחת מתחם הטיפולים ועל האפשרות להיעזר באנשי טיפול Æ≥

 Æבנית ¢סל שירותים¢ טיפוליים לאוכלוסייה בהתאם לצרכים השונים Æ¥

כצעד ראשון¨ גויסו שני פסיכולוגים שהתחייבו להיות במקום עד סיום המלחמהÆ כל אחד מהם מונה 

לאחראי על אחד משני המתחמיםÆ בשלב זה¨ התעוררה השאלה היכן ימוקם מתחם הטיפוליםÆ במתחם 

הצפונ̈י שימש בתחילה אזור בית הכנסת כמתחם הטיפוליםÆ אזור זה נמצא בכניסה למתחם¨ ויחסית 

לאזורים אחרים בכפר הוא נראה שקט והשרה אווירה אינטימית ורגועהÆ ביום החמישי לעבודתנו במקום¨ 

הוחלט להעביר את מתחם הטיפולים למקום מרכזי יות̈ר מתוך מחשבה שככל שמיקומו של מתחם 

 Æבו ייקל על התושבים לפנות לשירותים הטיפוליים המוענקים  כך  יות̈ר  ובולט  נגיש  יהיה  הטיפולים 

בנוס̈ף על מנת להבליט את קיומם של אנשי צוות הטיפולי באת̈ר הוחלט כי כל צוות השירות הטיפולי 

©מתנדבים וקבועים® יסתובב בכפר עם חולצות או תגים הנושאים בהבלטה את הכיתוב ¢פסיכולוגØית¢ 

או ¢יועץØת¢Æ בדרך זו קיווינו להשיג חשיפה רחבה יותר של דיירי הכפר לקיומו של הצוות הטיפולי בכפ̈ר 

וכך יכלו תושבי הכפר לפנות לאנשי הצוות הטיפולי בקשר בלתי אמצעי ≠ בתור לחדר האוכ̈ל בשבילי 

הכפר ובכל מקום אחר שמצאו לנכוןÆ בימים הראשונים אף הוכרז במערכת הכריזה בכל ∞≤ דקות 

כי נפתח בכפר מתחם טיפולים של פסיכולוגים ויועציםÆ בנוס̈ף בכל אוהל ובלוחות מודעות מרכזיים 

ועל האפשרות של התושבים להיעזר  נתלו כרזות שסיפרו לתושבים על המערך הטיפולי במתחם¨ 

ßפרק גßפרק ג
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בוÆ המעשים שהדגישו את זמינות הפסיכולוגים והיועצים ואת מוכנותם לסייע בכל עת¨ גרמו לתושבי 

הכפר להתרגל להימצאותם של שירותים אלו בכפ̈ר ולפנות לעזרהÆ המערך הטיפולי התבסס¨ כאמו̈ר 

 ≤∞≠±µ על פסיכולוג אחראי על המערך הטיפולי כולו¨ שני פסיכולוגים קבועים¨ ומערך מתנדבים שכלל

 Æיועצים ופסיכולוגים אשר הגיעו לכפר בהתנדבות למשך מספר ימים

נהלי עבודה
מנהלי  אחד   Æוהמערכתית הפרטנית  ברמה  עבודה¨  נהלי  ייסדנו  המתנדבים¨  מערך  לבניית  במקביל 

¢החוויה  מדריכים מטעם  היו  האוהלים  רכזי  כזכו̈ר   Æהאוהלים רכזי  על  האחראי  מול  נקבע  העבודה 

הישראלית¢¨ ותפקידם היה לקשר בין תושבי הכפר לבין ההנהלה¨ ולדאוג למילוי הנהלים הלוגיסטיים 

ולסיוע קונקרטי לתושבי האוהליםÆ באוהלים גדולים הוצבו לעיתים גם שניים או שלושה רכזים¨ ומונה 

רכז גם לאוהלי החוףÆ רכזי האוהלים התבקשו להודיע לנו בכל בוקר על אנשים המתגוררים באוהלים 

אשר נראים כזקוקים לסיוע טיפולי בכל נושא∫ בהתמודדות עם חרדות ועם פחדים¨ בהתמודדות עם 

Æילדיהם¨ בנושאים הוריים רגילים ובכל נושא אחר בו הם חשים מצוקה

בכל בוקר העבירו אלינו רכזי האוהלים רשימות ובהן שמות הדיירים שביקשו לשוחח עם פסיכולוג או 

שרכזי האוהלים חשו כי הם מצויים במצוקה נפשיתÆ לאחר קבלת פניותיהם של הרכזים¨ הפסיכולוג 

אחראי המתחם החל במיון המקרים הטיפוליים∫ מקרים שדרשו התערבות של מחלקת הרווחה הועברו 

לטיפול עובדי הרווחה¨ מקרים שבהם דווח על קשיי הורים להעסיק את ילדיהם במשך שעות היום 

הועברו לאחראית על שירותי החונכות בכפ̈ר ומקרים שזוהו כדורשים התערבות טיפולית חולקו לצוות 

המתנדבים בכפרÆ כל מקרה שטופל ע¢י אחד המתנדבים נרשם בטופס דיווח מיוחד שנבנה לצורך 

 Æ®ßהעניין ©ראה נספח א

למעשה¨ שימשו רכזי האוהלים מעין ¢סוכנים¢ של הצוות הטיפולי באוהליםÆ כל כניסה של איש טיפול 

לאוהל לוותה בתחילתה ברכז האוה̈ל שיכול היה להפנות את איש הטיפול ישירות לדיירים אשר הביעו 

 Æנכונות ורצון להיפגש עמו

 reaching out הדרך המשמעותית ביותר לחשיפתם של תושבי הכפר לשירותים הטיפוליים הייתה

שביצענו לאוהלי הדיירים∫ בכל יום¨ בשעות שנמסרו מראש לתושבי האוהלים¨ נכנס איש טיפול ©המזוהה 

בחולצת פסיכולוג או יועץ® אל האוה̈ל פנה מיוזמתו לתושבי האוה̈ל פתח עמם בשיחה כדי לברר את 

 Æשלומם¨ ובהמשך ניסה לברר האם הם סובלים ממצוקות כלשהן

בתחילה¨ רבים מתושבי הכפר גילו זהירות מול הצוות הטיפולי בשל סיבות שונות¨ כגון∫ סטיגמות קיימות 

על מקצוע הפסיכולוג¨ הצורך להסתיר את המצוקות הרגשיות מדיירים אחרים בכפ̈ר חשש להביע 

מצוקות רגשיות של הורים כאשר ילדיהם נוכחים במקום ועודÆ ככל שתושבי הכפר נחשפו יותר לקיומו 

של הצוות הטיפולי באת̈ר וככל שהתרגלו יותר לנוכחותם של אנשי הטיפול באוהלים¨ בחדר האוכ̈ל 
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בתור לשתייה הקרה וכוß̈ כך נצפו יותר תושבים אשר ביקשו עזרהÆ עצם הגעתו של איש טיפול לאוהלי 

המגורים¨ העמידה המשותפת בתור לחדר האוכל והישיבה באוהלים ביחד עם המטופלים¨ גרמו לשבירת 

 Æמחסום הניכור והחשדנות

בנוס̈ף נוכחנו לדעת¨  כי עצם ההתבוננות באחד מדיירי האוהל כשהוא משוחח עם אחד מחברי הצוות 

הטיפול̈י מקלה על דיירים אחרים באוהל לפנות לאותו איש טיפול ולהסתייע בשירותיוÆ פעמים רבות¨ 

שיחה שהחלה עם אחד מדיירי האוהל על חרדות שהוא חש¨ גרמה לדיירים אחרים באוה̈ל שהאזינו 

לשיחה בחצי≠אוזן¨ להתקרב ולהצטרף לשיחה¨ כך שבעצם נוצרה קבוצה טיפולית ספונטנית ששימשה 

את הדיירים לאוורור רגש̈י לתחושת שותפות גורל וללימוד טכניקות של התמודדות עם לחציםÆ לעיתים 

אף נוצרו קבוצות ספונטניות של בני אותה משפחה¨ כאשר אחד מבני המשפחה פנה אלינו באוהל 

והתלונן על קשיי חרדה¨ ואשתו ניגשה והוסיפה לספר על מריבות עם בתה הקטנהÆ כך למעשה נוצרה 

 Æדינמיקה של טיפול משפחת̈י אשר חשפה את המשפחה לאפשרות של טיפול כוללני במספר רמות

יום עבודה¨ העבירו מתנדבי הצוות הטיפולי את רשימת המקרים שבהם טיפלו לידי  בסיומו של כל 

אחראי מתחם הטיפוליםÆ לגבי כל מקרה שטופ̈ל הועבר מידע על מהות הפנייה¨ על אופן הטיפול 

ועל הצורך במעקב עתידיÆ במקרים שזוהו כמחייבים התערבות של מחלקת הרווחה ©כגון דיירים שלא 

נותרו להם תרופות®¨ הועבר טופס למחלקת הרווחה באתר ובו פרטי הדייר והבקשה לטיפולÆ במקרים 

שזוהו כמחייבים חונכים¨ הועבר טופס לרכזת החונכים ובו פרטי הדייר וציון הסיבה שבגללה הוא זקוק 

לשירותי חונכות ©כגון טיפול בילד מפגר®Æ דיירים שזוהו כנזקקים לטיפול רפואי ©כגון מטופלים שהזדקקו 

לטיפול תרופתי® התבקשו לפנות למרפאת הכפ̈ר או לחילופין להגיע בהסעות למרפאות קופות החולים 

באשקלון ©בכל בוקר יצא אוטובוס למרפאות קופות החולים באשקלון®Æ כל המקרים שחייבו מעקב טיפולי 

עתידי נרשמו ברשימה נפרדת¨ ולמחרת פנה לאותם דיירים אחד ממתנדבי השירות הטיפולי בכפר ©תוך 

 Æ®עדיפות לכך שהפונה ייפגש שנית עם אותו איש המקצוע ששוחח איתו בעבר

בסיומו של כל יום עבודה¨ נערך מפגש של הפסיכולוג האחראי עם אחרֵאי המתחמים בכפ̈ר ובו דווחו 

כל המקרים שטופלו באותו היום¨ מהות הפניות וההתערבות¨ וכן הועלו הצעות לייעול לקראת היום 

הבאÆ בנוס̈ף נמסרה לרכזי האוהלים רשימה שבה פורטו שעות ביקורי הפסיכולוגים והיועצים באוהלים 

ביום המחרת¨ כדי ליידע את דיירי האוהלים על כך שבשעה מסוימת יגיע לאוהל איש טיפול וניתן יהיה 

 Æלפנות אליו ישירות

Setting
העבודה כפסיכולוג או כיועץ בכפר ניצנים שונה מכל עבודה קודמת∫ מדובר בכפר שהוקם על חוף הים¨ 

ותושביו¨ כאמו̈ר התגוררו באוהליםÆ מאילוצים אלו נבעה גם העובדה שה≠setting הטיפולי היה שונה מזה 

שאליו הורגלו אנשי הטיפולÆ התערבות הטיפולית התקיימה בתנאי שדה © לעומת  הקליניקה השקטה 
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והממוזגת® ≠ לעיתים התקיים המפגש מטפל ≠ מטופל בתוך אוה̈ל כששניהם יושבים על מזרנים וסביבם 

דיירים נוספיםª לעיתים התקיים המפגש במהלך ארוחת הצהרים או הערבª לעיתים הוא התקיים במתחם 

הטיפולים בפינה אינטימית שאפשרה למטופל ולמטפל להתרחק מההמולהª ולעיתים ≠ מחוץ לאוהל 

הטיפולים¨ כשהמטופל והמטפל יושבים על כיסאות בחוף היםÆ מסגרת הטיפול בשדה דרשה גמישות 

רבה¨ הן מצד המטפלים והן מצד המטופלים¨ והבנה כי ההתערבות חייבת להיות קצרת מועד̈≠ לתת 

Æלמטופל מענה מיידי ככל שאפש̈ר מתוך ידיעה כי במרבית המקרים המפגש יהיה חד≠פעמי

 Æהדורש מאנשי הטיפול להגיע לאוהלים היה זר למרבית המתנדבים setting≠יש לציין כי המעבר ל

מרביתם מעולם לא עבדו בתנאי שדה אלא רק בקליניקות מסודרות¨ והמעבר לתנאים כאלו היה חדש 

 Æיחד עם זאת¨ מרבית המתנדבים שיתפו פעולה בצורה מלאה Æולעיתים אף קשה עבורם

תפקידי הפסיכולוג אחראי המתחם
לפסיכולוג האחראי על מערך השירותים הטיפוליים בכל מתחם היו מספר תפקידים∫ 

מפגש יומי עם רכזי האוהלים ≠ בכל בוקר בשעה ∞∞∫∞± התקיים מפגש בין הפסיכולוג האחראי ובין   •

רכזי האוהלים¨ כדי לקבל מהם אינפורמציה על דיירים הזקוקים לסיוע נפשיÆ רכזי האוהלים¨ כאמו̈ר 

היו הגורם המקורב ביותר לדיירי האוהלים∫ הרכזים הכירו דיירים רבים בשמם הפרט̈י הדיירים פנו 

אליהם במצוקותיהם הפיזיות ולעיתים גם הנפשיות¨ והם יכלו לשמש כצינור להעברת אינפורמציה 

בין הצוות הטיפולי לבין דיירי האוהלÆ בנוסף לפגישה היומית עם רכזי האוהלים¨ נמסר לרכזים מספר 

הטלפון של הפסיכולוג האחראי על המתחם¨ כך שהם יכלו לפנות אליו בכל שאלה אישית הנוגעת 

Æלדרך עבודתם עם דיירי המקום¨ ובכל מצוקה שהתעוררה במהלך שעות היום

פגישות עם אחראי מחלקת הרווחה ≠ בהמשך לפגישות היומיות עם רכזי האוהלים¨ התקיימה   •

פגישה יומית בשעות הבוקר בין הפסיכולוג האחראי ובין אחראי שירותי הרווחהÆ במהלך פגישה 

זו¨ התקיימה הפניה הדדית של מקרים הזקוקים לסיוע נפש̈י ושל מקרים אשר טופלו בידי מערך 

השירותים הטיפוליים ודרשו סיוע של מחלקת הרווחה¨ כגון∫ דיירים שנזקקו לפינוי רפוא̈י דיירים 

 Æßשטופלו בעבר במחלקות הרווחה והיה מקום להמשיך את הטיפול בהם וכד

קליטה של מתנדבים חדשים ≠ מאחר שצוות המתנדבים במקום השתנה מדי יום¨ היה צורך לקלוט   •

בכל בוקר את המתנדבים החדשים¨ לתדרך אותם¨ להסביר להם על פעילות המערך הטיפולי ולחלק 

אותם לפעילויות השונות ©עבודה במתחם הטיפולים¨ טיפול במקרים שהועברו ע¢י רכזי האוהלים 

ומחלקת הרווחה¨ עבודת reaching out באוהלים¨ ופעילויות יזומות בהתאם להכשרתם הספציפית 

של המתנדבים®Æ בסיום פעילות ההתנדבות היומית¨ התבקש כל מתנדב למלא טופס על פעילותו 

Æהיומית¨ למלא דו¢ח על המקרים שבהם טיפ̈ל ולציין מקרים הדורשים טיפול המשך
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טיפול בפניות למערך הפסיכולוגי ≠ בנוסף לריכוז פעילות המתנדבים¨ הפסיכולוג האחראי על   •

המתחם טיפל בחלק מפניות תושבי הכפרÆ פניות אלו כללו מגוון מצוקות נפשיות∫ בתחילת העבודה 

נתקלנו בעיקר בפניות על רקע חרדה ובהורים הדואגים בשל רגרסיות של ילדיהם ©הרטבה¨ חשש 

לישון לבד וכדß®¨ אולם ככל שיותר תושבים הכירו את השירותים הטיפוליים המוענקים בכפ̈ר כך 

התרחבו סוגי הפניות∫ פניות על רקע מצוקה זוגית שעוררה המלחמה¨ פניות על רקע קשיי השתלבות 

באוכלוסיית הכפ̈ר פניות על רקע בדידות אישית של תושבים שהגיעו לבדם לכפ̈ר פניות על רקע 

דאגה לבני משפחה שלוחמים בצפון¨ חשש מן החזרה הביתה בסיום המלחמה¨ פניות על רקע 

אי≠ודאות אישית ופניות על רקע מצוקות אישיות¨ שהיו קיימות עוד לפני המלחמה אך צפו על פני 

Æהשטח רק כעת¨ כאשר היה זמן פנוי ויכולת התבוננות עמוקה יותר

ישיבות צוותיות של הצוות הטיפולי ≠ מדי יום נערכו פגישות צוותיות של המערך הטיפול̈י ובהם   •

ובסקירת  פגישה החלה בסבב שמות  כל   Æוצוות הפסיכולוגים הקבוע צוות המתנדבים  השתתפו 

הפעילות בשני המתחמיםÆ בדרך זו נוצר מעגל ידע שכלל את סך הפעילויות המתבצעות ע¢י מערך 

השירותים הטיפוליים בכפרÆ בנוס̈ף מעגל הידע אפשר ללמוד על המקרים הטיפוליים השונים בהם 

נתקלנו באתר ועל שיטות שונות לטיפולÆ כן הועלו הצעות לייעול מערך הטיפולים¨ אשר יושמו בימים 

 Æהבאים

ישיבות בשעות הערב של הצוות הקבוע במתחם ≠ בשעות הערב¨ לאחר שמרבית המתנדבים   •

נפתחו  נערכו פגישות של הצוות הטיפולי המצומצם הקבוע במתחםÆ פגישות אלו  עזבו לביתם¨ 

 Æבדיווח על המקרים הטיפוליים בהם נתקלנו בכל מתחם¨ על מהות הפניות ועל אופן הטיפול בהם

בנוס̈ף דווחו המקרים הטיפוליים שהועברו לגורמים טיפוליים נוספים בכפר ©רווחה¨ חונכים¨ צוות 

רפואי®Æ לאחר סקירת המקרים הטיפוליים¨ החלה ההתארגנות ליום המחרת ≠ חלוקה לוגיסטית של 

המתחם הטיפולי בהתאם לסוגי הטיפול שנקבעו ליום המחרתÆ כך לדוגמא¨ ביום שבו היו אמורים 

להגיע מטפלים בביופידבק ומטפלים בבעלי חיים¨ נערכנו לחלוקת מתחם הטיפולים ל≠¥ רבעים¨ 

כשברובע אחד ישבו פסיכולוגים ויועצים לטיפול אינדיווידואלי וקבוצת̈י ברובע שני ישבו מטפלים 

בבע¢ח¨ ברובע שלישי ≠ מטפלים בביופידבק¨ וכדÆß בנוסף לתכנון יום הטיפולים הבא¨ נערכה ספירה 

לוגיסטית של הציוד הנמצא במתחם הטיפולים∫ כאשר חסר ציוד כגון דפי ציו̈ר כלי כתיבה¨ בובות 

 Æומשחקים לילדים¨ נערכנו להשלמת הציוד לקראת יום המחרת

לבין  בין תושבי האוהלים  רכזי האוהלים שימשו כחולייה המקשרת   ≠ הדרכות לרכזי האוהלים   •

הנהלת האת̈ר והיוו גורם מרכזי הנמצא בקשר יומיומי עם תושבי האוהליםÆ לכל אוהל התמנה רכז 

אוה̈ל ולעיתים מדריך נוסף סייע לו בעבודתוÆ רכזי האוהלים שהו בכפר בין מספר ימים לבין שבועות 

 Æרבים¨ כשהם מרוחקים מבתיהם ומסביבתם הטבעית ונדרשים לעבודה אינטנסיבית בכל שעות היום

רכזי האוהלים והמדריכים צברו מתחים רבים¨ התמודדו עם קונפליקטים בינם לבין תושבי האוהלים 

וחשו מצוקות רגשיות רבות ©חלקם היו בעצמם תושבי הצפון¨ ולאחרים היו חברים שלחמו באותה 

עת בלבנון®Æ המפגש עם אוכלוסיית רווחה עורר בצוות ההדרכה קשיים רבים וסערות רגשיותÆ אי 
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לכ̈ך הוחלט על קיום הדרכות קבוצתיות בכל יומיים לרכזי האוהלים ולמדריכיםÆ מטרת ההדרכות 

הקבוצתיות הייתה משולשת∫ ראשית ≠ לגבש את צוות המדריכיםª שנית ≠ לאפשר להם להעלות 

מצוקות רגשיות הנובעות מעבודתם בכפר וממצב המלחמהª ושלישית ≠ לסייע במציאת פתרונות 

 Æקונקרטיים לבעיות שהועלו באוהלים¨ תוך עזרה הדדית¨ למידה מניסיונם של אחרים והתייעצות

בנוסף להדרכות הקבוצתיות¨ נערכו גם שיחות אישיות עם רכזי האוהלים ועם אחראי המדריכים¨ 

 Æכדי להקל על עבודתם בשטח
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השירותים הטיפוליים המרכזיים
במשך שלושת השבועות שבהם המערך הטיפולי פעל במחנה¨ נעשה ניסיון מתמיד להרחיב את מערך 

שירותים הטיפוליים המוצעים לאוכלוסייה¨ מתוך ארבעה  כיווני חשיבה∫

וגיוונו מאפשרים מתן מענה לאוכלוסיות נוספות¨ שעד  ±Æ הרחבת מערך השירותים הטיפוליים 

Æכה לא נעזרו בנו

שיש  מיוחדים  כישורים  יותר  טובה  בצורה  לנצל  נוספים מאפשר  טיפוליים  שירותים  פיתוח   Æ≤

  Æלצוות המתנדבים

≤Æ הרחבת השירותים הטיפוליים ופיתוחם יוצר אווירה של מקצועיות וחדשנות בקרב צוות המתנדבים 

Æ¢הטיפוליים¨ מונע שחיקה ומחזק את ¢גאוות הצוות

¥Æ ההתחדשות הבלתי≠פוסקת¨ הרחבת השירותים המוצעים והנכונות לשנות הופכים את הצוות 

 Æהטיפולי לכוח מקצועי מרכזי בעיני הנהלת האתר

  Æלהלן מובא פירוט השירותים הטיפוליים שניתנו בכפ̈ר על פי קבוצות הגיל השונות

שירותים טיפוליים לגילאי ∞≠∑

®play therapy© טיפול במשחק Æ±

במתחם הטיפולים הוקצה אגף לטיפול במשחקÆ לשם כך הוקם מתחם עם בובות¨ לגו¨ פלסטלינה¨ דפי 

 Æצביעה¨ צבעי פנדה¨ צבעי גי̈ר צבעי גואש¨ דמויות צבאיות וכלי נשק¨ ערכת עזרה ראשונה ובית בובות

ßפרק דßפרק ד
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 Æבמקום הייתה נוכחות קבועה של פסיכולוג בעל ניסיון בטיפול במשחק עם ילדים

דרך הטיפול במשחק¨ התאפשר לילדים לעבד את חרדותיהם ופחדיהם ולעשות שימוש במשאבי דמיון 

ויצירתיות כדי להקל על מצוקותיהם הרגשיותÆ באמצעות הדמויות הצבאיות וכלי הנשק המיניאטוריים 

יכלו הילדים לדמות מלחמה בין צה“ל לחיזבאללהÆ ראינו ילדים שמשחקם אופיין ברצינות רבה¨ וילדים 

שהמשחק ששיחקו לא הסתיים¨ ושוב ושוב ה“חיזבאללה“ היה משגר קטיושות לעבר ישראלÆ משחקים 

אלו מופיעים בספרות המחקרית כמאפיינים של ילדים פוסט≠טראומתייםÆ לצדם¨ ראינו ילדים שהשקיעו 

מרץ רב במציאת אסטרטגיה שבאמצעותה יוכלו לנצח את האויב¨ ואף ילדים שהתבוננו במשחקם של 

Æאחרים בקשב רב¨ עד שלבסוף הצטרפו אליהם בצעדים זהירים

≥Æ הדרכות הורים

לכל הורה שפנה לעזרה עקב מצוקות רגשיות של ילדיו¨ נערך אינטייק בו נעשה בירור האם הקשיים 

הינם חדשים¨ או שמא החלו עוד לפני המלחמהÆ לאחר קיום האינטייק עם ההורים וזיהוי הקושי עמו 

מתמודד היל̈ד התקיימו פגישות הדרכה להוריםÆ הדרכת ההורים היוותה חלק בלתי≠נפרד מן הטיפול 

בילדים במתחם¨ מתוך אמונה בסיסית כי הילד הוא חלק ממערכת משפחתיתÆ פעמים רבות ראינו כי 

תלונת ההורים על חרדות ילדיהם היא השלכה אישית של חרדותיהם¨ וכך הפך הילד ל“מושא החרדה“ 

Æכאשר למעשה התלונה הינה סימפטום לחרדות ההורים

≤Æ התערבויות של פסיכולוגים בגן

בנוסף לעבודה הפרטנית עם הילדים¨ נפתחו שני גנים לגילאי ±≠¥ ושני גנים נוספים לגילאי ¥≠∏Æ לגני 

הילדים הצטרף בכל יום איש המערך הפסיכולוגי או הייעוצי המתמחה בטיפול בגיל הרךÆ איש המקצוע 

קיבל את פני האימהות בבוק̈ר ערך להן ראיון קצר על הקשיים והמצוקות של ילדיהן וביצע התערבויות 

 Æטיפוליות¨ פרטניות וקבוצתיות¨ במתחם הגן מדי יום ביומו

¥Æ ביבליותרפיה

בכל יום התבצעה במתחם פעילות ביבליותרפיה על ידי אחד מאנשי הצוות הטיפוליÆ על קיומה של 

שונים∫  לגילאים  בחלוקה  נערכו  הביבליותרפיה  קבוצות   Æהכריזה שבכפר במערכת  הוכרז  זו  פעילות 

קבוצה לגילאי ≥≠∑ וקבוצה לגילאי ∏≠≥±¨ ולכל קבוצת גיל הותאמו סיפורים המתאימים להÆ הסיפורים 

נבחרו תוך התייעצות עם אחראי מתחם הטיפולים¨ בהתאם לבעיות הטיפוליות השכיחות שבהן נתקלנו 

  Æבגילאים אלו

Æµ טיפול קבוצתי באמנות וביצירה

למתחם  הסמוך  באזור   Æוביצירה באמנות  בטיפול  המתמחות  מטפלות  כלל  הטיפולי  הצוות  מערך 

הטיפולים הוקצה מקום לטיפול ביצירה¨ כאשר גם שם חולקו קבוצות היצירה לגילאים ≠ עד גילאי 

∑¨ ומגיל ∏ ומעלהÆ קבוצות היצירה השתמשו במגוון צבעים ©גואש¨ פנדה¨ טושים®¨ באמצעי הדבקה¨ 



≤π

בתמונות¨ בפלקטים ובע̈ץ והילדים התבקשו להביע בעזרתם את מאווייהם בצל המלחמה¨ את הפינוי 

מבתיהם ואת מגוריהם במאהלÆ לאחר מכן התבקשו המשתתפים לחלוק את רגשותיהם עם חבריהם 

 Æלקבוצה ולספר על היצירות שיצרו

שירותים טיפוליים לגילאי ∏≠∏±
מעטים מבני הנוער הגיעו למתחם הטיפולים בכוחות עצמם או פנו לאחראי האוהל וביקשו סיוע טיפול̈י ועל 

כן העבודה העיקרית עם בני הנוער התבססה על Ætuo gnihcaer אנשי הטיפול שהגיעו לאוהלים התבקשו 

לתת תשומת לב מירבית לחבורות בני נוער הנמצאות באוה̈ל ולשוחח עם רכזי האוהלים כדי לנסות לקבל 

מידע על בני נוער הנמצאים במצוקה נפשיתÆ פסיכולוגים ויועצים אשר הגיעו לאוהלים איתרו חבורות בני 

נוער היושבות יחדיו וניסו ליצור איתם קשר ראשוני ©כמה זמן אתם פהø מהיכן הגעתםø הייתם עדים לנפילת 

קטיושותø איך הרגשתםø® בדרך זו נוצרו קבוצות תמיכה ספונטניות∫ לבני הנוער ניתנה לגיטימציה להביע את 

רגשותיהם אודות המלחמה בצפו̈ן את חרדותיהם האישיות בעקבות הלחימה¨ ואת הקונפליקטים הבין≠אישיים 

אשר התעוררו עם הוריהם ובני משפחתם¨ וכן להסתייע באיש מקצוע כדי להבנות את סיפור ההתמודדות 

Æעם הלחימה בצפון ועם השהות בעיר האוהלים בצורה אדפטיבית

±Æ ביבליותרפיה

כהמשך לטיפול באמצעות ביבליותרפיה לגילאי ≥≠∑¨ הוקמו קבוצות ביבליותרפיה לגילאי ∏≠≥±Æ בקבוצה 

זו הושם דגש על בחירת סיפורים ברמה גבוהה יות̈ר העוסקים בתכנים מגוונים המעסיקים גילאים אלו¨ 

  Æכגון מתחים בין הורים וילדים ומתחים בין חברים

≥Æ טיפול קבוצתי ביצירה

הטיפול הקבוצתי ביצירה בגילאים המבוגרים עסק ביצירה בחומרים מורכבים¨ כגון עץ וקולאז‘ים¨ ששימשו 

ככלי להשלכת עולמם הרגשיÆ בסיום פעילות היצירה התבקשו המשתתפים לספר לחבריהם לקבוצה 

 Æמה יצרו¨ מה ניסו להביע ביצירה ומדוע השתמשו בחומרים שהשתמשו בהם ולא בחומרים אחרים

≤Æ הדרכות הורים

בהמשך להדרכת ההורים לילדי הגיל הר̈ך נערכו הדרכות הורים הנוגעות לגיל ההתבגרות ולמצוקות 

הנלוות לגיל זה בכפר∫ ילדים בגיל ההתבגרות נראו בכפר כמתרחקים מן המעגל המשפחתי וכיוצרים 

מעגלים חברתיים הרחוקים מן המעגלים המשפחתייםÆ בהדרכה  הוצע¨ פעמים רבות¨ להרחיב את מעגלי 

האחריות האישית של המתבגרים¨ הן בכפר והן בהמשך בסביבה הביתית¨ כדי לקדם את התבגרותם ואת 

השאיפות הלגיטימיות שלהם לאוטונומיהÆ יחד עם זאת¨ הוצע לקיים מסגרת משפחתית כלשהי בכפ̈ר 

כגון∫ ארוחות משותפות בהן יהיו נוכחים כל בני המשפחה¨ פעילות יומית משותפת כגון נסיעה לעיר 

 Æבדרך זו יכלו ההורים לחזק את המעגל המשפחתי גם בתנאים הקשים שנכפו עליהם בכפר Æ‘וכד



≥∞

¥Æ טיפולים פרטניים בציור ובהבעה 

בטיפול בילדים ובני נוער נעשה ניסיון מתמיד להוסיף מימד של יכולת הבעה אישית לא≠ורבאליתÆ לשם 

כך צויד צוות הפסיכולוגים שישב במתחם הטיפולים וצוות הפסיכולוגים שסייר בין האוהלים בערכות 

Æשכללו דפי ציו̈ר טושים וצבעי פנדה¨ אשר אפשרו לילדים במצוקה דרך הבעה לא≠ורבאלית

לדוגמא∫ לימו̈ר נערה בת ¥± מחיפה¨ סיפרה לפסיכולוגית שהגיעה לסיור באוהל כי היא חולמת בלילות 

חלום מפחיד בו היא שומעת קטיושות מתפוצצות¨ וכן מופיעות בו מפלצות אדומותÆ הפסיכולוגית הציעה 

ללימור לצייר את המפלצות ואת הקטיושהÆ לאחר מכן הוצע ללימור להוסיף לציור פרטים אשר יהפכו 

וציפורים¨ קשטה את המפלצת האדומה  פרחים  לציור  הוסיפה  לימור   Æולא≠מפחיד יפה  לציור  אותו 

בשרשרת ובכובע¨ ולאחר מכן אמרה∫ ”עכשיו המפלצת חמודה“Æ בדרך זו ניטל העוקץ מן הפחד המרכז̈י 

לימור הבינה כי המפלצת יכולה להפוך לדמות לא≠מאיימת¨ הקטיושות הפכו לדמות שולית בציור והפחד 

המרכזי נמוגÆ בנוס̈ף הוצע ללימור לדמיין לקראת השינה קולות נעימים שהיא אוהבת ©לימור בחרה 

בציוץ ציפורים® ולדמיין מראות יפים ©לימור בחרה בטווס®Æ למחרת¨ בפגישה עם אימה של לימור היא 

 Æסיפרה כי באופן יוצא≠דופן¨ לימור ישנה במשך כל הלילה ולא התעוררה אפילו פעם אחת

שירותים טיפוליים לאוכלוסייה הבוגרת

±Æ הדרכה משפחתית

חלק גדול מעבודת אנשי הטיפול באוהלים עסקה בהדרכה משפחתית אודות דרכי התמודדות משפחתיות 

עם המצוקות ועם קשיים העולים ביחסים בין בני המשפחהÆ החיים בכפר ניצנים יצרו קונפליקטים בין 

בני זוג¨ שפרצו עקב השהייה הארוכה של בני הזוג זה עם זה וחוסר המעש בכפרÆ בנוס̈ף עלו שאלות 

אודות חינוך הילדים והתנהגות הילדים בכפ̈ר שלעיתים נראתה להורים כשונה במהותה מן ההתנהגות 

  Æשאליה הורגלו בביתם

≥Æ התערבויות פרטניות

בימים הראשונים התמקדו מרבית הפניות בנושאי חרדה¨ פח̈ד חשש מנפילת קטיושות בניצנים¨ חרדות 

על רקע רעש המטוסים¨ ואי≠ודאות אודות המשך קיומו של הכפר ואודות החזרה הביתהÆ בהמש̈ך כאשר 

החיים בכפר התמסדו והפכו לשגרתיים¨ וככל שתושבי הכפר הכירו את האפשרות להסתייע בשירותים 

הפסיכולוגיים¨ הפניות הפכו למגוונות יות̈ר ונגעו בתחומים אישיים¨ כגון∫ קונפליקטים בין בני זוג¨ קשיים 

Æ‘בהתאקלמות בכפ̈ר בדידות וכד

≤Æ הדרכות קבוצתיות באוהלים 

מדי יום נערכו פגישות צוותיות בין דיירי האוהלים לבין רכזי האוהלÆ מטרות פגישות אלו היו להעביר 



≥±

אינפורמציה על מנהלות האת̈ר שירותים אשר יקבלו דיירי האוהלים¨ פרוצדורות וכדÆß למפגשים אלו 

הצטרף מדי פעם אחראי מתחם הטיפולים¨ וזאת עפ¢י בקשת רכז האוהלÆ מטרות מפגשים אלו היו 

חשיפה מרוכזת של דיירי האוהלים לקיומם של השירותים הטיפוליים באת̈ר הדרכות הורים מרוכזות 

ושיתוף קבוצתי בתחושות מצוקהÆ בדרך זו יכולנו להעביר מסרים קולקטיביים הנוגעים לשימור התא 

המשפחתי בכפר ©הצעה לערוך פעילויות משפחתיות על בסיס יומי כדי לשמר מסגרת של תא משפחתי 

ולמנוע התפזרות מוחלטת של התא®¨ הדרכות בנוגע לחרדות ©הרפיות נשימה והרפיות שרירים® וייעוץ 

 Æבנושאים פרקטיים כגון הרטבות לילה אצל ילדים

¥Æ קבוצות אימהות

בזמן פעילות הכפר נוכחנו לראות כי רבות מהמשפחות שהגיעו לכפר היו משפחות חד≠הוריות∫ משפחות 

בהן ההורים היו פרודים או גרושים¨ ואחרות בהן האב נשאר בצפון עקב צורך להמשיך לעבוד במקום 

עבודתו והאם הגיעה ביחד עם ילדיה אל הכפרÆ אמהות רבות חשו כי הן מתקשות לנהל את המסגרת 

בין שניים לארבעה  ©בד¢כ  ילדים  המשפחתית בתנאים אלו¨ קושי שלווה בצורך להשגיח על מספר 

ילדים®¨ ולדאוג לצרכיהם האישייםÆ בנוס̈ף נוצר עומס רגשי על האמהות¨ הן עקב הטיפול בילדים¨ והן 

עקב המרחק מהבית ומאבי המשפחהÆ כדי לספק מענה רגשי לאמהות אלו¨ הוקמו קבוצות העצמה 

נשית¨ בהן השתתפו נשים שיכלו להביע בדרך מילולית את מצוקותיהן הרגשיות ולהסתייע בחברותיהן 

 Æובאנשי המקצוע לשם שיפור דרכי התמודדותן עם ילדיהם

שירותים לצוות המדריכים∫ הדרכות קבוצתיות ופרטניות
כפי שצוין בפרק שפירט את תפקידי הפסיכולוג אחראי המתחם¨ הושם דגש מרכזי על הדרכת צוות 

צברו מתחים  והמדריכים  האוהלים  רכזי   Æפרטני ובאופן  קבוצתי  באופן  והמדריכים שבאתר  הרכזים 

רבים¨ התמודדו עם קונפליקטים בינם לבין תושבי האוהלים¨ ובמהלך ההדרכות העלו מצוקות רגשיות 

להנהלת  האוהלים  דיירי  בין  תושבי הכפ̈ר מתחים בשרשרת העבודה  פרגון מצד  חוסר  כגון∫  רבות¨ 

האת̈ר מתחים עם דיירי האוהלים על רקע תרבות̈י תחושת מצוקה על רקע אלימות שהפעילו דיירי 

האוהלים¨ וקונפליקטים אישיים בין רצונם לסייע ככל שניתן לתושבי האוהלים לבין דרישות התפקיד 

שחייבו אותם להקפיד על נהליםÆ לאור הקשיים והמצוקות הרבות של המדריכים¨ הוחלט על קיומן של 

 Æהדרכות קבוצתיות בכל יומיים לרכזי האוהלים ולמדריכים

VÆIÆPÆ שירות הדרכה
לאור העומס הרב שבו היו נתונים האחראים על המדריכים ורכזי המדריכים¨ הוחלט לפתוח שירות 

מיוחד שנקרא ¢הדרכה VÆIÆPÆ¢¨ שהוענק לקבוצה מצומצמת של אנשיםÆ במסגרת שירות זה¨ כל איש 



≥≤

צוות האחראי על קבוצת אנשי צוות אחרים קיבל הדרכה אישית מהפסיכולוג האחראי על המתחם 

 Æבאופן מייד̈י בזמן ובמקום המתאימים¨ כולל שעות הערב המאוחרות וכולל ליווי טלפוני במקרה הצורך

המטרה הייתה להיות זמינים ככל האפשר לצוות הניהול של המדריכים¨ כיוון שהם נחשפו לקשיים 

Æועומסים עצומים

באופן כלל̈י רכזי המדריכים הרבו לפנות לקבלת הדרכה ושיחה אישית עם הפסיכולוג האחרא̈י ולעיתים 

Æקרובות נוצר מעין קשר טיפול̈י שכלל מספר מפגשים לכל אורך ימי העבודה במחנה



≥≥

פרוייקטים טיפוליים מיוחדים
לצד ההתערבויות והטיפולים השוטפים¨ הופעלו בכפר ניצנים כמה פרוייקטים טיפוליים מיוחדים¨ שנבנו במיוחד 

לצרכי האוכלוסייה ובהתאם לתנאי המקוםÆ כדי לוודא שכל פרוייקט התערבות יבוצע במלואו¨ הוקם צוות מיוחד 

עבור כל פרוייקט¨ שהתרכז בביצועוÆ צוות זה עבד בנפרד משאר הצוות הטיפול̈י הורכב ברובו מסטודנטים 

Æמתנדבים שסיימו תואר שני במגמה ”הקלינית של הילד“ באוניברסיטת ת“א¨ וקיבל הדרכה שוטפת

 Æ≥≠π להלן תיאור של שני פרוייקטים∫ ”התערבות חיבוקי̈“ המיועד לגילאי ∂≠≥¨ ו“פרויקט חוסן̈“ המיועד לגילאי

פרוייקט ¢התערבות חיבוקי¢
כחלק ממערך ההתערבויות הטיפוליות שפותחו בניצנים ע¢י שפ¢י ו¢אשלים¢≠גßוינט¨ פותחה בשיתוף 

עם פרופß אבי שדה מאוניברסיטת תל אביב טכניקת התערבות לילדים בגילאי ≥≠∂ שסבלו מחרדות 

 Æומקשיים על רקע המלחמה

ההתערבות מבוססת על העיקרון שהתמודדות אקטיבית של ילדים במצבי לחץ מונעת מצוקה¨ יוצרת 

הסתגלות טובה יות̈ר ותורמת לעלייה בתחושת הערך העצמיÆ ¢התערבות חיבוקי¢ מבוססת על פיתוח 

התמודדות פעילה ועל העברת אחריות לילד כמטפל בבובה¨ במטרה לשנות את תפיסתו העצמית 

≠ מילד שנמצא במצוקה¨ לילד שאחראי על טיפול בבובהÆ ההתערבות ממירה את התמקדות הילד 

במצוקותיו שלו¨ בהתמקדות במצוקות של חיבוקי שבו הוא מטפל ואיתו הוא יכול להזדהות¨ וכך מסייעת 

 Æההתערבות לילד לטפל בעקיפין בעצמו

ßפרק הßפרק ה
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מחקרים רבים בתחום הצביעו על כך שילדים רבים שנחשפים למלחמה וטרור מפתחים תגובות לחץ 

 ®Barenbaum et תגובות אלה עשויות להיות מתמשכות ולהשאיר חותם ארוך טווח Æוחרדה בולטות

©ÆalÆ¨ ≤∞∞¥ª Fremont¨ ≤∞∞¥ª Laor et alÆ¨ ≤∞∞±ª Shaw¨ ≤∞∞≥ª Wolmer et alÆ¨ ≤∞∞µ לאור זאת הצביעו 

מומחים בתחום על הצורך להתערבות מוקדמת לטיפול ומניעה של הווצרות תגובות לחץ מתמשכות 

 ÆPTSD ® Salsman¨ ≤∞∞∂ª Wolmer et alÆ¨ ≤∞∞µ© & וסינדרום פוסט≠טראומטי

  Salsman¨© המחקר על התערבויות מוקדמות במהלך או לאחר אירועי מלחמה וטרור הוא מאד מוגבל  

©Æ≤∞∞∂ª Laor et alÆ¨ ≤∞∞±ª Wolmer et alÆ¨ ≤∞∞µ רוב המחקרים עסקו בהתערבויות לא ספציפיות 

ששילבו היבטים שונים ומגוונים שאינם מתוארים די הצורך בספרות¨ ולכן קשה להסיק מסקנות 

מצוקה ולהפחית  לעזור  העשויים  הללו¨  בהתערבויות  הכלולים  השונים  המרכיבים  לגבי  ברורות 

 Æ®Prinz¨ ≤∞∞≥ª Pincus¨  Friedman & Prinz¨ ≤∞∞¥©

הספרות על התמודדות ילדים ומבוגרים עם מצבי לחץ מצביעה על כ̈ך שלהתמודדות אקטיבית   

במצבי לחץ יש תפקיד חשוב בהסתגלות ומניעת היווצרות של תגובות לחץ מתמשכותÆ ההתמודדות 

האקטיבית יכולה להוביל לתפקוד טוב יות̈ר והיא משפרת את תחושת הערך העצמי של האדם 

במצבי לחץÆ לא הצלחנו לאתר מחקר ישיר בנושא זה בילדים צעירים מא̈ד אך יש סיבות טובות 

Æלהניח שמנגנון זה יתפקד בצורה דומה אצל ילדים בגילאים ∂≠≤ שנים

פיתוח  על  בצפון¨ התבססה  בזמן המלחמה  ניצנים  באתר  וביצענו  הצעת ההתערבות¨ שפיתחנו   

התמודדות פעילה והעברת אחריות לילד כמטפ̈ל תוך שינוי המוקד התפיסתי של הילד ©והמסר 

של ההורים® ≠ כמי שנמצא במצוקה¨ לילד ≠ כאחראי ומטפל במצוקה של בובת ה¢חיבוקי¢ שניתנת 

©Attention® של הילד מהמצוקות שלו  זוהי התערבות המשנה את המוקד הקישבי   Æלו במתנה

עצמו¨ למצוקות של ¢חיבוקי¢ שבו הוא מטפל ואיתו הוא יכול להזדהות¨ וכך בעצם לטפל בעקיפין 

בעצמוÆ גם ההורים¨ שמייעצים לילד איך לטפל ב¢חיבוקי¢¨ מסייעים לו להתמודד בעקיפין עם פחדיו 

Æומצוקותיו¨ מבלי לתייג את הילד כחרד וכדומה

הבובה היא בובה רכה של כלבלב או בעל חיים אח̈ר בעלת זרועות ארוכות שיכולות להקיף ולחבק את הילד   

ולהיצמד אליו ©באמצעות מדבקת הצמדה®Æ הגדרת המסגרת הועברה לילד באמצעות הסיפור הבא∫

¢יש לי פה חבר שקוראים לו חיבוקיÆ אני רוצה להכיר לך אותו ולספר לך כמה דברים עליוÆ חיבוקי   

הוא חבר נורא חמוד ובד¢כ הוא עליז ושמח ואוהב חברהÆ בזמן האחרון הוא נראה לי קצת עצוב 

ואולי גם קצת מפחדÆ נראה לי שהוא עצוב בגלל שאין לו חבר טוב שישחק איתו¨ וישמור עליו ביום 

ויישן איתו בלילהÆ מה דעתךø אתה היית רוצה להיות חבר של חיבוקיø ©לחכות לתגובה® אתה חושב 

שתוכל להיות חבר טוב שלו ולשמור עליוø ©לחכות לתגובה®¢Æ בהנחה שהילד משתף פעולה ומביע 

 Æיש להדגים לו שחיבוקי מאד אוהב חיבוקים כאלה Æעניין נותנים לו את חיבוקי

בעקבות המפגש עם הילד נערך תדרוך להורים שמטרתו להדריך את ההורים כיצד לעודד את הילד   

Æלמלא את תפקידו בטיפול בחיבוקי ובאחריותו כלפיו
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הערכה מחקרית
 Æפרויקט התערבות חיבוקי לווה בערכה מחקרית שנעשתה כשלושה שבועות לאחר סיום המלחמה

המחקר התבצע על ¥∑ ילדים בגילאים Æµ≥ עד ∑ שנים באתר ניצנים¨ שהוריהם מלאו לגביהם שאלוני 

סממני תגובות לחץ ומצוקה ©סתל¢ם® בזמן שהותם בניצניםÆ לאחר מילוי השאלונים עברו µ≤ מהילדים  

את התערבות חיבוק̈י ושאר הילדים לא עברו התערבות מיוחדתÆ ההורים של כל הילדים קיבלו הנחיות 

כלליות איך להתמודד עם מצב הלחץ של הילדיםÆ ≤ שבועות לאחר המלחמה מצבם של הילדים הוערך 

שוב באמצעות ראיונות טלפוניים עם ההורים על שאלון הסתל¢םÆ תוצאות המחקר הצביעו על ירידה 

Æדרמטית בסממני הלחץ והמצוקה אצל הילדים שעברו את התערבות חיבוקי במהלך המלחמה
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ניתן לראות כי בקרב הילדים שעברו את התערבות חיבוקי חלה ירידה משמעותית ביות̈ר הן ברמת 

והן ברמת הסימפטומים החמורים¨ כפי שדיווחו הוריהם ≤ שבועות לאחר סיום  המצוקה הכללית¨  

המלחמה¨ וזאת בהשוואה לקבוצת הילדים שלא עברה את התערבות חיבוקיÆ בנוסף לאפקט החיובי 

של ההתערבות ©שהיה מובהק וחזק מאד מבחינה סטטיסטית®¨ נמצא קשר הדוק בין השיפור שחל 

Æ¢במצבו של הילד לבין מידת הקשר וההתקשרות שלו לבובת ה¢חיבוקי

תיאור ¢התערבות חיבוקי¢∫
ההתערבות נעשתה בשלושה שלבים∫

איתור הילדים הזקוקים להתערבות ≠ לצורך איתור הילדים הזקוקים להתערבות¨ נבנה שאלון   Æא

מיוחד הבודק את הסימפטומים למצוקות המרכזיות שהתגלו בקרב ילדים במחנהÆ השאלון מובא 

  Æ≤ ßבנספח מס

העברת ¢התערבות חיבוקי¢ לילדים שאותרו כסובלים ממצוקה ≠ בשלב זה¨ כל ילד שזוהה   Æב
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Æכסובל ממצוקה קיבל בובת חיבוקי במתנה¨ בליווי הפרוטוקול הטיפולי

גÆ התערבות מול ההורים ≠ במקביל להתערבות עם היל̈ד נערכת התערבות עם ההורים¨ אשר קיבלו 

הדרכה על דרכי התמודדות יעילות עם פחדים וחרדות של ילדים¨ לפי העקרונות הבאים∫ 

יש לנסות וליצור סדר יום שגרתי הכולל פעילויות סדירות¨ כולל עזרה אפשרית של הילד להורים   •

Æבמטלות שונות

©פנים אל פנים או  ולהימנע מחשיפת יתר של הילד לחדשות ולשיחות מבוגרים  יש לנסות   •

Æבטלפון® על נושאים מפחידים

יש לנסות לעודד את הילד לבטא את מה שמטריד אותו בדיבו̈ר במשחק או בציו̈ר אך לא≠רצוי   •

Æללחוץ עליו לעשות זאת

יש לנסות להעביר מסרים מרגיעים לילדÆ הילד מפרש את המציאות דרך העיניים של ההורים¨   •

ולכן חשוב שההורים¨ במידת האפש̈ר יעבירו מסרים מרגיעים ויימנעו מהבעת דאגה¨ חרדה 

Æופסימיות בולטת בנוכחות הילד

יש לנסות לספק הסבר מרגיע לכל שאלה וחשש שהילד מעלהÆ אין צורך שהילד הצעיר יכיר   •

את כל המציאות המדאיגהÆ יחד עם זאת¨ חשוב שלא להתעלם ושלא לבטל בזלזול את דאגותיו 

Æשל היל̈ד במיוחד אם הן קשורות למציאות המפחידה שהוא הכיר

יש לנסות ולמצוא זמן בכל יום לפעילות מרגיעה עם היל̈ד כגון אמבטיה עם משחקים או טיול   •

Æמשותף שבו מדברים על עניינים משמחים ועל חוויות חיוביות

יש לשמור על ערנות גם לאחר סיום המלחמה והחזרה הביתהÆ במידה שהילד ממשיך לגלות   •

סימני חרדה ומצוקה בולטים גם לאחר החזרה לשגרה¨ יש לפנות לעזרה מקצועית דרך יועצת 

 Æביה¢ס¨ שירותי הרווחה או קופת החולים

 Æ≥ הטקסט המלא של תיאור ¢התערבות חיבוקי¢ מובא בנספח מספר

תוכנית ¢חוסן¢
תוכנית ¢חוסן¢ נבנתה עבור ילדים בגילאי ≤≠π¨ כיוון שראינו כי ילדים בקבוצת גילאים זו סובלים מהמצוקה 

הרבה ביותרÆ תוכנית ¢חוסן¢ מתבססת על תוכנית התערבות שנוסתה בעבר בהצלחה¨ בקרב ילדים 

בזמן המלחמה ביוגוסלביהÆ התוכנית נבנתה ע¢י ד¢ר מישל סלואן¨ מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת 

 Æתל אביב¨ שגייסה צוות סטודנטים לצורך ביצוע ההתערבות

ההתערבות כוללת מספר חלקים∫

 Æבשלב הראשון מתקיים ראיון מובנה עם האם והיל̈ד במטרה לאתר מצוקות וקשיים  Æא

בשלב השנ̈י הילד מתבקש לצייר ציור השלכתי של איש בגשם¨ וזאת כדי לבדוק עד כמה הוא   Æב

מרגיש כי יש לו כלים להתמודד עם הלחצים שמסביבוÆ לאחר סיום הציו̈ר מתקיימת שיחה 
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בין הפסיכולוג ובין הילד על הציור ©האם לאיש שבציור יש מטרייה¨ האם הוא נרטב¨ מה קורה 

 Æ®ßלו¨ איך הוא מרגיש וכד

בשלב השלישי מתבצע ¢נרמול¢ של המצבים הרגשיים¨ ההתנהגותיים והחברתיים שעלו במהלך   Æג

 Æהראיון

להפחתת  יעילות  התערבות  דרכי  אודות  להורים  פרטנית  הדרכה  מתקיימת  הרביעי  בשלב   Æד

 Æהחרדות אצל היל̈ד כולל הקניית טכניקות הרגעה והרפיה

 Æבשלב החמיש̈י הילד מתבקש לצייר את הגורם שעוזר לו להתמודד עם לחצים ≠ את ה¢שריון¢ שלו  Æה

 Æלאחר סיום הציו̈ר מתקיימת שיחה בין הפסיכולוג ובין הילד על דרכי התמודדות אפשריות

   Æ¥ פרוטוקול ¢תוכנית חוסן¢ מובא בנספח מספר
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המצוקות הנפשיות המרכזיות
בכל משך העבודה בכפ̈ר התמודד הצוות הטיפולי עם שורה ארוכה של סימפטומים שביטאו את תחושות 

החרדה שחוו הילדים ובני הנוערÆ להלן תיאור המצוקות השכיחות ביותר עמן התמודד הצוות∫

רגרסיות∫ התנהגות רגרסיבית נצפתה במספר רמות∫ חזרה למציצת אצבע¨ היצמדות להורים¨ פחד 

 Æßמחוש̈ך חשש ללכת לבד למקלחות וכד

הרטבות לילה∫ ילדים רבים¨ שרכשו הרגלי ניקיון שנים קודם לכן¨ חזרו להרטיב בלילהÆ כתוצאה מכך הופיעו 

תגובות של כעס¨ אשמה ובושה בקרב הילדים¨ וכן התגלה חשש חברתי מפני גילוי דבר ההרטבה ע¢י שאר 

תושבי האוה̈ל שאינם בני המשפחהÆ תוצאה נוספת של הרטבת הלילה הייתה התעוררות צרכים לוגיסטיים 

 Æמיוחדים¨ כגון צורך תכוף בהחלפת מצעים ומזרנים¨ שלא תמיד ניתן להם מענה על ידי הנהלת הכפר

שהובילה  מעצירות  שסבלו  בכפר  ילדים  ¨היו  הלילה  להרטבת  בנוסף  צואה®∫  ©הטלת  אנקופרזיס 

להטלת הצואה בתחתונים¨ בדרך כלל בשעות הלילהÆ כתוצאה מכך חשו הילדים אי≠נעימותÆ הטלת 

הצואה בתחתוניהם הובילה לעיתים לתגובות כעס של ההורים¨ לתחושות אשמה ולדחייה חברתית 

 Æעקב הלכלוך והריח הלא נעים

הטיפול בילדים אלו כלל∫ הרפיית מתחים¨ הסבר להורים על התופעה והרפיית מתחים אישית שלהם¨ 

 Æעידוד להליכה יזומה לשירותים והפחתת תחושות האשמה של הילד

דיווחו שילדיהם פורצים בזמן  דיווחו שילדיהם סובלים מסיוטי לילהÆ הם  סיוטי לילה∫ הורים רבים 

השינה בצרחות ובבכי נוראיים¨ ולעיתים אינם מתעוררים מכך כללÆ לעיתים¨ הצרחות והבכי היו מלווים 

 Æבהזעה ובנשימות מהירות

דיכאון ©אפטיות®∫ סימפטומים דכאוניים הופיעו בקרב הילדים ברמות שונות∫ חשש לצאת מן האוה̈ל 

ßפרק וßפרק ו
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תחושת חוסר אנרגיה¨ חוסר רצון להשתתף בפעילויות משחק מחוץ לאוה̈ל חוסר תיאבון¨ קשיי שינה 

 Æועוד

חשש מרעשים∫ אחת מתגובות החרדה הנפוצות הייתה חשש מרעשים∫ כל רעש של מטוס חולף גרם 

לסובלים מתופעה זו לעלייה בדופק¨ לקשיי נשימה¨ לעלייה בלחץ הדם ולחשש מפני נפילת הקטיושות 

 Æבניצנים

כאבים סומאטיים∫ מספר ילדים דיווחו על מיחושים גופניים מרובים¨ כגון כאבי ראש¨ בחילות וכאבי 

בטן¨ ללא ממצאים רפואיים כלשהםÆ כאבים אלו עשויים לנבוע מהחרדות מהן סבלו הילדים¨ שביטויין 

Æהינו סומאטי

אלימות∫ תופעה נוספת שראינו בהרחבה בכפר הייתה אלימות של בני נוער כלפי בני נוער אחרים¨ וגם 

כלפי הוריהםÆ ביטויי האלימות כללו הן ביטויים מילוליים ©קללות וגסויות®¨ והן אלימות פיסית ©נשיכות 

ובעיטות®Æ ההורים הביעו פליאה על השינויים שחלו בילדיהם בעקבות המגורים בכפרÆ האלימות נבעה 

ממגוון רחב של גורמים∫ תסכול מהשהות הממושכת בכפ̈ר חוסר מעש¨ לחץ מהשהות חסרת הפרטיות 

באוהלים¨ וכעס אישי על ההורים מסיבות שונות ©כגון∫ כעס של הילד על כך שההורים הרחיקו אותו 

 Æ®מביתו

הפרעות אכילה∫ מספר הורים דיווחו כי בתם פסקה מלאכו̈ל או שהיא אוכלת פחות מבעברÆ חלק 

 Æמהפרעות האכילה שדווחו היוו תגובה נורמלית לחום הרב במקום¨ שהוביל פעמים רבות לירידה בתיאבון

 Æעם זאת¨ בחלק משמעותי מהמקרים¨ התגלה כי הפרעת האכילה היא סימפטום לאנורקסיה נברוזה

באותם מקרים התגלו סימפטומים נוספים של מחלה זו∫ דימוי גוף מעוות¨ פחד קיצוני מהשמנה תוך 

 Æßמחשבות רבות על אוכל וכד
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ßפרק זßפרק ז
ארגון צוות המתנדבים

גיוס מערך המתנדבים
כאמו̈ר ביום ממוצע כלל הצוות הטיפולי µ±≠∞≥ פסיכולוגים ויועצים¨ וכן כ≠∞≥ אנשי טיפול פארא≠רפואיים¨ 

Æßשעסקו בשיטות טיפול שונות כגון∫ טיפול בבע¢ח¨ הומאופתיה¨ רייקי וכד

גיוס מערך המתנדבים נעשה במספר אופנים∫

השירות הפסיכולוגי ייעוצי ©שפ¢י® פנה באמצעות הדואר האלקטרוני ליועצים הבכירים ולמנהלי   •

 Æתחנות שפ¢ח¨ וקרא להם לשלוח מתנדבים למחנה

מתוך מאגר של כ≠∞∞≤ פסיכולוגים חינוכיים שהוכשרו בצורה אינטנסיבית בשנים האחרונות   •

ו¢אשלים¢≠גßוינט ישרא̈ל נשלחו לכפר פסיכולוגים שהתמחו  לטיפול בטראומה מטעם שפ¢י 

  Æבטיפול בטראומה

wwwÆpsyhebÆ© ¢בכמה אתרי אינטרנט מובילים של אנשי מקצוע¨ כגון אתר ¢פסיכולוגיה עברית  •

Æפורסמו קריאות לאנשי מקצוע להתנדב במחנה ¨®coÆil

וקשרים  היכרות  על סמך  עמיתים  אנשי מקצוע  גייסו  הטיפולי המתנדבים  הצוות  רבים מאנשי   •

Æאישיים

נוצר קשר עם ארגונים מובילים¨ ביניהם∫ האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה¨ החוג לפסיכולוגיה   •

וביה¢ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב¨ החוג לעבודה סוציאלית במכללת תל≠ח̈י 

האיגוד הישראלי לביו≠פידבק¨ היחידה לטיפול בחרדות וטראומה בביה¢ח שנייד̈ר מגמת הטיפול 

Æוהאיגוד הישראלי להומאופתיה ÆEÆMÆDÆR≠בבעלי חיים במכללת דוד ילין¨ האיגוד הישראלי ל
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Æהקשר עם גופים אלו היה שוט̈ף והם שלחו צוותי מתנדבים בצורה אינטנסיבית תוך תיאום איתנו

עקרונות לניהול צוות המתנדבים

מיון וסינון ראשוני של המתנדבים

בכל יום הגיעו קרוב ל≠∞¥ פניות חדשות של מתנדבים¨ מתוכם התקבלו לצוות הטיפולי בניצנים בממוצע 

רק כ≠∞±Æ הסינון התבצע טלפונית¨ על פי העקרונות הבאים∫ 

מומחיות 

 התקבלו רק אנשי טיפול מומחים¨ בעלי הסמכה ורישיון כחוקÆ לא התקבלו מורים או סטודנטים לתואר 

Æראשון במקצועות טיפוליים

 reaching out≠הבנת החשיבות של עיקרון ה

פניות רבות של מתנדבים פוטנציאליים נדחו לאחר שבראיון הטלפוני הוסבר להם שהעבודה הטיפולית 

בניצנים נשענת על עקרון ה≠reaching out¨ ורוב העבודה הטיפולית מתקיימת באוהלים¨ בחדר האוכל 

ועורך את האינטראקציה  או על חוף הים¨ כאשר איש הטיפול מאתר בעצמו את הזקוקים לטיפו̈ל 

הטיפולית במקום לא≠מסודר ≠ על מזרון באוה̈ל בתור לכביסה או על כיסא בבר בחוףÆ לאחר ששמעו 

את תיאור הפעילות¨ הגיבו חלק מאנשי המקצוע¨ כי הם מוכנים ¢לשבת במקום אחד ואתה תשלח לי 

מטופלים¢Æ אנשי מקצוע אלו לא הוכנסו לצוות הטיפול̈י כיוון שרוח העבודה במקום הייתה מבוססת 

Æreaching out≠רובה ככולה על עקרון ה

יצירת נוכחות רציפה ככל שניתן 

 אחד התנאים שהוצבו בפני המתנדבים היה נוכחות של לפחות יומיים או שלושה ימים בשבועÆ עיקרון זה 

גרם לסינון של כ≠•∞∏ מהפניות להתנדבות¨ כיוון שרוב האנשים אמרו כי הם יכולים להגיע רק ליום אחד 

בשבועÆ מהניסיון שהצטבר בימים הראשונים נוכחנו לדעת כי רק לאחר שעתיים≠שלוש מצליח המתנדב 

להיכנס ל¢רוח המקום¢¨ ולהבין ¢מי נגד מי¢ וכיצד פועלת המערכת הטיפולית במקוםÆ התפוקה והעזרה 

של המתנדב ביום הראשון היו בדרך כלל מועטות¨ וחייבו את הצוות הקבוע למאמצים רבים ולהשקעת 

זמן יקר בהסבר והדרכהÆ  התפוקה הטיפולית הפכה למשמעותית¨ רק למן היום השני להתנדבותÆ בנוס̈ף 

רצינו ליצור מצב שבו¨ למקרה שיתעורר הצורך בהמשך ההתערבות¨ יוכל אותו איש מקצוע לפגוש את 

  Æההורים או את הילד גם בפעם השנייה או השלישית¨ כדי למנוע ריבוי מטפלים

ישיבה יומית

בכל יום בשעה ∞∞∫¥± נערכה ישיבה יומית של כל צוות המתנדבים¨ כדי להחליף דעות ומחשבות על 
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ואת ההמלצות של אנשים שהגיעו  לנו חשוב במיוחד לשמוע את הדעות  הפעילות הטיפוליתÆ היה 

לאתר באותו יום¨ ונחשפו לראשונה לצורת  הארגון ולסדרי העבודה של המערכת הטיפוליתÆ נוכחנו 

בכ̈ך שהישיבה היומית של כל הצוות העניקה למתנדבים תחושה של שייכות ושותפות¨ והגבירה את 

 Æהמוטיבציה שלהם להמשך ההתנדבות במקום

יתרון לדוברי שפות

בגיוס המתנדבים נתנו עדיפות למתנדבים דוברי שפות זרות¨ בעיקר רוסיתÆ במשך כשלושה ימים בשבוע 

הייתה במקום נוכחות של יועצות דוברות רוסית¨ שהופנו לטפל בבעיותיהן של מאות משפחות שעלו 

מחבר העמים בחודשים האחרונים¨ ועדיין לא דיברו עברית שוטפתÆ בנוס̈ף גייסנו יועצת דוברת ספרדית 

 Æכדי לטפל בבעיותיהם של דיירים דוברי ספרדית

מגוון אנשי מקצוע

צוות המתנדבים כלל פסיכולוגים חינוכיים¨ פסיכולוגים קליניים¨ פסיכולוגים התפתחותיים¨ יועצות חינוכיות¨ 

עובדים סוציאליים¨ פסיכותרפיסטים ומטפלות באמנות ובתנועהÆ היה ניסיון ליצור צוות רב מקצוע̈י שיוכל 

 Æלתת מענה לצרכים השונים¨ בהתאם לתחומי המומחיות המגוונים של אנשיו

איתור אנשי מקצוע המתמחים בתחומים מסוימים

לעיתים היה צורך לאתר מכלל צוות המתנדבים¨ אנשי מקצוע בעלי מומחיות מסוימתÆ כך לדוגמא¨ 

אותרו מקרב המתנדבים פסיכולוגית ויועצת ≠ שתיהן בעלות מומחיות וניסיון רב בטיפול בגיל הר̈ך והן 

 Æהוצמדו לגני הילדים שנפתחו במקום

עדיף מתנדב אחד פחות מהדרוש¨ משני מתנדבים יותר

ניסינו להקפיד על כ̈ך שבכל יום יהיה נוכח איש טיפול אחד פחות מהדרוש¨ כיוון ששמנו לב שבימים 

שבהם נכחו יותר מדי אנשי טיפו̈ל הדבר השפיע בצורה שלילית על העבודה והתפוקה של שאר אנשי 

הצוותÆ נוכחותו של מתנדב המסתובב חסר מעש היוותה ¢גורם מפריע¢ עבור שאר אנשי הצוות במקום¨ 

 Æולכן העדפנו לעבוד עם מעט פחות אנשי צוות¨ ובלבד שכל אחד יהיה עמוס בעבודה



¥¥



¥µ

ßפרק חßפרק ח
מעבדה לחקר ההתנהגות האנושית

אהלי הענק במחנה יצרו תמונה מרתקת של הטבע האנושיÆ כאמו̈ר דיירי המחנה שוכנו באהלי ענק של 

 Æאיש¨ ללא פרטיות¨ צפופים במזרונים אחד ליד השנ̈י כאשר כולם חשופים לכולם¨ כל הזמן ¥∞∞≠≥∞∞

חוסר הפרטיות בין המשפחות¨ המספר המאוד≠מצומצם של מאווררים באוה̈ל הלחות¨ חוסר התעסוקה 

 Æ“של המבוגרים¨ וכמובן חוסר הוודאות הבטחונית והחשש לגבי הבית ≠ כל אלה יצרו מצב של ”סיר לחץ

בתנאים אלו נוצרה מעבדה אנושית מרתקת¨ שבה באו לידי ביטוי הטוב והחיובי שבאדם ≠ תמונות 

מרגשות של אימהות השומרות על ילדי שכנה שרק הכירו לפני מספר ימים¨ נער שמעביר את המאוורר 

שלו באמצע הצהרים למשפחה עם תינוקת¨ תופעות של עזרה הדדית והתחלקות במה שישª אך מן 

הצד השנ̈י באו לידי ביטוי בעוצמה רבה גם החלקים האחרים של הטבע האנושי ≠ תחרותיות¨ אנוכיות 

 Æברבים מהאוהלים היו מקרים של גניבות¨ ומריבות סוערות על מאווררים היו דבר שבשגרה Æוקנאה

 Æהתנאים הפיזיים העלו מספר סוגיות אנושיות שעמן נאלצו צוות המדריכים והנהלת האתר להתמודד

להלן כמה נושאים מרכזיים שהתמודדו עמם∫ 

סוגיות המחיצות

בימים הראשונים¨ היה בכל אוהל מספר מוגבל של מחיצות ע̈ץ מתוך כוונה לאפשר מעט פרטיות 

למשפחות החיות באוהל הענקÆ תוך זמן קצר התגלה כי המחיצות יצרו מריבות קשות בין הדיירים על 

השימוש בהןÆ בנוס̈ף הכנסת המחיצות לאוהל הקטינה את מספר האנשים שיכלו להתגורר בו¨ וכך 

נפגע הצורך לשרת את שיירת האנשים האינסופית שהמשיכה להגיע לאת̈ר גם לאחר הודעות חוזרות 

 Æונשנות בתקשורת כי המקום מלא עד אפס מקום
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לאחר מספר ימים הוצאו כמעט כל המחיצות מהאוהליםÆ רק באוהל אח̈ד שכונה ¢אוהל ה≠ÆPÆIÆV¢¨ נותרו 

המחיצות מתחילת ימי המחנה ועד סופםÆ קיומן של המחיצות באוהל זה עורר כעס ותרעומת בקרב דיירי 

שאר האוהליםÆ המדריכים עשו ככל שביכולתם כדי להוציא את המחיצות גם מן האוהל הזה¨ אך לשוואÆ דיירי 

 Æהאוהל סירבו אפילו לדון בהורדת המחיצות¨ שהעניקו להם תחושה של פרטיות בתוך הכאוס שמסביב

מדריכי האוהלים

במהלך החודש שבו פעל המחנה¨ עלתה שוב ושוב השאלה מיהם האנשים שצריכים לאייש את עמדת 

מדריכי האוהליםÆ בשבוע הראשון¨ איישו תפקיד זה בני נוע̈ר חלקם מדריכי טיוליםÆ בהמש̈ך היה ברור 

שיש צורך בכוח אדם בוג̈ר מנוסה ומיומן יותר כדי להתמודד עם האוכלוסייה¨ וקבוצה של סטודנטים 

לעבודה סוציאלית ממכללת תל≠חי איישה חלק ממשרות המדריכיםÆ למרות ההשקעה העצומה¨ המסירות 

והתרומה הרבה של המדריכים¨ לנוכח ההתמודדות המורכבת עם האוכלוסייה¨ עולה השאלה האם אכן 

דמות טיפולית היא זו שמתאימה לאיוש תפקיד המדריך באוהלÆ ברבים מהאוהלים התגלה צורך באדם 

סמכות̈י שיֵדע לארגן ביעילות את העבודה ואת נהלי החיים באוה̈ל ויפגין יותר סמכות ופחות אמפתיה 

Æורגישות למצוקת הדיירים

עולים חדשים מול אוכלוסייה ותיקה

חלק מדיירי המחנה היו עולים חדשים ממדינות חבר העמיםÆ במספר אוהלים התגלעו מתחים וחיכוכים 

על רקע עדת̈י בין העולים החדשים ובין האוכלוסייה הוותיקה יותרÆ במהלך השהות בכפ̈ר עלתה שוב 

ושוב השאלה ≠ אם להפריד בין העולים החדשים לבין האוכלוסייה הוותיקהÆ העולים החדשים ביקשו 

 Æלשהות באוהל נפר̈ד אך בקשתם לא נענתה מתוך מחשבה כי הדבר עלול לגרום לחיכוכים נוספים

מדריכי האוהלים לא תמיד הצליחו להשתלט על הכעסים ועל האווירה העוינת ששררה לעיתים בין 

 Æהעדות השונות

כפר נוער מול כפר מגורים

מראש¨ המחנה יועד להיות כפר נוער למספר ימים¨ וכך הוא תוכנן ונבנה∫ אוהלים המוצבים על חוף הים¨ 

במת ענק למופעים וכד‘Æ עם זאת¨ תוך ימים ספורים התברר כי האוכלוסייה שהגיעה מהצפון מורכבת 

בעיקר ממשפחות הכוללות ילדים קטנים ואנשים מבוגריםÆ הניסיון למקם את המחנה על קו התפר 

 Æשבין כפר נוער לכפר מגורים¨ ליווה את הכפר עד היום האחרון

דוגמא לבעייתיות זו היא נושא ההופעות בערבÆ כמעט מדי יום הופיעו מיטב הלהקות והזמרים בבמת 

מופעים ענקית שהוקמה במקוםÆ עבור מאות בני הנוער הייתה זו חגיגה ושיא היוםÆ מצד שנ̈י עבור חלק 

 Æגדול מההורים ועבור הילדים הקטנים¨ רעש ההופעות היווה גורם מפריע לשינת הלילה

מתן שירותים בחינם

כל מערך השירותים העצום שניתן במחנה ≠ המגורים באוהלים¨ שירותי כביסה יומיים¨ הארוחות¨ הסעות 
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יומיות לאשקלון¨ ההופעות¨ שתייה קרה וחמה במשך היום¨ הפעלות ופעילויות¨ טיפולים ועזרה נפשית¨ 

לפאסיביות¨  מובילה  זו  כי התנהלות  קולות שטענו  היו   Æבחינם היה  הכול   ≠ בערב  מסאז‘ים¨ סרטים 

לתלותיות¨ לפגיעה בדימוי העצמי ובזהות העצמית של הדיירים¨ לרגרסיה בהתנהגות הילדים¨ להיעדר 

גבולות ולקשיים עתידיים בחזרה לשגרהÆ התנהלות זו אינה מחזקת את הצדדים ה“לא≠חרדתיים“ של 

האוכלוסייה¨ ולכן אינה מסייעת בהתמודדות עם הטראומה של הקטיושות ו“חיי הפליטות“¨ ואינה תורמת 

לחיזוק האוכלוסייה שנאלצה לשהות מספר שבועות מחוץ לסביבתה הטבעיתÆ חלק מאנשי הצוות הציע 

לגבות מהדיירים שקל על כל ארוחה¨ וחלק אחר הציע לדרוש מהם שעת התנדבות ועזרה יומית תמורת 

Æעם זאת¨ הצעות אלו לא הגיעו לידי מימוש קונקרטי Æההשתתפות בפעילויות
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ßפרק טßפרק ט
תיאורי מקרים

להלן מובאים שלושה תיאורי מקרים של התערבויות קצרות מועד שנעשו בניצניםÆ המטרה היא לנסות 

להעביר מעט מרוח ההתערבויות הטיפוליות במחנהÆ הפרטים האישיים שונו כדי למנוע את זיהוי האנשים 

  Æוכדי לשמור על פרטיותם

מקרה ראשון
היה זה היום הקשה ביותר של הלחימה בצפוןÆ אזרחים נהרגו במטחים של עשרות רקטות שנחתו על 

Æיישובי הצפון¨ וכן נהרגו חיילים בקרבות המרים בלבנון

בשעות אחר הצהריים¨ החלו להגיע שמועות לפיהן בעלה של מזל ©שם בדוי®¨ שנקרא לשירות מילואים 

בצו ∏¨ נפגע בלחימהÆ מזל שהתה בניצנים מזה כשבועיים¨ והגיעה לשם עם בתה בת ה≠¥ ובניה בני 

ה≠∂ ו≠∏Æ בתחילה הייתה שמועה כי הבעל נפצע ומצבו אינו ידועÆ מזל טלפנה לבני משפחתה¨ והם 

סיפרו לה כי בעלה מאושפז בבית החוליםÆ במקבי̈ל נמסר לצוות הטיפולי באתר כי בעלה של מזל נפגע 

ומצבו אינו ידועÆ פסיכולוגית מטעם הצוות הטיפולי פנתה למזל והציעה לה תמיכה¨ אולם בשלב זה מזל 

נתמכה ע¢י שכנותיה לאוהל וטענה כי היא אינה מעונינת בעזרה נוספתÆ אחראית האוהל הונחתה ע¢י 

 Æהפסיכולוגית להמשיך לעקוב אחרי מז̈ל ולהודיע לצוות הפסיכולוגי על כל שינוי במצבה

ממהדורות  לזרום  החלו  שנפגעו  החיילים  של  הרב  המספר  בדבר  השמועות  השעות¨  שחלפו  ככל 

החדשותÆ בסביבות השעה ∞∞∫≤≥¨ קרובי משפחתה של מזל התקשרו ומסרו לה את הבשורה המרה 
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על מות בעלהÆ מזל נשברה לחלוטין¨ בכתה ללא הפסקה ולא≠ניתן היה להרגיעהÆ צוות המדריכים ומנהל 

Æהאתר שהו כל הזמן בקרבתה וניסו להרגיעה

הצוות הטיפולי שנשאר באתר באותו לילה כלל יועצת ופסיכולוגיתÆ לכל אורך הלילה התקיימו התייעצויות 

 Æטלפוניות¨ וכאשר נודע כי הבעל נהרג¨ הוזעק לאתר גם הצוות הטיפולי הקבוע כדי לסייע בהתמודדות

במהלך הלילה הוחלט להפריד את ילדיה של מזל ממנה¨ ולהצמיד להם חונכים שהכירו במהלך שהותם 

במחנה כדי שילוו אותםÆ מנהלי האתר הקצו למזל חדר אישי להעביר בו את הלילהÆ מזל לא הפסיקה 

לבכות¨ ולא ידעה כיצד להתמודד עם ילדיה∫ האם לספר להם כי אביהם נפטרø האם לחזור לצפון 

øכיצד לדאוג לסידורי הלוויה øלמחרת

בשעות הראשונות מזל לא הייתה מסוגלת לספר לילדיה את הבשורה המרה¨ ועלתה השאלה האם 

כדאי שאחד מאנשי הצוות הטיפולי יספר זאת לילדיםÆ בהתייעצות שקיים הצוות הטיפול̈י הוחלט לנסות 

להמתין מספר שעות¨ עד שמזל תרגיש שהיא מסוגלת לספר בעצמה לילדיה על מות אביהםÆ בנוס̈ף 

הוצע למזל כי ילדיה יועברו להשגחת חונכים למשך שעות הלילה ויחברו אליה בבוק̈ר כך שייוותר לה 

זמן לעיבוד רגשי ראשוני של האירוע ולגיבוש החלטות לגבי ההמשךÆ מזל הסכימה לכ̈ך וילדיה הועברו 

 Æלהשגחת החונכים¨ אשר שיחקו עם הילדים עד לכתם לישון ודאגו ליצור עבורם אווירה תומכת

במשך כל הלילה הוצמדו למזל פסיכולוגית¨ יועצת ומדריכהÆ צוות זה שהה עם מזל לאורך כל הלילה 

 Æהעצוב והקשה¨ ותמך בה¨ תוך שהוא מסייע לה בהתלבטותה כיצד לספר לילדיה כי אביהם נהרג

הוצע לה לספר להם בבוקר כי אביהם נפגע במהלך המלחמה¨ וביחד איתה הוחלט על נוסח הודעה 

 Æלילדים שהם יוכלו להבינו

בנוסף התלבטה מזל ≠ האם לנסוע בבוקר למשפחתה שבצפון או להישאר בניצניםÆ מנהלי האתר אמרו 

לה כי היא תוכל לבחור אם להישאר או לא¨ ובמידה שתחליט לחזו̈ר תוכל לעשות זאת במונית ללא 

 Æלאחר התייעצות עם הצוות הטיפול̈י הוחלט שעדיף שמזל וילדיה ישהו עם בני משפחתם שבצפון Æתשלום

 Æבניצנים עלול להשפיע לרעה על שאר התושבים במקום ßשבעהßבנוס̈ף עלתה המחשבה כי קיום ה

בשעה ∞∞∫∏ בבוק̈ר לאחר לילה טרוף שינה¨ נפגשה מזל עם ילדיה במקום אינטימ̈י בנוכחות הפסיכולוגית 

והיועצת שליוו אותה לכל אורך הלילה ובתמיכתן¨ וסיפרה להם כי אביהם נפגע במלחמה וכי הוא לא 

ישוב עודÆ הילדים שאלו∫ ¢אבא עכשיו מלאךø¢¨ ומזל פרצה בבכי וענתה∫ ¢כן¨ אבא עכשיו מלאך¢Æ ילדיה 

של מזל התקשו להבין את משמעות האירוע¨ וביקשו מהחונכים שליוו אותם להמשיך לשחקÆ בזמן זה¨ 

חזרה מזל לשוחח עם בני משפחתה על פרוצדורות הלוויה¨ והחליטה לחזור באותו היום לצפון כדי 

Æßשבעהßלהיערך ללוויה ול

והחונכים סייעו למזל באיסוף חפציה¨ ובשעה ∞∞∫≥± הגיעה המונית לאתר  חברי הצוות הפסיכולוגי 

כדי לאסוף את מזל ואת ילדיהÆ למונית הצטרפו שני חונכים¨ אשר ליוו אותם באופן צמוד עד הגעתם 

Æלצפון¨ שם חברו לבני משפחתם



µ±

במקבי̈ל יצר הצוות הטיפולי קשר עם אנשי מחלקת הרווחה בצפון¨ עדכן אותם במה שאירע וביקש מהם 

לקבל את המשפחה¨ להיות איתה ולעזור לה במידת הצורךÆ במהלך הßשבעהß נסעו היועצת והפסיכולוגית 

שליוו את מזל והילדים לכל אורך הלילה הקשה צפונה¨ והמשיכו ללוות אותם עד סיום הßשבעהÆß אז 

  Æנוצר קשר עם עובדת סוציאלית תושבת המקום¨ שלקחה על עצמה את המשך ליווי המשפחה

האירוע הקשה השפיע על כולם∫ על מנהל האת̈ר על צוות המדריכים¨ על שאר התושבים באוהל שבו שהתה 

מז̈ל על הצוות הטיפולי עצמו¨ ובעיקר על הצוות שליווה את מזל וילדיה באופן צמודÆ צוות זה¨ לאחר למעלה 

מ≠≥¥ שעות קשות של ליווי המשפחה ללא שינה¨ הרגיש מותש ומוצף בתחושות עזותÆ באותו יום נערכה 

ישיבה של הצוות הטיפולי שליווה את האירועÆ ביום למחרת גויסו מתנדבים נוספים לצוות הטיפול̈י והוחלט 

על קיום שיחות קבוצתיות ופרטניות של כל מי שהיה מעורב באירוע¨ כולל מדריכים¨ אנשי צוות נוספים¨ דיירי 

 Æהאוהל והצוות הטיפולי עצמו¨  על מנת לפרוק את הרגשות ולערוך עיבוד ראשוני של האירוע

התמיכה הרבה¨ תהליך העיבוד הרגשי ועומס העבודה באת̈ר אפשרו לצוות המדריכים ולצוות הטיפולי 

לחזור לתפקוד מלא תוך זמן קצרÆ נוצר צורך לטפל במקרים חדשים¨ כואבים לא≠פחות¨ ותושבים חדשים 

הגיעו למחנה עם מצוקות וחרדותÆ יחד עם זאת¨ במבט לאחו̈ר ההתמודדות המשותפת עם האירוע 

הקשה יצרה תחושת שותפות וקרבה שלא היו עד אז בין צוות המדריכים ומנהל האתר ובין הצוות 

הטיפוליÆ בעקבות האירוע¨ הפסיכולוגית שליוותה את המשפחה מונתה באופן רשמי ע¢י מנהל האתר 

  Æלאחראית על צוות המדריכים במתחם הצפונ̈י מינוי שסייע רבות בהמשך לעשייה הטיפולית באתר

מקרה שני
עם אורן ©שם בדוי®¨ גבר בשנות הארבעים לחייו¨ נפגשתי באחד מביקוריי באחד האוהלים שבמתחם 

הצפוניÆ אורן הבחין בחולצה שעליה התנוסס הכיתוב ¢פסיכולוג¢ וביקש לשוחח עמיÆ אורן סיפר לי כי הוא 

מודאג מבנו עדי בן ה≠π¨ כיוון שהוא אינו מראה כל סימני פחד מהקטיושות ומהמלחמהÆ כששאלתי את 

 Æאורן אם יש לו ילדים נוספים¨ הוא סיפר שיש לו עוד שני ילדים¨ בגילאים ½≥± ו≠∑¨ ועדי הוא האמצעי

 Æשני בניו האחרים דיברו על חשש מהקטיושות¨ אך עדי מתעלם מהן ואינו מפגין כל פחד

כששאלתי את אורן כיצד הגיעו למחנה¨ סיפר כי הם הגיעו למתחם חמישה ימים קודם לכן מאחת 

הערים בצפוןÆ לדבריו¨ טיל קטיושה נפל במרחק של ∞≤ מטרים מביתם¨ ולמרות שהם שהו במקלט¨ 

הדי הפיצוץ היו חזקים מאוד והילדים בכו וצרחו בזמן נפילת הקטיושות¨ ולכן החליטו הוא ואשתו לצאת 

למחרת מהעי̈ר ולנסוע לכפר האוהלים בניצניםÆ בהמש̈ך שאלתי את אורן כיצד עדי מתנהג בחיי היומיום¨ 

וכיצד הוא מתנהג בניצניםÆ אורן סיפר כי עדי הוא ילד חברותי מאו̈ד נלהב מדברים ומאוד פעילÆ בניצנים 

חל שינוי בהתנהגותו¨ וכעת הוא מעדיף להישאר כל הזמן באוהל בקרבת הוריו¨ ומפגין פאסיביות וחוסר 

חשק לעשות דבריםÆ בפעמים שבהם הוא יוצא לפעילויות מחוץ לאוה̈ל בעקבות שכנוע של אחיו¨ הוא 

Æחוזר בחזרה אל האוהל כעבור זמן קצר ואומר שהכול משעמם אותו
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במהלך השיחה עם אורן¨ הוא נשאל האם הוא או אשתו הביעו רגש כלשהו בפני עדיÆ אורן הביט בי 

בפליאה וענה ¢לא¢Æ הסתבר כי הן אורן והן אשתו הכחישו את פחדיהם האישיים ממתקפת הקטיושות¨ 

וניסו לשדר לילדיהם מסר של ¢הכול כרגיל¢¨ למרות שהם חוו בעצמם חרדה ופחד בעוצמות גבוהות 

ביותרÆ אורן סיפר כי הוא עצמו טיפוס מאוד סגו̈ר וכי איננו נוהג לדבר עם בניו על רגשות או על תחושות 

של פחד וחרדהÆ עוד אמר אורן¨  כי מאז הגעתם לניצנים לא נערכה שיחה בין בני המשפחה על נפילת 

Æהקטיושה לידם¨ ועל תחושות הפחד והחרדה שכולם הרגישו

בדיון שהתקיים בתוך הצוות הטיפולי הוחלט לפעול במספר מישורים ≠ עדי הופנה לטיפול בבעלי חיים¨ 

וביקשנו מהמטפל לדאוג שעדי ¢יאמץ¢ לעצמו חיה מסוימת ויהיה אחראי על הטיפול בהÆ ניסינו להעניק 

לעדי תפקיד אקטיבי של טיפו̈ל ובכך לפתח בו עמדה של התמודדות פעילה ואחריותÆ עדי אימץ לעצמו 

ארנב¨ ומונה ¢באופן רשמי¢ להיות האחראי על האכלתו ועל הטיפול בוÆ במקבי̈ל נערכה הדרכת הוריו¨ 

בה הועבר לאורן המסר של החשיבות למתן לגיטימציה לתחושות ילדיו¨ חשיבות ההסבר ש¢גם אמא 

≠ כמו לגיטימיות של הבעת כל רגש אח̈ר תוך העברת מסר של  ולגיטימיות הפחד  ואבא פוחדים¢ 

תקווה לעתידÆ ההורים הונחו לנסות לדבר עם עדי על תחושותיו ורגשותיו¨ ולשתף אותו גם במה שהם 

מרגישיםÆ במהלך הדרכת ההורים נעשתה סימולציה של שיחה בין אורן לעד̈י כיוון שאורן חש כי שיחה 

 Æעל נושאים רגשיים בכל̈ל ועל חרדות ופחדים בפרט¨ מאיימת עליו

לאחר יומיים נערכה שוב פגישה עם אורן ואשתוÆ הם סיפרו כי בזמן ארוחת הצהריים הם החלו לדבר 

עם ילדיהם על איך שהם מרגישים¨ על האירוע הקשה של נפילת טיל הקטיושה לידם¨ על הפחד של 

כולם מנפילות הקטיושות ועל הקשיים שלהם בניצניםÆ לדברי ההורים¨ עדי לא דיבר אך נראה כמקשיב 

קשב רבÆ השיחה המשפחתית הסתיימה במסר אופטימי אודות כוחה של המשפחה להתמודד עם 

האתגרים והקשיים¨ ואודות האמונה כי הכול יסתיים בקרובÆ באותו ערב¨ עדי ביקש לראשונה מיוזמתו 

לצאת מהאוהל וללכת למתקנים המתנפחיםÆ בהמשך השבוע ההורים דיווחו כי עדי יצר לעצמו קשרים 

חברתיים עם ילד נוס̈ף וביחד הם משתתפים במגוון הפעילויות במחנהÆ  הוא אינו חושש יותר לצאת 

Æמהאוה̈ל ומפגין יותר אקטיביות ושמחה

מקרה שלישי
יע̈ל בת ∑¨ הופנתה למתחם הטיפולים ע¢י אימה¨ תוך תלונות על כך שיע̈ל ילדה שקטה בדרך כל̈ל 

הפכה בשבוע האחרון לילדה אלימה¨ שמרבה להרביץ לכל מי שסובב אותה¨ כולל לאימה ולאחיותיה 

הגדולות ששהו במחנהÆ האם לא ידעה להסביר את השינוי שחל בהתנהגותה של יע̈ל וביקשה שננסה 

להרגיע אותה¨ כי אם המצב יימשך כ̈ך היא תשלח אותה לאביה שנשאר בצפון ©ההורים גרושים®Æ האם 

סירבה לשתף את היועצת בפרטים נוספים אודות יע̈ל אך ציינה שהם החליטו לברוח לניצנים לאחר 

יומיים של אזעקות¨ ושיעל לא נחשפה להרס או לפגיעות שנגרמו כתוצאה מהקטיושותÆ האם הביעה 

 Æכעס רב על בתה¨ ואמרה שהיא כבר אינה מסוגלת לסבול את ההתנהגות שלה
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 Æבמהלך המפגש עם היועצת נראתה יעל מאוד חברותית¨ יצרה קשר בקלות ולא הפגינה כל אלימות

היועצת ביקשה מיעל לצייר את החלום האחרון שהיא זוכרת שחלמהÆ בתחילה יעל ציירה בית פסטורל̈י 

בחרה בצבעים בהירים ורכים¨ ואף הוסיפה גינה עם פרחים ועציץ על עדן החלוןÆ אולם לתדהמת היועצת¨ 

המשך הציור היה שונה לגמריÆ יעל נטלה טושים בצבעי שחור ואדום¨ וציירה קטיושות שנופלות על 

 Æהציור היה קשה ביותר Æהבית¨ גופות מדממות¨ הרס וחורבן

במהלך   Æולאימה ליעל  משותפות  פגישות  מספר  קיום  על  הוחלט  הטיפולי  הצוות  עם  בהתייעצות 

יע̈ל שניחנה בדמיון מפותח¨ מה שגרם להעצמת  ולפחדים של  ניתן מקום לחרדות  הפגישות הללו 

החרדות שלה מהמלחמהÆ האם הופתעה מאוד מהחרדות של יע̈ל ואמרה כי היא חשבה שיעל אינה 

מוטרדת כלל מהמלחמהÆ האם התגייסה¨ הביעה אמפתיה רבה לתחושותיה של יע̈ל ואף שיתפה את 

 Æיעל בקושי שלה עצמה

ההתערבות נמשכה שתי פגישות בלבדÆ במעקב מאוחר יות̈ר דיווחה האם כי האלימות של יעל פסקה 

Æלחלוטין¨ ויעל עצמה דיווחה על ירידה בשכיחות הסיוטים והחלומות הקשים שחלמה



µ¥



µµ

ßפרק י
מונולוגים מהאוהל

התופעה המרתקת ביותר בכפר העצום והגדול היא האנשים עצמם ≠ כל אחד  וסיפור החיים שלו¨  

הדרך שבה הגיע לכפ̈ר  המצוקות והחרדות שלו¨ אך גם עם החום והאנושיות המיוחדת לוÆ מי שהסתובב 

במשך היום באוהלים ראה אנשים שצמאים שידברו איתם¨ שיקשיבו להם ושיתנו להם לספר את סיפורם 

המיוחדÆ בחרנו להביא כמה מונולוגים של תושבי הכפר בשפה שלהםÆ דרך קריאת המונולוגים¨ ניתן 

להרגיש את האווירה בכפר וללמו̈ד אולי בדרך הטובה ביות̈ר על מצבם¨ מחשבותיהם ותחושותיהם של 

 Æהתושבים בעיר האוהלים ניצנים

™

משה ©≥≤® מקריות¨ אב לשלושה ילדים מתוכם בת בגיל מעון¨ שבועיים בכפר∫

øאיך אתה מסתדר פה

אני עצמאי וזה מאוד קשהÆ אני מאוד דואג לעסק¨ אבל נפלה קטיושה ליד הבית שלנו ואין לנו 

מקלטÆ בשביל להגיע למקלט¨ צריך לרוץ ∞µ≥ מß עד לבית הספרÆ לא מספרים על כך בתקשורת¨ 

אבל נופלות הרבה קטיושות בקריות בגלל המתקנים הבטחונייםÆ החלטנו שאנחנו עוזבים כי 

הילדים פחדו נוראÆ הם החלו להרטיבÆ בהתחלה חיפשתי מלון¨ אבל דפקו לנו מחירים שחבל 

על הזמןÆ אין להם בושהÆ בסוף שמעתי על המקום הזה במקרה¨ וכעת אין לי תלונותÆ אנחנו 

 Æהעיקר שיש תעסוקה לילדים Æמשתדלים להסתדר פה כמה שיותר טוב

øמה הכי קשה לך

אני חי מיום ליום¨ או יותר נכון ≠ ממבזק למבזקÆ כל היום צמוד לטרנזיסטו̈ר ולא מתכנן תוכניות 

ßפרק י
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 Æחוץ מזה¨ השירותים והמקלחות על הפנים Æאבל אני דואג לעסק Æמחכה שזה יעבו̈ר וזהו Æלעתיד

Æלפעמים אני נוסע לאשקלון בשביל זה

øמה אתה מרגיש כלפי גאיידמק והמדינה

Æהממשלה פשוט הורסת אותנו Æכל הכבוד לו Æהאיש הזה גדול

øאיך אתם מסתדרים באוהל

 Æבאוהל שלנו יש ∞∑ משפחות וזה בסדר Æאנחנו כאן כבר שלושה עשר ימים וזה משתפר מיום ליום

Æרק רוצים לריב Æס¨ לא אכפת לי מכל השאר כי יש הרבה אגואיסטיםßבתכל Æהיחסים בסדר

øאיך האוכל

האוכל מצוין¨ אין תלונות¨ למרות שאשתי עכשיו קצת חולהÆ יש לה משהו בבטןÆ בהתחלה¨ 

חדר האוכל היה כמו גßונג̈ל ואז הצענו למדריכה שלנו לארגן את הארוחות לפי הצבעים של 

הצמידים ≠ בהתחלה הכחולים ואחר כך הכתומים¨ ובאמת עשו ככהÆ עכשיו זה יותר טוב¨ יש 

Æיותר סדר

™

 Æרות̈י מאוהל ∑¨ אם חד≠הורית לשלושה ילדים¨ הגיעה עם שתי אחיות נוספות

אנחנו כאן כמעט מההתחלהÆ אנחנו מנהלות את הכול לבדÆ האוהל הפך להיות כמו ביתÆ יש לנו 

פינה קטנה באוה̈ל ואני מסבירה לילדים איפה הגבול שלנוÆ עושים כביסה¨ מקריאים לילדים 

Æסיפור לפני השינה

øאיך התנאים פה

לא כל כך קשיםÆ אני אוהבת תנאי שדהÆ בשביל לשרוד כאן צריך לאהוב את זה¨ אחרת זה 

נורא קשהÆ נשים שכל הזמן צריכות קרמים וכאלה ≠ לא שורדות כאןÆ הלכלוך והחול קשים 

 Æיש כאן גם המון זבל וזה נורא מפריע Æגם ל̈י אבל מסתדרים

כל הכבוד לגאיידמקÆ אנשים לא מעריכים את מה שנותנים להםÆ זה מרתיח אותיÆ לדוגמא¨ 

נותנים מגבות בחינם לכל מי שמגיע לפה¨ ואפשר לבקש חדשותÆ אז אנשים מתנגבים פעם 

אחת עם המגבת¨ וזורקים על הרצפהÆ מה קשה להם להביא את המגבת לכביסה או לכבס 

ÆÆÆזורקים אחרי פעם אחת Æפשוט בושה øביד

øאיך לילדים פה

בסך הכול יש להם הרבה מה לעשותÆ יש מתנפחים וסרטים¨ וזה ממש טובÆ אבל חסרות להם 

 ªהמחנה הוא כמו בית ענק שאין לו סו̈ף וזה מוציא מרץ לילדים וזה טוב Æתעסוקות של ריכוז

Æאבל חסרים משחקי ריכוז
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øאיך האווירה באוהל

באוהל שלנו כמעט כולם נשים וילדיםÆ חצי רוסים וחצי מזרחיים¨ וזה יוצר מריבותÆ אבל בלילה 

יושבים לפעמים בקבוצות מעורבות ≠ רוסים¨ מרוקאים¨ אוקראינים¨ נערים ומבוגרים¨ כל אחד 

Æמספר את הסיפור שלו¨ וזה מחמם את הלב

™

שרון¨ ≤≥¨ מדריכה באוהל ¥∫

באוהל שלנו יש הרבה נוער שהגיע בלי הוריםπ∞• Æ מהם רוסים¨ כי הרוסים ממשיכים לעבוד 

גם בזמן מלחמה¨ וחלקם מפנימיותÆ יש עם הנוער קצת בעיות∫ אלכוהו̈ל מתהלכים וישנים 

בתחתונים וזה מפריע¨ עושים סקס באוהלÆ בהתחלה לא הצבנו גבולות¨ אבל אחר כך שוחחנו 

 ÆÆÆאיתם וזה הסתדר

יום אחד הודענו להם שמחר נוסעים ל¢פארק דרום¢Æ אמרנו להם שזה חובה ושכולם צריכים 

להיות מוכנים ב≠∞∞∫Æπ חששנו שיצפצפו עלינו¨ אבל להפתעתנו יצאו π± בני נוערÆ אני חושבת 

Æהם ככה נתלו בזה Æשהם שמחו כשאמרנו להם שזה חובה

™

דור ¨∑±¨ כמעט שבועיים בכפר∫

Æהגעתי לכפר עם המשפחה¨ אבל רוב הזמן אני לב̈ד ישן באוהל אחר עם חברים

øמה אתם עושים פה

זאת הבעיה∫ כלוםÆ אין שגרהÆ אני מרגיש כמו זקןÆ כל היום ישןÆ קם בבוק̈ר מצחצח שיניים¨ 

אוכל ארוחת בוק̈ר אח¢כ ארוחת צהריםÆÆÆ זהוÆ היום שלי נמרח כמו לטאהÆ זה משגע אותיÆ אני 

מתחרפן מזהÆ עוד יומיים במקום הזה¨ ולא נשאר ממני כלוםÆ ניסינו לעשות כמה דברים¨ כמו 

לארגן מסיבה ≠ אני דיÆגßיי ויש לי כאן את המוסיקה של̈י אבל אין עם מי לדברÆ לא מתייחסים 

כאן לנוערÆ אף אחד לא מקשיב לנוÆ יש הרבה פעילויות לילדים¨ אבל לנוער נשאר רק לטפס 

Æאין משמעות במקום הזה Æזה כאילו שאין בשביל מה לחיות Æעל הקירות

™

דודו¨ µ±¨ ≤± יום בכפר∫

Æאני כאן עם אמא של̈י שני אחים והמשפחה של אחי

øאיך אתה מסתדר פה

אני לא ישן בלילה בגלל ההופעות ובגלל הרעשים של אנשים שעוברים כל הזמן באוהלÆ גם 

מוקדם בבוק̈ר הילדים כבר מרעישיםÆ אין לי מה לעשות¨ שוכב באוהל כמו זבאלהÆ בבית הייתי 
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כל הזמן במחשבÆ ילד אחד מאוהל אחר בא אלי̈י ואמר שהסתלבטתי עליו אז הוא בא להרביץ 

ליÆ זה כמו גßונגלÆ והכי מפריע לי זה השירותים¨ כי אני סטרילי וחוסר הפרטיות מפריע ליÆ אני 

Æמעדיף להיות בבית רק בשביל השירותים והפרטיות

™

הודיה¨ ≤≥¨ אם חד≠הורית לתאומות בנות Æµ שומרת גם על בן של חברה בן ¥±∫

øמה סדר היום שלכן

 Æב≠∞≤∫∏ הולכות לארוחת בוקר Æאנחנו קמות ב≠∞≤∫∑¨ אני מארגנת את הילדות ושולחת כביסה

ב≠∞∞∫π אני שולחת את הקטנות למעון ≠ למרות שהן הכי גדולות שם¨ הן מסתדרות מצוין¨ ואז 

 Æאני אוספת אותן ב≠∞∞∫≤±¨ וב≠∞≤∫≤± אנחנו הולכות לארוחת צהרים Æיש לי קצת זמן חופשי

 Æמ≠∞∞∫¥± עד ∞∞∫∂± מנוחה¨ ואחר כך אני לוקחת אותן למתנפחים¨ לסדנאות יצירה¨ מה שיש

ב≠∞≤∫∏± הולכים למקלחת¨ מחכים ∞± דקות בתו̈ר לא נוראÆ ב≠∞≤∫π± עומדים בתור לחדר האוכ̈ל 

וב≠∞≤∫∞≥ אני מרדימה את הבנותÆ האוהל שלנו קטן¨ הכי קטן בכל הכפ̈ר אז יש לנו אווירה טובה 

יחסית ואחד עוזר לשניÆ אחרי שאני משכיבה את הקטנות¨ אני יכולה ללכת להופעותÆ אתמול 

Æהייתי באתניקס¨ יש מי ששם עין

øמה הקושי שלך כאן

יושבים כל הלילה בכניסה לאוהל   Æהנוער לא הולך לישון Æוגם הנוער השירותים והמקלחות¨ 

ומפריעיםÆ גם כשאתה מעיר להורים שלהם¨ ההורים מצדיקים את ההתנהגות שלהםÆ הם 

אומרים לי שזה מוקדם מדי להיות בשקט ב≠∞≤∫∞≥ª אבל יש לי ילדות קטנותÆÆÆ מה אני יכולה 

øלעשות

øאיך את מתמודדת עם זה

אני חייבת להתאים את עצמי לסביבה האנושיתÆÆÆ יש לאנשים זעם¨ הם באים ממקומות קשים 

 Æהבטחתי לעצמי שאני אהנה בכל מחיר Æחוץ מזה¨ אני מנסה לשמור על שגרה Æוזה זעם מצטבר

Æהמקום הזה עוזר לי מהרבה בחינות

øבמה למשל

וההוצאות  גן¨  היו בלי  מינוסÆ הילדים  נכנסתי ל≠∞∞∞¨¥ ₪  מבחינה כלכליתÆ בגלל המלחמה 

עלוÆ בזכות השהות שלי כאן¨ אין לי הוצאותÆ אני יכולה לכסות את המינוסÆ המקום הזה עוזר 

להרבה חד≠הוריותÆ יש כאן דברים שאני לא מרשה לעצמ̈י כמו קולה¨ אבל אני מגבילה את 

 Æיש אוכל בשפע והוא גם בריא¨ הרבה ירקות Æהילדים¨ כדי שלא ישכחו את הטעם של המים

יש כביסה בחינם¨ וזה מאוד עוזרÆ יש כאן דברים שלא הייתי מרשה לילדות¨ כמו מתנפחים 

 Æיש פחות דאגות¨ לא צריך לבשל ולנקות ªיותר קל לי פה Æבכל יום¨ הופעות והרבה תרבות

מאז שאני פה¨ אני פחות לחוצה על הילדות כי יש פה צוות פסיכולוג̈י הם בדקו אותן ואמרו 



µπ

שהכול בסדרÆ אני רוצה להיות כאן כמה שיותר זמן¨ כדי שלא תהיינה הוצאות ותיכנס משכורות 

 Æ®הבטחת הכנסה©

יש כאן נוער שמסתדר יפה מאו̈ד והתבגר מהרÆ לדוגמא¨ הנער הזה¨ בן ≤±¨ הגיע עם ההורים¨ 

 Æהוא מסתדר יפה¨ ודואג לכביסה Æאבל הם חזרו אחרי כמה ימים והשאירו אותו עם השכנים

Æאת החמימות הוא מחפש אצלנו¨ האמהות

™

קובי ואפרת¨ הורים לתאומות ©¥® ולילד בן ∏¨ שבועיים בכפר∫

øאיך היה השבוע הראשון

ההסתגלות הייתה קשהÆ הרבה אנשים באוה̈ל ואנחנו לא רגילים לזהÆ חוץ מזה¨ מייאש לעמוד 

בתו̈ר ויש מריבות על מגבות ומאוורריםÆ קשה לראות את כפיות הטובה של האנשיםÆ זה מוציא 

 Æבסך הכו̈ל יש פה אינטגרציה של ∞∞∞¨∂ איש Æאבל אני מבין את זה Æאת כל החשק להיות פה

אפשר לראות למי יש יותר סבלנות ולמי לאÆ החדשות משפיעות∫ אם יש מריבות¨ החדשות 

הקשות מחזירות לפרופורציהÆ הכי קשה לנו חוסר המעשÆ אז אנחנו משתדלים לעשות כמה 

 Æבעיקר לטייל ולצאת Æשיותר

øאיך משפיעה החוויה הזו על המשפחה

Æלי לא הייתה אף פעם הזדמנות לבלות כל כך הרבה זמן עם הילדים Æחוויה מגבשת מאד

øמה השתנה

להיות  חזרנו   Æמפעם יותר  בי  מאוהבת  אשתי   Æברירה אין   Æלשני אחד  מקשיבים  יותר  אנחנו 

צעיריםÆ מתגנבים למכונית¨ מחפשים מקום לעשות את זה¨ מתרגשיםÆ אנחנו מנסים לשמור 

Æעל זוגיות ורומנטיקה

øמה הכי חשוב

Æבבית אנחנו רבים יותר Æהקשבה וסובלנות Æהתכונה הכי חשובה היא חיוביות

øמה היית לוקח מכאן בחזרה הביתה

 Æאת היחסים

אפרת∫ בבית אנחנו רבים יות̈ר ופה ≠ שבועיים אחד בתחת של השנ̈י עם כל הקושי והילדים¨ 

Æאין ספקות Æהבנתי שאני מתאימה לו והוא מתאים לי Æלא רבנו

™

חגית¨ ∂≥¨ ומאי̈ר π≥¨ הורים לילד בן שנתיים ושבעה חודשים¨ שבוע וחצי במתחםÆ הם הסכימו לרשום 

 Æאת סיפורם במילים שלהם
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שלום לכם מי שלא תהיו°

קוראים לי חגית¨ ואני מגיעה למקום הזה מצפת ביחד עם בעלי ושני ילדיÆ אז ככה¨ זהו הסיפור 

שלי∫

הכל התחיל ביום חמישי כשישבתי בבית שלי ושמעתי בחדשות על האישה הראשונה שנהרגה 

מקטיושה כשישבה במרפסת שלה בנהרייה לשתות קפהÆ ואז שמענו שני בומים חזקים והוילון 

בבית רעדÆ היינו בטוחים שזה מגיע ממירוןÆ בעלי אמר לי שזה כלום¨ שזה אנחנו מפגיזים¨ אבל 

 Æאלו היו שתי הקטיושות הראשונות שנפלו במירון Æזה לא היה נכון

הזמן עב̈ר ובצהרים¨ בסביבות השעה ∞∞∫¥±¨ כשהילדה שיחקה לתומה במחשב¨ בעלי ישן¨ הילד 

ישן ואני ארגנתי את עצמי לעבודה¨ נחתו שתי קטיושות חזקות מאוד µ ק¢מ מהבית¨ וזה נשמע 

כל כך חזקÆ עזבנו את הכול ככה¨ ופשוט רצנו לאוטו והתחלנו לנסוע לכיוון אמא של̈י מרחק 

עשר דקות נסיעהÆ בדרך כולם נסעו כמו מטורפיםÆ היו כאלה שחיפשו את מקום הנפילה של 

הקטיושהÆ הגענו לאמא והפצרנו בה שתרד איתנו למקלט¨ אבל היא אמרה שהיא לא יורדת 

עד שלא מודיעים על זה ברדיו¨ בטלוויזיה או בכריזהÆ סחבנו אותה¨ וירדנו למטה למקלט עם 

הילדים¨ שהיו מאוד מבוהליםÆ גם אני הייתי מאוד מבוהלת והלחצתי את הילדים¨ כי גם אני לא 

יודעת איך להתנהג במצבים כאלהÆ אני יודעת שזה לא בסד̈ר ששידרתי להם דברים לא≠טובים¨ 

 Æאבל לא ידעתי דבר אחר

חיכינו עד שהמצב יירגע ועלינו למעלה לבית לשמוע דיווחים על מקומות הנפילהÆ בעלי ירד 

לרחוב לראות איפה יש מקלט פתוח¨ והוא מצאÆ פתאום דיווחו על קטיושות בנהרייה ואנחנו 

הבנו שאנחנו הבאים בתו̈ר אז פשוט טסנו עם הילדים למקלטÆ איך שנכנסנו¨ שמענו מטח של 

µ≠∂ נפילות בבת אחתÆ אנשים נבהלו מאוד ונכנסו בבהלה למקלט¨ אבל לא היו שם תנאים 

טובים ונוחים לשינהÆ הייתה צפיפות גדולה¨ ובחוץ הקטיושות נופלות¨ וכבר היה מאוחר והילדים 

 Æהחלטנו לקחת סיכון¨ וירדנו בנסיעה פרועה לאמא של בעלי בטבריה Æעייפים ורעבים

ונרגעו¨ ולמחרת בבוקר החלטנו שאנחנו חוזרים לצפת לעשות  הגענו בשלום¨ הילדים אכלו 

את השבת אצל אמא של̈י כי אני לא משאירה אותה לבדÆ כשהגענו עדיין היו נפילות¨ אבל לא 

היינו רגועים לקראת השבתÆ ישבנו לאכו̈ל ופתאום הייתה אזעקה וידענו כי הגיע הזמן להיכנס 

Æלמקלט ומהר

ירדנו למקלט של אמאÆ היו שם הרבה אנשים¨ אבל לא הייתה ברירה והיינו חייבים להישאר 

לישון שם¨ כי בבית מסוכן והילדים פחדו נוראÆ ישנו שם ≤≠¥ ימים¨ עד שיום אחד בעלי אמר לי 

שהוא אינו יכול יותר והוא רוצה לעזוב את צפתÆ הייתי נורא מתוחהÆ לא ידעתי אם ההחלטה 

Æשאני עושה תהיה נכונה לנו¨ או שאני אביא אותנו למצב זוועתי

אחרי שחזרתי מהעבודה הייתי במתח נורא̈י ופחדתי שיקרה משהו ואני אהיה אשמהÆ לא רציתי 

לסכן את הילדים של̈י אבל בסוף אמרתי שאני לוקחת את האחריות ופשוט נוסעתÆ התחלתי 

לארוז במהירות כמה תיקים ויצאתי עם הילדה מהבית¨ ופתאום שמעתי שלושה בומים של 

את  זרקתי   Æלאוטו מהר  להיכנס  אמר  בעלי   Æהביתה ושתחזור  לה שתעצור  צעקתי   Æנפילות

התיקים¨ ופתאום הייתה אזעקה חזקה ובעלי אמר לי שניכנס בחזרה למקלט¨ שהיה ממש 
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קרוב¨ כדי שארגעÆ אמא של̈י אח̈י בעלי והילדים נכנסו למקלט¨ ואחרי חמש דקות שמענו בום 

חזק מאודÆ כל המקלט רעד והאנשים שהיו בחוץ נפגעו מרסיסיםÆ הילדים הקטנים צרחו ובכו¨ 

זה היה מזעזעÆ הייתי בחרדה גדולה¨ וזה מה ששידרתי לילדה שליÆ לא הייתה לי ברירהÆ אולי 

 Æגם היא בחרדה¨ אבל היא פשוט לא יודעת איך לספר לי את זה

לא חשבתי פעמיים¨ וההחלטה הסופית שלי הייתה לברוחÆ בבוק̈ר עליתי לבית לקחת עוד כמה 

דברים ונסענו לגיסי בירושליםÆ התארחנו שם יומיים¨ אבל זה לא היה טובÆ הילדים לא נהנו וגם 

 Æהלכתי לרופא¨ ובמשך חמישה ימים נאבקתי עם חום ודלקות אוזניים של הקטנים Æנהיו חולים

משם ירדנו לאילת¨ לחבר של בעלי מהצבא¨ והיה ממש נחמ̈ד אבל אחרי כמה ימים כבר נהיה 

לא נעים להעמיס על הבן אדםÆ אז נסענו למשפחה בדולב¨ שם הייתה אמא של̈י שהסכימה 

סוף סוף לעזוב את צפתÆ אחרי יום אחד נסענו לעופרה¨ כי אמרו לנו ששם יש לכל אחד כביסה 

 Æאז אחרי הרבה נדודים¨ החלטנו להגיע לניצנים Æואוכ̈ל אבל לא אמרו שצריך לשלם בסוף

 Æהגענו חסרי בטחון¨ אבל עכשיו¨ אחרי שבוע וחצ̈י אנחנו מרגישים יותר טוב Æעכשיו אנחנו כאן

קשה לישון עם עוד ∞µ משפחות באוה̈ל לסמוך על אנשים שאתה לא מכי̈ר לא לכולם אני 

מתקרבת¨ אבל בסך הכו̈ל עכשיו כשאנחנו מכירים את החוקים של המקום¨ נוח לנוÆ הילדים 

מבסוטים¨ ואנחנו מנסים לשכוח מהצרות של הצפוןÆ התחברנו מאוד לשכנים החדשים שלנו 

ואנחנו כמו משפחהÆ קמים ביחד בבוק̈ר אוכלים ביח̈ד צוחקים¨ מספרים חוויות אחד לשניÆ אז 

עכשיו נחמד לנוÆ אני מקווה שאנשים ישמעו ויעריכו את הסיפורים של האנשים במקום הזה¨ 

Æכי למרות שנורא נחמד כאן¨ עברנו תקופה מאוד קשה

™

היום החמישה≠עש̈ר אוהל ∏Æ כמו בכל יום¨ מתקיימת ישיבת אוהל בשעה ∞∞∫∞±¨ אליה מוזמנים 

 Æהמבוגרים

אור̈י רכז האוה̈ל מנסה לפתוח בישיבה¨ אך תחילה יש להשקיט את הרוחותÆ מתנהל ויכוח 

בין שתי דיירות על פתיחת מעברים בדפנות האוהלÆ לאחר מכן אורי מציג חבר צוות חדש¨ 

Æוהדיירים שואלים מדוע הצוות מתחלף כל כך מהר

אורי מתחיל בישיבהÆ הוא חוזר ומדגיש שכדאי לכולם לצאת מהאוהל בשעות החמות¨ כי בתוך 

האוהל אין אווירÆ ¢תתנהגו כמו משפחה¨ אין ברירהÆ כל אחד ישמור על הציוד של השנ̈י ונסתדר 

במשותף עם המאווררים¢Æ אין יותר חלוקת צמידיםÆ צריך לשמור עליהם טוב¨ ואין ¢נגנב לי¢¨ 

¢נפל לי¢ או ¢נקרע לי¢Æ מי שחסר לו ציו̈ד מתבקש להעביר את הבקשה לצוותÆ ¢אני מחלק ציוד 

פעם ביום¨ ואי אפשר שכל הזמן באים אלי אנשים בכל מיני שעות ומבקשים ציודÆ אני לא יכול 

לתת כל הזמן ציוד כי המחסן סגור¢Æ יש חוגים¨ יש מעון¨ וצריך להפעיל את הילדיםÆ היום בערב 

ÆÆÆוהעיקר ≠ אל תשכחו∫ סבלנות¨ סבלנות¨ סבלנות Æיש הופעה של ליאור נרקיס

™
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Æיום בכפר ±µ ¨שאו̈ל נשוי ´ ¥ ילדים

פעם ראשונה שאני עוזב את הצפון בגלל הקטיושותÆ במשך שבוע היינו במקלטÆ הקטנה נכנסה 

לחרדה¨ לא הייתה מוכנה לצאת מהמקלט וקפצה מכל דלת שנטרקהÆ לקחנו אותה לצוות 

הפסיכולוגי ודיברו איתהÆ היא מתעוררת בלילה מהמטוסים שעוברים פה ולא רוצה לשמוע 

על חזרה לצפוןÆ היא חולמת על קטיושות נופלות ועל נפגעיםÆ הילדים ממש מפוחדיםÆ ביום 

הראשון היה הלם∫ חו̈ל חום¨ חוסר פרטיותª אבל אחרי כמה ימים התרגלנוÆ לילדים יש פעילויות¨ 

Æמאוד אכפתי Æהצוות מעולה Æואנחנו משתדלים להעסיק אותם

øאיך משפיעה השהות שלכם פה על המשפחה

Æאנחנו אחד בתוך השנ̈י אז יש לחץ במשפחה¢

øאיך החיים באוהל

יש הרבה משפחות¨ כל אחת בבועה שלהÆ לפעמים הבועות נוגעות אחת בשנייה ויש פיצוצים∫ 

Æיש סף רגישות גבוה Æמריבות על מאווררים¨ על רעש¨ על נחירות

øיש הנהגה מקרב האוהל

Æאנשים נכנסים לאדישות ואין עם מי לדבר Æיש מדריכה שמטפלת בכול Æלא צריך מנהיג

øלמה אין התארגנות חברתית באוהל

הזמניות קשהÆ אתה תמיד חושב שמחר בערב אתה עוזבÆ לכן¨ קשה לארגן ולהשקיע באנשים 

ובמקוםÆ לכל אחד סף רגישות שונה¨ לכל אחד יש לחץ ובעיותÆ עדיף להניח לאנשיםÆ יש אנשים 

Æשלא מוכנים לוות̈ר ואני מבין את זה



∂≥

צוות טיפולי∫ יומן אישי
במהלך העבודה במחנה¨ ביקשנו מהמתנדבים במקום לכתוב יומן אישי שיתאר את ההתנסויות¨ החוויות¨ 

המחשבות והרהורים שעולים בהם במהלך העבודהÆ להלן מובאים שני יומנים אישיים של אנשי צוות 

 Æטיפולי שעבדו במחנה

יומנה האישי של שירה ≠ פסיכולוגית קלינית 
ניסיון ראשון להעלות משהו מתוך כל מה שהיה שם בניצנים¨ ומשהו מהשבוע שאחV̈י בביקור אצל 

 Æהמשפחות

Æתמונות חזקות מתחילות לעלות

™

צום תשעה באבÆ אנחנו נמצאים במד¢א¨ מנסים לשכנע את מזל לשתותÆ אישה יפה כל כ̈ך שזופה¨ 

 Æבעלת עיניים כחולות גדולות¨ אחרי שעות ארוכות של חוסר ידיעה עד לקבלת הבשורה על מות בעלה

כל השעות האלו¨ היא הייתה לבושה בשמלה קטנה לבנה¨ כמו תזכורת לעובדה שאנחנו נמצאים בכפר 

נופש על חוף מדהיםÆ כבר לילה¨ ואנחנו עוטפים אותה בכירבולית כחולה¨ אחת מאלפי הכירבוליות 

שגאיידמק חילק לבאיםÆ ∞∞≥ מטר משם¨ ליאור נרקיס שר על הבמה ¢בלעדייך אני חצי בן≠אדם¢Æ מזל 

מעורפלת¨ מסרבת עדיין לשתות¨ נעה בין טלפון לבהייה¨ לבכי ולשטף של דיבורÆ בין רגעים בהם הידיעה 

פרק י¢אפרק י¢א
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חודרת אליה¨ לאחרים בהם היא מתכננת איך תבוא ותעיר את אלי בעלהÆ תמונות מרהיבות של כאב 

ושל יופ̈י כמו פריימים של הזיה ששום צלם לא היה יכול ליצורÆ הצטרפות של כל כך הרבה מימדים∫ 

התמונה שלה¨ המוסיקה ברקע¨ דמויות המשנה ©אנשי מד¢א¨ חיילי מג¢ב¨ מדריכים¨ מפקד המחנה¨ 

 Æפסיכולוגים ועוד® שלכל אחד תפקיד מדויק ברגע אח̈ר הטמפרטורה¨ המבטים¨ המגע ≠ הכול מדוייק

 Æבסוף היא מקבלת ואליום

יעברו עם  אנחנו הולכות לישון ביחד איתה¨ אחרי שהוחלט שתספר לילדים בבוקרÆ את הלילה הם 

המדריכים¨ שמרגע שהחל החשד שמשהו קרה¨ אריה¨ מפקד המחנה¨  ציוות אותם אליהם¨ והם כבר 

רחצו אותם והשכיבו אותם לישוןÆ הפריקסט הממוזג שהכינו לנו נראה כמו ¢סוויטה¢ ביחס לכל מה 

שסביבÆ שלושה מזרונים ¢מוצעים¢¨ ועליהם שלוש מגבות¨ שלוש כירבוליות ושולחן עמוס בשתייה קרה¨ 

 Æכאילו הגענו לחדר במלון אחרי החופה Æבקפה ובעוגות

בוקרÆ אני יושבת ליד מז̈ל שמתכוננת להגיד לאבירם ואהו̈ד בני שש ושמונה¨ שאבא שלהם מתÆ מחזיקה 

אותה¨ מחכה ביחד איתה לאריה שיגיע עם הילדיםÆ הם מגיעים¨ היא בוכה וכולנו איתהÆ אבירם שואל∫ ¢למה 

את בוכהø מה קרה¨ מה קרהÆ¢ø היא מביטה מבט ארוך באבירם¨ שדומה כל כך לאבא שלו¨ ומשתהה 

עם התשובהÆ שניות ארוכות חולפות עד שהיא אומרת להם∫ ¢אבא שלכם מת¢Æ היא משתהה שוב¨ הם 

 Æ¢זה אומר שלא תראו אותו יותר לעולם øßמתß מסתכלים בה¨ והיא אומרת∫ ¢אתם יודעים מה זה

התגובה הראשונה של אבירם מטלטלת את כולנו∫ ¢את לא אשמה¨ אמאÆ את אמרת לוÆ את אמרת 

לו לבוא¨ אני אמרתי לו∫ אבא¨ תבוא¢ ¨ כאילו הוא כבר יודע את כל החישובים שאמו תעשה אחר כך 

עם עצמהÆÆÆ מה היה אילו הייתה משכנעת אותו להישא̈ר מה היה אילו הייתה חוזרת להיות איתו¨ כמו 

שתכננה לעשות באותו יום¨ וביום שלפניו¨ אבל משהו לא נתן להÆ ואם הייתה איתו ≠ איפה הם היו¨ 

באיזה ביתÆ האם היו נפגעיםø היאø הואø הילדיםø מה היה קורה אם הוא לא היה מוצא את המצית 

לפני שיצא לעשן את הסיגריה האחרונהø מה היה קורה אילו הייתה עונה לו בשעה µ∞∫∂±¨ כשהגיע 

øהטלפון היחיד שפספסה כשיצאה לרגע מהאוה̈ל ברגע הנפילה

 Æילד רגיש¨ חכם ואמי̈ץ שברגע הופך לגבר של המשפחה Æבשעות הארוכות שאחר כ̈ך אני עם אבירם

הגיטרה שהבאתי בלי לדעת למה תשמש הופכת את הזמן הזה ליקר כל כךÆ אנחנו מנגנים ביחדÆ אני 

 Æהרבה כעס Æשירים על אבא¨ על נסראללה¨ על מה שקורה Æמתחילה¨ והוא מייד מאלת̈ר מלחין ומתמלל

בסוף כל שיר הוא משתחווה ומקבל מחיאות כפייםÆ בין השירים הוא חוזר לßשירß המורכב משני תווים 

שחוזרים על עצמםÆ ליצירה הזו הוא קורא ¢מצרים¢¨ והיא מעין מקום מרגיע בין הטקסטים הכואבים¨ 

 Æאליו הוא חוזר בין שיר לשיר

בסו̈ף אחרי כמה שעות¨ הידיעה חודרת להכרהÆ הדמעות שלו מגיעותÆ אני לא זוכרת מה הביא אותן¨ 

על מה הוא שר באותו רגע¨ אבל הבכי חזקÆ אולי זה היה אחרי שחיפש את אמא וראה אותה נקרעת 

 Æמבכ̈י או ממלמלת שהיא לא רוצה יותר לחיות
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דניאל משחק עם אהו̈ד הבן השניÆ דניאל בן ∏±¨ הגיע מארה¢ב לאודישנים של מיומנה ונשאר להתנדב 

 Æכולו נובע כישרון¨ תנועת̈י מוסיקל̈י יופ̈י נדיבות וסבלנות אינסופית¨ וכל הילדים מכירים אותו Æבניצנים

אני מוצאת קרטון גדול של איזה מכשיר חשמלי שהביאו לשם¨ ואנחנו בונים לו מעין גוף ענק שמכסה 

 ßשריוןß בתמונה הבאה שמול̈י ילד בלי אבא מסתובב בעיוורון מוחלט¨ תחת שמש חזקה¨ עם Æאת כולו

מקרטון¨ נתקע בדבריםÆ אחר כך אנחנו מודדים את המרחק של העיניים¨ מנקבים לו חורים¨ ופותחים 

 Æפתחים גם לידיים

כמויות של עיתונים מגיעות¨ כולם עם התמונה של אלי עליהםÆ אנחנו מסתכלים עליהם ביחדÆ מנסים 

 Æגוזרים תמונה אחת קטנה¨ אותה אמיר יקח לדרך Æלעכל את מה שכתוב

ההחלטה מתקבלתÆ הלוויה תהיה ביום ראשון¨ והמשפחה מחכה להם בנהריהÆ אבירם ואהוד אמורים 

לצאת בחזרהÆ כאילו לא די בטראומה שרק אירעה¨ הם עולים על מונית טנדר שנוסעת אל תוך הקטיושות¨ 

כדי לשבת שבעה במקלט של מלון ¢החופים¢ שיארח את כל המשפחהÆ הנהג לחוץ להספיק לחזור 

לפני שבתÆ אני רוצה ללוות את אבירם¨ מזל ואהו̈ד אבל מרגישה את גבולות הפחד שלי אומרים את 

שלהםÆ נהריה מופגזת עכשיוÆ דניאל ומירב¨ מתנדבים מהמחנה¨ מסכימים ללוות אותםÆ אני מרגישה 

אשמה על כך שאני עוזבת את אמיר לבד בדרך הזאת¨ ונדהמת מהאומץ של מירב ודניאל לעשות 

את זהÆ עוקבת אחרי הנסיעה דרך אריה¨ ועוקבת באמצעות מושון¨ נציג מד¢א¨ אחרי המקומות שבהם 

 Æכל כך הרבה אנשים מלווים אותם מרחוק בנסיעה הזאת¨ ואחרים מחכים להם שם Æנופלות קטיושות

כשהם מגיעים לאזור חיפה¨ מסתבר שבנהריה יש נפילותÆ מירב ודניאל בקשר טלפוני איתנו¨ ומתקבלת 

יורדים  ואהוד לבדÆ נפרדת מהמדריכיםÆ איך שהם  החלטה שהם חוזריםÆ מזל ממשיכה עם אבירם 

מהאוטו¨ עוצר להם טרמפÆ אחת המשפחות¨ שמזהה את דניאל מניצנים¨ לוקחת אותם מחיפה ¢עד 

 Æהבית¢ ≠ בחזרה למחנה

™

של  חזקה  כך  כל  לטראומה  נחשף  גבולות הפחד שלךª כשאתה  את  חוצה  לך כשאתה  קורה  מה 

מישהו אחרª כשאתה מסכן את החיים שלך באופן ממשיø ביום שאחרי הארוע¨ מירב מלמדת אותנו 

ÆÆÆעל אפשרות אחת

דואגת לאחיה  מירב¨ שרק חזרה מהצפון¨   Æגלעדי מז̈ל מתרחש האסון בכפר  יום אחרי האירוע של 

שבלבנוןÆ היא מצלצלת לאמא שלה¨ ושומעת אותה בוכה בטלפוןÆ היא שואלת אותה ©ממש כמו אמיר 

את יונה®∫ ¢למה את בוכהø קרה משהוø מה קרהÆ¢ø היא מבינה מאימה שמשהו קרה לאחיהÆ היא נופלת 

על האדמה בניצנים¨ ורצה לחפש את אריה¨ מפקד המחנה¨ האבא האחד של כולם¨ שבדרך על≠אנושית 

 Æהיא מספרת לו¨ והם מנסים לברר מה קרה Æמצליח להיות עם כל אחד ברגעים הכי קריטים שלו

בינתיים חולף הזמןÆ בשלב כלשהו¨ חברה שלה מתקשרת אליהÆ מירב מספרת לה מה קרה¨ והחברה 

מבינה מייד שמשהו לא הגיוניÆ היא אומרת למירב להתקשר שוב לאמא שלהÆ מירב מתקשרת¨ ואימה 
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 Æהיא נמצאת בעבודה¨ רגועה¨ ולא יודעת על מה מירב מדברת Æעונה

 Æלפחות לא במציאות Æהשיחה הקודמת ביניהם¨ לא אירעה מעולם

 Æהאח בחיים

 Æמירב נוסעת הביתה להתאושש

™

 Æנורית

יום שישי בצהרייםÆ כולנו מותשים אחרי שמשפחת ועקנין הגיעה לנהריה¨ בשעה שדניאל ומירב שליוו 

 Æאותם נמצאים כבר בדרך חזרה בשלום

יש שמועה על אישה שמסתובבת כבר כמה זמן במחנה¨ ולא ברור מצבה הנפשיÆ חושבים לשלוח אותה 

למיון פסיכיאטרי בבית החולים ברזיליÆ אני אוספת את עצמי והולכת אליהÆ לא צופה שאבלה ביחד 

 Æאיתה את השעות הארוכות הבאות

היא האישה הראשונה שנראית לי ממש כמו ¢פליטה¢Æ מגיעה למחנה רזה כל כ̈ך חיוורת¨ מגלגלת 

אחריה מזוודה¨ מרכיבה משקפי שמש¨ פוחדת לעזוב את התיקים שלה ומדברת בשקטÆ מבולבלת¨ 

 Æלא ברור אם האנשים שהיא מזכירה אכן קיימים Æאי≠אפשר להוציא ממנה אף טלפון של קרוב משפחה

לפני שהגיעה למחנה¨ שהתה במשך חמישה ימים לבדה במקלט בקרית שמונהÆ היא ארזה מזוודה כדי 

לצאת¨ אבל פחדה ונשארה לבדה במקלטÆ מדי פעם נכנסו לשם ערביםÆ היא פחדה מהם¨ ולא ידעה 

מה באו לחפשÆ בסו̈ף שמעה שיש הסעות לתושבים ואפשר להתפנותÆ חשבה לנסוע למקום אח̈ר 

 Æאבל עלתה על ההסעה לניצנים

לא ברור אם היא תוכל להישאר כאן במצבה¨ לבד בתוך כל המולת המחנהÆ בכל פעם שהרמקול מודיע 

משהו¨ היא קופצת בחרדהÆ למרות שזהו מחנה פליטים¨ לא נמצאה עדיין דרך חלופית לרמקול לצורך 

 Æהודעות¨ ומדי פעם אפשר לראות אנשים שקופצים בבהלה עם כל הודעה

השאלות שלי מלחיצות אותה¨ והיא פוחדת מאוד שנשלח אותה לאשפוזÆ אנחנו הולכות לבדוק איפה 

תוכל לישוןÆ אני מצמידה אליה מדריכה שתלווה אותנו¨ ואחר כך תישאר איתה במשך הלילה הראשון¨ 

אם נחליט שתוכל להישארÆ בדר̈ך היא מנסה למצוא אנשים שהגיעו איתה באותו אוטובוס¨ כאילו כדי 

להוכיח לי שמקומה כאןÆ כשאני ניגשת לדבר עם המדריכה בצ̈ד היא  מבקשת משכנתה לאוהל שתספר 

 Æלי שהן מכירות¨ כדי שתוכל להישאר

בסוף אנחנו מחליטים להשאיר אותה¨ לדאוג שתישן ושתאכ̈ל ולעקוב אחריה עד למחרת¨ אז תוכל גם 

לראות פסיכיאטרÆ הלילה עובר בשלוםÆ ביום למחרת היא פוגשת את הפסיכיאטרית¨ וזו מאשרת שהיא 

יכולה להישאר עם השגחה בזמני הארוחות בלבדÆ בימים הקרובים לאחר מכן היא משתלבת די טוב¨ 
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אוכלת יות̈ר נחה ופוגשת אנשיםÆ בשבת¨ הבת שלה מגיעהÆ מסתבר שכל מה שסיפרה בערב הראשון 

 Æאחרי כמה ימים היא נוסעת לאחיה Æנכון¨ ובאמת יש לה בת ונכדים ≠

 Æביום האחרון¨ רגע לפני שאחרון האוטובוסים עוזב את ניצנים¨ אני רואה אותה פתאום ליד המודיעין

 ÆÆÆחזרה למחנה כדי לתפוס ממנו אוטובוס בחזרה הביתה

™

לא זוכרת את שמהÆ אחת המדריכות¨ אישה צעירה¨ כמעט ילדה¨ יפה¨ עטופה¨ שיערה מכוסה¨ מגלה 

פנים כהות¨ חכמות ומאירותÆ ¢נערת גבעות¢ª חיה בעמונהÆ במקום אח̈ר בזמן אח̈ר הייתה ודאי מעוררת 

 Æהיא מספרת שהיא רועה צאן שלוש פעמים בשבוע Æפה אני רואה אותה Æבי ויכוח¨ התנגדות או מחאה

יוצאת למרעה עם חלי̈ל עם חברה ועם משהו ללמוד ביחדÆ טקסט יהודיÆ מגדלת ירקות¨ ולומדת אמנות 

או צילום במוסררה וחינוך ב¢דוד ילין¢Æ צעירה כל כ̈ך עשירה בכשרונות¨ כל תא בגופה מלא אמונהÆ באה 

Æבעלה נמצא עכשיו עמוק בתוך לבנון Æלהיות כאן מדריכה במתחם הדרומי

אני פוגשת אותה אחרי שחזרה מלוויהÆ בעלה של חברה טובה שלה נהרגÆ החברה בחודש תשיעיÆ היא 

מספרת על ההתאספות של שתי המשפחות ©זו של החברה וזו של הבעל שנהרג® רגע לפני היציאה 

ללוויה ≠ על האמונה שלא נפגעה¨ על החיזוק ועל האחריות שהם לוקחים ביחד על האישה הצעירה 

שנותרה לבדÆ מספרת על הזוגיות שלה עצמה¨ על השיחות שלה עם בעלה במפגש החטוף שניתן לה 

Æכשעלתה אליו לגבול

 Æמעוררת בי השראה

™

 Æאין יותר סיבה להישא̈ר לפחות לא עכשיו¨ ואחרי שלושה ימים¨ אני מחפשת טרמפ הביתה Æמוצאי שבת

בזמן שאריה מחפש לי הסעה¨ מגיעה ידיעה על בחור מאהלי החוף שאביו נפצע קשהÆ הטרמפ הביתה 

הופך לנסיעה אחרתÆ אני  פוגשת את ליאור נפרד מחברתו ליד המונית שהמחנה ארגן לו¨ ומוצאת את 

עצמי מלווה אותו לכיוון בית החולים רמב¢ם¨ למרכז הטראומה¨ בדרך לאביו ששוכב שם מורדם לקראת 

ניתוח חזהÆ האב נפצע בהפגזה לפני זמן קצרÆ אף אחד עוד לא יודע לומר מה מצבוÆ מושון ממד¢א 

 Æמברר לנו פרטים¨ ומעדכן אותנו בדרך בטלפון

תוך כדי נסיעה¨ אני מבינה שהוא עומד להגיע לשם לבדו ≠ לעבור את שעות החרדה ולחכות לידיעה על 

גורל אביוÆ אני מנסה לאתר את האחים שלו ואת האחים של האבא¨ מבהירה להם את המצב ואומרת 

 Æדי בתקיפות¨ לאנשים מבוגרים ממנ̈י זרים לי לחלוטין ≠ שאסור שהוא יהיה שם לבדו בשעות האלו ≠

 Æאני דואגת שהם יצאו לרמב¢ם במקביל אליו

הוא לא רוצה להודיע לאמא שלו¨ כי הוריו גרושים כבר הרבה שניםÆ פתאום אני מגלה שיש גם אחות¨ 
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שלא בקשר עם האבא ועם האחיםÆ אף אחד לא חשב להודיע להÆ אני נחרצת בדעתי שיש מצבים שלא 

קשורים לעבר או לעתי̈ד ושקשר דם הוא מעבר לכל מה שהיה ושיהיה ביניהםÆ אני מתעקשת שהיא 

 Æמחייגת ¥¥±¨ מבררת את המספר שלה ומשיגה את מספר הטלפון במקום עבודתה Æצריכה לדעת

לילה¨ מוצאי שבת¨ ורק צליל של פקס עונהÆ כשאני יורדת מהמונית¨ אני משאירה לו את הטלפון שלי 

 Æהוא לא חוזר אלי Æומציעה לו שאני אודיע לה¨ אם יצליח לברר לי את הפלאפון שלה

™

ביום שאחרי סוף השבוע הארוך הזה¨ אני נוסעת באוטו לבדיÆ הכאבים שנספגו ב̈י ביחד עם אלו שלי 

שהתעוררו¨ מתחילים לצאתÆ בסך הכל שלושה ימים¨ ואינסוף חוויות¨ רגעים¨ מבטים ומגע¨ שנצרבו כל 

 Æכך עמוק

 Æבכי של ילדה Æאני נוהגת ובוכה

™

בימים הבאים אינני יכולה להישאר בביתÆ אני רוצה לחזו̈ר להיות עוד עם האנשים האלו¨ עם הזוועות 

שעברו שמתערבבות מול הים¨ בימות המוסיקה¨ אולם הקולנוע¨ מתחמי הטיפולים¨ תחרות כוכב נול̈ד גן 

הילדים¨ ומול כל המציאות שנוצרה במקום הזה¨ שאף אחד לא מכנה אותו ¢ מחנה פליטים¢Æ להקשיב 

להם¨ לחזור שוב אל החוויות שעברו לפני שבאו¨ להבין ביחד איתם מה עברו¨ ¢להזכיר¢ להם שחוו 

טראומה ושהתגובות שלהם ברובם נורמליות¨ לזהות מתי התגובות אינן נורמליות¨ לחזק¨ לגעת ולהיות 

 Æ¢חוזרת אל מתחם הטיפולים עם חולצת ¢הפסיכולוג Æביחד איתם

™

רוצה שהבת שלה תראה שהיא באה למתחם הפסיכולוגים¨  שי מפנה אלי אישה בחרדהÆ היא לא 

אז אנחנו צועדות בחום מהמתחם הצפוני לדרומ̈י ובסוף מתיישבות במאהל המטפליםÆ היא מדברת 

ומדברתÆ מדווחת על התפרצויות בכי שהיו¨ על חרדה¨ על פחד לחזור הביתה ועל איבוד שליטהÆ היא 

סובלת מכאבים ברגל ובכל גופהÆ פוחדת לבכות שוב¨ חוששת שזה מחליש אותה¨ ופוחדת להבהיל 

 Æאת משפחתה¨ שחושבת שהיא מאבדת את שפיותה

אני מרגישה שאני מתעייפת¨ שהמילים לא מגיעות ממנה אלי וממני אליהÆ אני מציעה לה לשבת כשגבה 

מופנה אל̈י ומתחילה לטפל בגוף שלהÆ המגע חודר את כל השכבות¨ מלווה בתשומת לב לנשימה 

של̈י שלהÆ לאט לאט היא מתמסרת ונרגעתÆ בסוף הבכי מגיעÆ עמוקª משחררÆ היא נרגעתÆ אני שולחת 

Æאותה לנוח

™



∂π

נדב הוא בנו של אחד מ≠≥≥ אחים¨ שיצאו כולם מבטנה של אישה אחת מהצפוןÆ האבא מרגיש שהבן 

שלו צריך לדברÆ אנחנו יושבים מול היםÆ אישה בת µ≤ וילד בן ≤± בשקיעה של ניצניםÆ נדב מנסה לברר 

למה אבא שלו הפנה אותו אל̈י חושד בהתחלה אבל אחר כך נפתח¨ והצימאון לקשר ולשיחה עולה 

 Æעל כל הפחדים

הרבה דאגות יש לו בראשÆ הרבה בדידותÆ הוא מוצא את הכלבייה שהקימו כאן כמקום טוב בשבילו¨ שם 

הוא יכול לטפל בכלבה של ידידה שלוÆ עוד חודש הוא בן ≤±¨ ומודאג מכך שעדיין לא התחיל להתכונן על 

הפרשה שיקרא בתורהÆ אנחנו הולכים יחד לחב¢̈ד שם אני פוגשת את אור̈י אותו אני מכירה מדרמסלה 

שבהודו¨ וביחד אנחנו מחליטים שלמרות שבחב¢ד לא נהוג שבר מצווה קורא את הפרשה¨ ושלמרות 

שבעצם גם אורי ¢חדש בעסק¢ ©חזר בתשובה לא מזמן®¨ הוא ילמד את הפרשה בעצמו ואחר כך ילמד 

 Æאורי מברר בטלפון מה הפרשה שלו לפי התאריך הלועז̈י כי את התאריך העברי הוא לא יודע Æאת נדב

 Æשניהם ילמדו אותה ביחד בפעם הראשונה Æמסתבר ששניהם נולדו באותה פרשה

Æהמלחמה נגמרת לפני שהם מתחילים

™

עוד סיפורים ששמעתי עליהם∫

אוהל שלם מעודד אישה בצירים ושר לה שיריםÆ היא נוסעת לבית החולים ברזיל̈י ויולדת אחרי   •

Æשעתיים

אדם אחד מת במאהל מוות טבעיÆ אשתו מספרת שימיו בניצנים היו בין הימים הטובים ביותר עבורו   •

Æבתקופה האחרונה¨ שהייתה מלווה במתח רב

ÆÆÆ¢יש כאלו שנפגשים עד היום פעם בשבוע בקרית ים¨ ¢כל האוהל  •

™

המאהל מתפרק במהירותÆ תוך כמה שעות לא יהיה זכר לאלפים שעברו פה ≠ לחיים השלמים שנרקמו¨ 

למאהלים¨ לחברויות¨ למלחמות ולאינסוף רגעי חסד ואהבהÆ ה¢עיר¢¨ ה¢בתים¢¨ ה¢שכונות¢ וה¢רחובות¢¨ 

שבתוכם זרמו אהבה ונדיבות בלי סו̈ף ייעלמוÆ איתם תיעלם המציאות הכל≠כך אחרת¨ שאינה קשורה 

ניצניםÆ בפעם הבאה שיהיו כאן מאהלים  יחזור להיות חוף  לסדרי העולם הנהוגים מחוץ להÆ החוף 

כאלה¨ הם יהיו של בומבמלהÆ לא תישאר שום הוכחה לכך שכל זה אכן אירעÆ אין מקום לחזור אליו¨ 

להיזכרÆ נותרו רק כמה אנשים שמסתובבים עדיין בצפון¨ עונדים צמידים צבעוניים שיאשרו להם כניסה 

 Æחזרה למקום שכבר איננו קיים

 Æלפעמים יש גם מזוודה ארוזה¨ מחכה להודעה על פינוי



∑∞

חויות מהשבוע שאחרי ≠ ביקורים בבתים 
אני מדמיינת את האישה שמול̈י חנה כהן¨ בת שישים ושמונה¨ יוצאת לחתונה¨ אינה נושאת דבר מלבד 

השמלה החגיגית שעליה¨ ומחליטה שלעולם לא תחזור לאותו ביתÆ משאירה מאחריה את כל חייה∫ את 

כל רכושה¨ את כל זכרונותיה ואת כל מה שהיה עולמה בחמישים השנים האחרונותÆ עוזבת את הבית 

בו גידלה אחד≠עשר ילדים¨ בו טיפלה בבעלה¨ ממנו יצאה לנקות בתים ומשרדים¨ בו עמלה בלי סו̈ף 

אך בו גם ספגה השפלות ואיומים על חייהÆ נדהמת מהאומץ שלה לקום¨ לעזוב ולצאת למסע נדודים 

בין ילדיהÆ נדודים אמיתיים¨ לא כמו אלו שאני נמצאת בהם בשנה האחרונהÆ אלו הם נדודים מבחירה¨ 

וגם הם מלווים ברגעים קשים¨ ואילו אלו ≠ נדודים כתוצאה מבריחה¨ כתוצאה מהחלטה אמיצה להציל 

 Æאת חייה

 Æ¢המילים שהיא חוזרת עליהן כשאנחנו נפגשות בביתה¨ שבוע אחרי ניצנים¨ הן ¢הבית ריק¢¨ ¢הבית ריק

 Æאין אפילו מכונת כביסה אין טלוויזיה¨  אין כסף לתרופות¨  אין אוכ̈ל  אין מקרר פוע̈ל   Æריק והוא אכן 

המיטה היחידה שיש בבית היא נמוכה מד̈י ואם תשכב עליה לא תוכל לקוםÆ היא מעדיפה לישון עם 

השכנה¨ אותה היא מכירה רק חודשיים¨ ביחד עם שתי בנותיהÆ ארבע נשים בשני חדריםÆ שתי נשים 

 Æזרות באותה המיטה

אחד≠עשר ילדים¨ ואין מי שידאג לה למנה חמה אחת בכל יוםÆ וכשרק מגרדים בקצה קצהו של סיפור 

 Æהכל מוגלה Æההמש̈ך מבינים שבכל מקום שתגע בו¨ מתגלה עוד מטען של כאב

בין הדמעות שיוצאות מתוך עיניים קטנות ופנים מקומטות¨ היא מתחננת שנעזור להÆ בשנה האחרונה¨ 

מאז עזבה את ביתה בהחלטה אמיצה¨ היא נדדה בין ילדיה¨ עד שאי≠אפשר היה להמשיך כ̈ך והיא 

שכרה לעצמה דירה¨ שעליה היא מוציאה את כל הקצבהÆ ∞∞≥¨± ש¢חÆ אז החלה המלחמהÆ היא פונתה 

 Æ¢היא הייתה ¢הסבתא של האוהל Æשלוש ארוחות ביום וכביסות בחינם Æלניצנים ≠ שם היה שפע מהכול

כשלא יכלה ללכת יות̈ר לאחר שנפלה באוה̈ל היו עוצרים לה טרמפים לחדר האוכלÆ אישה בת ∏∂ 

נוסעת על הטרקטורון של ההפקהÆ בשבתות¨ המדריכים הביאו את האוכל עד אליה¨ לאוהלÆ עכשיו 

חזרה לבית הריקÆ אוכלת לחם ומרגרינה¨ אין לה כסף ©∞∂≤ ₪ לחודש® כדי לחזור למרכז הקהילת̈י 

שסיפק לה ארוחות חמות¨ חברה¨ טיפולי שיניים ועודÆ היא לא יכולה לצאת מהביתÆ יושבת במרפסת 

Æביחד עם השכנה¨ ומחכה

אנחנו יושבות איתה¨ מקשיבות ומחזקותÆ עפרה מנסה לתקן את המדפים בארוןª אני מעסה את הרגל 

שלה¨ מרגיעה את הגוףÆ שתינו מבטיחות לעשות הכול כדי שידאגו להÆ לפני שאנחנו יוצאות אני שואלת 

מה היא עושה בשבתÆ היא אומרת שכשיש לה¨ היא מדליקה נרות¨ אבל עכשיו כבר איןÆ אני נזכרת בשני 

נרות שהכנסתי לתיק באותו בוק̈ר ביום ראשון¨ כשיצאתי לשבוע ולא ידעתי איפה אהיה בסופוÆ עכשיו 

 Æמברכת את שתינו¨ ואנחנו נפרדות Æהיא לוקחת אותם ומתרגשת Æברור למי הם יועדו

ביום למחרת¨ לילך מעדכנת אותי בפלאפון שהדו¢ח הועב̈ר ועו¢ס בדרך לביקור בית אצלהÆ בשבוע 
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שלאחר מכן¨ היא מקבלת תרומה מתורם יהודי מחו¢̈ל שאליו הועברו הפרטים שלהÆ היא מתקשרת 

 Æומברכת¨ ומברכת¨ ומברכת לפני כל חג

™

 Æהשבוע שהתחיל עם חנה¨ זקנת השבט¨ ממשיך בעוד הרבה הרבה מפגשים עם נשים

 Æארבע אימהות Æביום השני אני פוגשת ארבע נשים מכל הסוגים∫ חד≠הורית¨ נשואה¨ גרושה ואלמנה

™

שתי שכנות¨ שתיהן אסירות משוחררות שנגמלו מסמיםÆ אחת מהם¨ אותה באנו לבק̈ר אמא לשניים¨ 

מגלה שיש לה עוד שתי בנות¨ שנלקחו ממנה כשהייתה בבית הסוהר כיוון שהייתה מכורה לסמיםÆ היא 

מרתקת אותנו בסיפור חייה∫ המאס̈ר וההחלטה להיגמל כדי להיות ראויה לבנותיה¨ אם יבקשו לפתוח 

 Æאת תיק האימוץ ולמצוא אותה

לפני ארבע שנים חוותה התמוטטות פיזיתÆ במשך שבוע סבלה מכאבים בבטן¨ במפשעות ובחזה שלא 

נמצא להם שום הסברÆ כמו כאבי צירים בלי הריוןÆ ביום ראשון¨ לאחר שחזרה מבית החולים שבו שהתה 

שבוע¨ שמעה דפיקה בדלתÆ עובדת סוציאלית באה לספר לה שאחת הבנות פתחה את התיק והיא 

 Æרוצה לפגוש אותה

 Æהיא באה לבקר אותה בניצנים Æמאז הם ביחד Æשמענו את סיפור המפגש¨ ועל היווצרות הקשר

 Æהיא עדיין מחכה Æהבת הגדולה מעולם לא ביקשה להיפגש

™

אמא לארבעה שבאנו לבק̈ר פותחת שולחן של פריקסה וספינגÆß לקראת סוף הביקור היא מספרת 

פתאום שלמעשה ילדה עוד שני ילדים¨ אותם איבדה בתאונות דרכיםÆ שתי תאונות שונות¨ בהפרש 

 Æשל שלוש שנים

השכנה שלה¨ אישה צעירה ממוצא הוד̈י מספרת לי על אבא שלה¨ שנהרג במלחמת יום הכיפורים 

 Æעכשיו הגיעה לגיל ∞≤¨ והמדינה מפסיקה להכיר בה כיתומה ולתת לה זכויות Æכשהיא עוד הייתה בבטן

 Æאחותה נמצאת שם עכשיו בפעם הראשונה ªאף פעם לא הייתה בהודו

השכנה שלא הגיעה לניצנים מספרת על בעלהÆ הוא חולה¨ ויש קשיים בזוגיות ובמיניותÆ שואלת איך 

לדאוג לעצמה בלי שיפחד שהיא עוזבת אותוª איך להקשיב לצרכיה שלה בלי לתת לו תחושה של 

דחייה ונטישהÆ היא מספרת גם על הילדות המוכשרות שגידלה ועל החלום שלה שנדחק לפינה ≠ לעצב 

ולתפור בגדיםÆ אני משאירה לה כתובות של בתי ספר בהם תוכל ללמוד עיצוב¨ ובעיקר עם המשפט 

 Æלא לוותר לחלום ≠



∑≤

™

מרים שטרית גרה במעלותÆ אף פעם לא ידעתי כמה מעלות היא רחוקה¨ בקצהÆ מרים מחכה לנו כבר 

 Æשעות¨ בודדה כל כך

 Æאולי הבן יבוא ביום שאחרי החג Æהיא עוד לא יודעת Æ¢øאיפה תהיי בראש השנה¨ מרים¢

לפני שאנחנו יוצאות בחזרה לדר̈ך היא מבקשת∫ ¢תוכלו תתקשרו לפעמיםø אפילו פעם או פעמיים 

ÆÆÆ¢בשנה¨ להגיד חג שמח

™

המאהל הזה היה בעיקר מאהל של נשיםÆ נשים מכל הסוגים¨ מכל המינים¨ שמגדלות ילדים בדרך זו 

או אחרתÆ כן¨ היו שם גם גברים¨ והיו הרבה ילדים ובני נוע̈ר אבל בעיקר ראיתי נשיםÆ חזקות¨ אמיצות¨ 

שמחות¨ חרדות¨ שכולות¨ מרובות ילדים ≠ כל מה שאפשר לדמייןÆ נשים שלימדו אותי כל כך הרבה¨ 

 Æשהאירו צדדים שונים אצל̈י שנתנו לי השראה¨ שלימדו אותי על אמהות

גם בביקורים בבתים בצפון¨ שבוע אחV̈י פגשתי נשיםÆ ושוב¨ בתוך כל החרדה¨ הבדידות¨ ההזנחה¨ 

הרעב¨ העונ̈י האובדן והכאב¨ ראיתי גם כל כך הרבה שמחה¨ חברות¨ תמיכה¨ אהבה¨ כוח השרדות עצום 

 ªאהבה אפשרית Æובתוך כל אלו¨ למדתי עוד קצת גם על אהבה בין גבר לאישה Æותקווה שנתנו השראה

 Æלמדתי על משפחה Æארוכה ªאמיתית

™

 ÆÆÆשיר המחנה¨ שהושר בלי סו̈ף פעם אחר פעם¨ מאות פעמים ÆÆÆו

עד שכולם  ובאהבה¨  בנפרד בשמו¨ בהתלהבות¨ בשמחה¨ בהתרגשות  ואדם  לכל אדם  כמו תפילה¨ 

בורכוÆÆÆ על ידי כולם∫ 

אבאלßה Ø אבאלßה Ø אבאלßה

תן ל©רחל® את הכוח

שתוכל תמיד לשמוח

שתוכל לשיר לך

שתוכל לרקוד לך

כי אין כמוך בעולם

©צריך לשמוע כדי להבין את עוצמות השמחה¨ האמונה¨ האהבה והתפילה®
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יומנה האישי של דנה שלמון ≠ מטפלת באמנות
∂∞Æ∏Æ∑ ≠ היום הראשון שלי בעיר של גאיידמקÆ אחרי כמה כתבות בעיתון וכמה טלפונים¨ אני מגיעה¨ 

מאוד חוששת¨ עם שני תיקים כבדים של ציוד ≠ בריסטולים¨ קרטונים¨ דבק פלסט̈י חוברות צבעוניות¨ 

Æבטאון חיל האווי̈ר צלחות פלסטיק¨ פירות ומים קפואים

כבר בהתחלה יש המון קישורים לאובדן זהות∫ משאירים את האוטו בחו̈ץ נכנסים באוטובוסים ומחליפים 

חולצות לכל המטפליםÆ אני מקבלת חולצת ¢יועצת¢Æ זה לא המקצוע של̈י אבל אני מבינה מייד ש¢יועץ¢ 

זה מישהו שכל אחד יכול לפנות אליוÆ יועצים אחרים שולחים אותי לפניות קיימות ©¢לכי לאוהל Æµ יש 

ילד שמרטיב כמה פעמים בכל לילה¨ את יודעת מה לעשותÆÆÆø זה שמוÆÆÆ¢®¨ מדריכים פונים אלי כשיש 

בעיות באוהלים ©¢בואי רגע¨ אני הולך עם האישה הזאת למרפאהÆ בדיוק לפני שנייה גבר הרביץ לה 

בגלל מאווררÆ אנשי הביטחון תפסו את האישÆ לכי לדבר עם הילדים¨ הם ראו הכלÆÆÆ¢® וגם סתם אנשים 

Æ¢øניגשים על הדר̈ך על החול ≠ ¢את יכולה לעזור לי במשהו

שי שואל∫ ¢מי יכול לעבוד עם ילדיםÆ¢ø אניÆ אני תרפיסטית באמנות ועובדת עם ילדיםÆ שי מדריך אותי∫ 

¢לכי לגן¨ צריך שם עזרהÆ תראייני את האימהות שמגיעותÆ אם יש קשיים¨ תספקי התערבויותÆ  יש שם 

Æ¢ÆÆÆהרבה ילדים שלא יודעים מה לעשות¨ ויש גם הרבה עבודה עם ההורים

אני מגיעה לגן של גילאי ±≠¥Æ ההורים נראים כמו שקי תפוחי אדמה¨ ¢שפוכים¢ על המזרונים¨ אין להם 

כוח אפילו לפתוח את הפה ולהגיד שלוםÆ זו תמונה מאד אפאתית ודכאונית¨ גם בלי להיכנס למחשבה 

Æמאוד נבהלתי Æקצת נבהלתי Æעל אבחנות

שי רואה את הקושי שלי ואומר∫ ¢יש גם גן לגילאי ¥≠∏¨ שנפתח בדיוק היום¢Æ כן¨ זה יותר מתאים לעבודה 

עם אמנותÆ לשם אני הולכתÆ קודם כול הייתי צריכה לנשום אווירÆ החול החם מתחת הרגליים¨ הכבדות 

של ההליכה והתמונה הדכאונית בגן הילדים ≠ בלי לחשוב אפילו על הילדים שצורחים שם ≠ הכול היה 

Æלי מדי קשה¨ על ההתחלה

הגעתי לגן ¥≠∏Æ כ≠≥± ילדים¨ כמה שולחנות¨ כמה כיסאות לילדים¨ שלושה כיסאות למבוגרים¨ מדריכה 

אחת ושתי אמהות¨ שמנסות להבין ממני אם הן יכולות ללכתÆ אמא אחת אומרת לילד שלה∫ ¢תהיה 

גב̈ר אל תבכהÆ אני הולכת לרופא נשים¢Æ היא מסבירה לי שזה הילד שלה ושהוא כל הזמן בוכה ועושה 

בעיות¨ ¢והילד השני ≠ בן≠דוד שלו ≠ הוא בסדר¢¨ והולכתÆ אמא שניה אומרת לבן שלה∫ ¢אל תפתח עוד 

Æ¢ÆÆÆאל תעשה כך וכך וכך Æכבר פתחת אחת Æקופסאות של משחקים

אני מתחילה לראות ¢מי נגד מי¢¨ ואולי ¢מי בעד מי¢¨ בתוך מבול ה¢אל תעשה ואל תבכה¢Æ מתחילה 

לחשוב איך אצליח לתת להם מקום שהם יוכלו לעשות בו¨ ואפילו יוכלו לבכות בו¨ כדי לשחרר קצת 

Æאת המצוקה

הילד שפתח את הקופסאות מראה לי שהוא פתח משחק של ¢משקל¢¨ שיש בו דובונים אדומים וכחולים 
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בכל מיני גדליםÆ אני מגייסת אותו למשחק הראשון¨ אחרי שאירגנו את הילדים לשבת במעגל על כיסאות 

 Æ®ביחד עם המבוגרים ©אמא אחת¨ מדריכה ואני

אנחנו נותנות לכל הילדים דובונים להחזיק בי̈ד ומבקשות מכל אחד לספר לנו את שמו¨ מאיפה הוא 

בא וכמה זמן נמצא בכפרÆ בסבב השנ̈י כל ילד קיבל דובון כחול עבור משהו טוב¨ שמח ונעים שקרה 

Æלו בכפ̈ר או דובון אדום עבור עצוב¨ מעצבן ומכעיס שקרה לו

הילדים שיתפו פעולהÆ הם מצאו מקום לספר על עצמםÆ חלקם סיפרו על המלחמה¨ חלקם סיפרו על 

כל מיני כאבים גופניים ≠ שריטות¨ כאבי בטן¨ כוויות וחוםÆ חלק מהכאבים ודאי אמיתיים ©כמה שבועות 

מחוץ לבית בחום של אוגוסט על חוף היםÆÆÆ®¨ וחלקם ודאי מסמלים את תחושות המצוקה שהילדים 

חשיםÆ כולם ידעו לספר על הצפירות¨ על הבומים ועל השריקות¨ ואף התפתחה שיחה על ¢איזה רעש 

יותר מפחיד¢Æ חלק מהם התרגשו כיוון שראו הריסות¨ או אפילו יותר מרגש ≠ ידעו על הריסות קרובות 

לבית שלהם אחרי שעזבוÆ ¢בדיוק איפה שעלינו לאוטובוס התפוצץ טיל והתחנה התפוצצהÆ בדיוק איפה 

Æבין הדברים החיוביים הם סיפרו על ה¢מתנפחים¢¨ על הים ועל הארוחות Æ¢°שהייתי

סיימנו את הסבב¨ והתחלתי פעילות עם דבק פלסטי וחול ≠ מצאתי גלון של דבק פלסט̈י וחול יש מתחת 

לרגלייםÆ שוחחנו עם הילדים על בתים של כל מיני חיות בטבעÆ דיברנו על חיות שסוחבות איתן את 

ביתן¨ על חיות שמוצאות להן בית או מערה¨ ועל חיות שבונות את הבית שלהן¨ כמו ציפוריםÆ הוספתי 

שגם החיות לא נמצאות עכשיו בבית המוכר שלהן¨ אלא באיזשהו כפר של אוהלים¨ ואולי כל אחד יכול 

ÆÆÆלבנות לו את הבית שהוא חולם עליו

ואת  המלחמה  של  המציאות  את  לשנות  יכולים  שאיננו  הוא  הבתים  בניית  רעיון  מאחורי  הרציונאל 

 ¨ßהמציאות שהילדים חווים¨ אבל אנחנו יכולים ¢לשנות¢ אותה בעבודות אמנות¨ במחשבות פנטזיות וכו

ודרך העבודות האלו לשנות קצת את הנרטיב של הסיפורÆ ובכל̈ל דיבורים על בית נותנים תמיד הרגשה 

Æשל מקום יותר בטוח ומתאים להישרדות

ילדה ראשונה חפרה מנהרה¨ ודחפה אליה כל מיני דברים שמצאהÆ שאר הילדים התחילו לערבב דבק 

עם חו̈ל וללוש את התערובתÆ היו כשישה ילדים סביב שלושה שולחנות פלסטיק¨ נתתי להם בריסטולים 

קטנים וצלחות חד≠פעמיות לעבוד עליהם¨ אבל מייד היה ברור שהם מעדיפים לפלוש לשולחן¨ ונהנו 

מאוד ללוש¨ לבנות ולהרוס שוב ושובÆ אמא אחת¨ שישבה עם ילדתה¨ מאירה ומעירה לי∫ ¢גם פה צריך 

לשמור על גבולותÆ אסור לתת להם לעבור לשולחן¨ ולא כדאי לתת להם יותר מדי דבק¢Æ בעדינות עניתי 

שאני רואה מה קורה על השולחן¨ שאנחנו רק בתחילת העבודה ושאני רוצה לתת להם אפשרות ליהנות 

מהחו̈ל מהמים ומהעיסה שיצרוÆ מייד אחרי ההסבר הקצ̈ר אותה אמא התחילה ליצור בעצמה¨ ונתנה 

לי תחושה שאני יכולה לשמור גם עליהÆ היא התחילה לבנות בית קיץ מקני קש¨ והייתה מאוד מרוכזת 

Æלקראת הסו̈ף היא גם עזרה לבתה לבנות לה בית עם עמודים חזקים Æבעבודתה

לקראת סוף הפעילות אני מרימה את הראש ומגלה שרוב הילדים כבר אינם נמצאיםÆ לא אמרו שלום¨ 

ולמרות  ולא לאן הם הולכיםÆÆÆ קצת דאגת̈י למרות שרוב הילדים הגיעו בלי הורים¨  לא ¢להתראות¢ 
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Æשידעתי שהילדים מסתובבים באופן די חופשי בעיר של גאיידמק

לפתע שני ילדים ≠ אותם הילדים ש¢אסור להם לבכות¢ ≠ חוזריםÆ אחד מהם בוכה¨ והשני עצוב עד כדי 

כך שבא לי לבכות ביחד איתו ולשחרר אותו מהבכיÆ אני ניגשת אליהםÆ הם לא מצאו את האימהות שלהם¨ 

ואני מזמינה אותם להיות איתנו ולהישאר בגן עד שהאימהות יחזרו¨ או עד שנארוז את הגן ונלך לחפש 

 Æאחד מהם כל הזמן רוצה ל¢מתנפחים¢¨ והשני רוצה להישאר Æאני לא מבקשת שיפסיקו לבכות Æאותן

אני חושבת שגם זה ביטוי לקונפליקט שבין להישאר עם הבכי והעצב לבין ללכת ל¢מתנפחים¢ ולשכוח 

הכולÆ הילד שרצה להישאר מחליט¨ ושניהם נשאריםÆ אני מפנה להם מקום ליד השולחן¨ מלטפת אותם 

ומדברת איתםÆ בדיוק ב≠∞∞∫≤± אמא של אחד מהם מגיעה¨ סחוטה ועייפהÆ ¢בואו כבר¢Æ כשהיא מבינה 

Æשהם יצאו באמצע¨ היא גם מסבירה להם ¢מאוד ברור¢ שאסור להם לצאת

השעה ∞∞∫≤±¨ והגן נסגרÆ כמו בשי̈ר בא טרקטורון עם בחור נחמד ולוקח את כל הציו̈ד כולל השולחנות 

והכיסאות¨ למחסןÆ לא לוקחים פה שום סיכוניםª מחר בבוקר הכול יחזור°

בשלב הזה אני הולכת לנסות לדבר עם הילדים שמרטיביםÆ מייד מצטרפות אימהות שאומרות שגם הן 

Æפתחנו קבוצה על הרטבה¨ באמצע האוה̈ל שלוש נשים ואני Æמרטיבות

נותנת לגיטימציה למצב¨ ומעודדת לדבר על הפחדים¨ הרגשות¨ התסכו̈ל  אני מפרטת את הסיבות¨ 

הגעגועים ופחדי הטירו̈ף השיגעון והאשפוזים ©הפסיכיאטריים¨ שהן כבר חוו בעבר®Æ אני מנסה לתת 

להן לגיטימציה לדבר ביניהן¨ לספר על המשפחה שהשאירו בצפון וכוß¨ וגם מדריכה אותן לשתות רק 

קצת לפני השינה ואפילו אם צמאים ≠ רק להרטיב את השפתייםÆ הרטבה זה לא ¢אסור¢ וזו לא ¢בעיה¢¨ 

אבל זה לא נעים¨ גם לילדÆ אני ממליצה לדבר על החלומות ולאזן בין המצב שבו גם אמא מפחדת לבין 

המצב שבו אמא שומרת על הילדים¨ וזה תפקידה כאמא וכבוגרתÆ כמובן¨ אני גם מזמינה את הילדים 

Æלבוא לגן לדב̈ר ביחד עם האימהות או לחו̈ד אבל אני מרגישה שהן הבינו את המסר

Æהאמא מחייכת Æבפגישה למחרת הייתה ¢רק¢ הרטבה אחת¨ ואחרי יומיים הילד לא הרטיב

™

יום שליש̈י ∂∞Æ∏Æ∏Æ אני שולחת את הילדה שלי לקייטנת אמנות בת¢א ונוסעת שוב לכפרÆ הפעם כבר 

איני חוששת מהבלתי≠נודע¨ אלא חשה בצורה קשה את הפערים שבין הבית לבין הכפרÆ חוסר גבולות 

øבין האנשים לבין עצמם¨ שירותים מאוד לא נקיים ≠ ואולי בכל זאת אזדקק להם היום

 Æאחרי שהתאוששת̈י חשבתי שההורים שם מאוד מתוסכלים Æ¥≠± אני מחליטה להתחיל בגן של ילדי

הילדים לא עוזבים אותם¨ למרות שבבית הם נפרדים בלי בעיותÆ האימהות חשות שהילדים חזרו לינוק 

מהן ≠ לא בצורה קונקרטית¨ אבל הם יושבים עליהן¨ בחום היסטר̈י ובוכים¨ מכים וחוטפים דברים זה 

Æהאימהות נראות חסרות אונים Æמזה

אני ניגשת לכל אחד ואחתÆ הם רוצים לבוא לדב̈ר אבל אין להם כוח לקוםÆ אפשר היה לעשות על זה 
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ניתוחים פסיכולוגיים¨ אבל זה לא המקוםÆ עם שני ידיים¨ אני עוזרת גם לנשים די שמנות לקום ולעבור 

 Æמקום¨ כדי שכולם ישבו במעגל

איך מתחיליםø יש לי כחצי שעה לדבר איתם¨ להסביר להם בכמה מילים על מצב חרדה אצל ילדים∫ 

שהם נמצאים במקום שאינו מוכר להם¨ ושהם מרגישים את החרדה של ההורים אך אינם יכולים להביע 

אותה¨ ולכן ¢מתנהגים אותה¢ בבכ̈י כדי לשמור על הטריטוריה שלהםÆ הילדים לא מרגישים בטוחים 

Æכמו בבית¨ ולכן חוטפים דברים שיתנו להם אפילו ¢פיסת ביטחון¢ קטנה

¢יש לי ילדה אלימה¨ אני מפחדת שזה יהיה כרוני¢Æ אני מוצאת את עצמי שומעת ונחרדת¨ כי עצם הפירוש 

 Æשל האם יכול להביא להסלמה נוספת בתקשורת ביניהן

חלק מהאימהות מנסות באמת להקשיב¨ אולי לקחת ¢טיפים¢Æ חלקן רוצות רק להוציא קיטו̈ר ¢אבל שום 

דבר לא יעזור¢Æ אני מחליטה להתמקד באלה שרוצות עזרה¨ ונותנת לשאר להקשיבÆ אנשים עם מסר 

כפול לא יכולים לצאת נשכרים מהתערבות חד≠פעמיתÆ בפעם הראשונה אני מרגישה כמו בחדר מיון¨ 

Æזה לא פשוט לי Æכשצריך במהירות להחליט במי לטפל ראשון¨ על סמך ניסיון ולימודים קודמים

™

Æ∏≠¥ אני מסיימת את השיחה עם האימהות ועוברת לגן של גילאי

ישנם כעשרה ילדים¨ משחקים בחרבות פלסטיק וקצת מתווכחיםÆ אני מנסה לארגן משחק¨ אבל הילדים 

במגוון גילאים¨ והם לא מצליחים להתארגןÆ כל אחד דואג לטריטוריה שלוÆ בהיעדר טריטוריה טבעית 

 Æובית לכל יל̈ד הוויכוח נהיה קשה יותר

בשלב כלשהו¨ אחד הילדים הגדולים חוטף את החרב מאחד הילדים הקטניםÆ הילד הצעיר והמושפל 

מתחיל לקל̈ל לזרוק חול ופשוט ¢להתפוצץ¢Æ הוא מרגיש שאין לו שום דבר לעשותÆ אני תופסת אותו 

ומחזיקה אותו¨ נותנת לו להמשיך לבעוט עם הרגליים¨ אבל לא לזרוק חול על ילדיםÆ הוא צועק ומשתול̈ל 

ואני מחזיקה אותו¨ אומרת לו שברגע שהוא יוכל להירגע ולא יזרוק חו̈ל אני אשחרר אותו ונוכל לעבוד 

ביחדÆ לאט לאט הוא נרגע¨ ואומר לי∫ ¢אני רוצה לעבוד בדבק כמו אתמול¢Æ נתתי לו כבוד של ראשונים∫ 

 Æהוא מחליט איפה להניח את השולחן¨ אנחנו מתחילים לעבוד ועוד שלושה ילדים מצטרפים אלינו

בזמן שאני עובדת איתם בדבק פלסט̈י מחזיקה את הגלון ושופכת להם דבק בכל פעם שהם מבקשים¨ אני 

רואה שנכנס ילד כבן ±∞ ©נקרא לו אß̈® עם חזה נפוח ויד מורמת למכהÆ בשבריר שנייה אני מצליחה להגיד לו∫ 

¢שלום¢Æ הוא קופא על המקום ואינו מבין למה אני אומרת לו שלום בידידותª הרי הוא בא להרביץÆÆÆ  אני ממשיכה∫ 

 Æהילד לא עונה ל̈י אבל אני ממשיכה לשמור איתו על קשר עין ולהתעניין Æ¢øמאיפה אתה øאיך קוראים לך¢

Æילדים אחרים פונים אל̈י אבל אני מסבירה להם שאני עדיין מדברת איתו¨ למרות שהוא אינו עונה לי

אני שואלת את אß∫ ¢מה אתה רוצה לעשות פה היוםÆ¢ø אחרי זמן מאוד ארוך ודרמט̈י הוא עונה∫ ¢לא 

Æ¢יודע
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אני מזמינה אותו לעשות איתי סיבוב בחד̈ר לראות מה הוא רוצה לעשות¨ ולבחור כיסא ושולחן שם 

הוא ישבÆ אß מזמין עוד חבר להיות איתו¨ והם מתחילים לחשוב מה לעשותÆ בכל הזמן הזה¨ אß מסתכל 

עלי ונראה שהוא אינו מבין מה קורה פהÆ שני הילדים הגדולים התחילו לגזור תמונות מעיתוניםÆ בטאון 

חיל האוויר היה כמובן להיטÆ על כל טיל ומטוס¨ הם שואלים∫ ¢הוא אמיתיø הוא הורגø אלו הטילים 

Æ¢øשיורים

אני אוספת להם את התמונות¨ לכל אחד לחו̈ד והם מחליטים לבנות משאית≠מוס̈ך שתוכל לתקן מכוניות 

תקועותÆ הם משוחחים גם על מכוניות שנתקעות¨ ושואלים∫ מה יקרה אם גם המכונית שלהם תתקעø מי 

יתקן אותהø ברגע זה אני נזכרת כי שני הילדים הם ממשפחות יוצאי צד¢̈ל ואולי יש לכך קשר למכונית 

שבחרוÆ לקראת סוף הפגישה¨ שארכה כשעה וחצ̈י שאלתי אותם מה הם למדו על עצמם מהפגישה 

Æ¢חייך בבושה∫ ¢אפשר גם לשחק ßא Æ¢אמר∫ ¢למדנו שאנחנו יכולים גם לא להרוס ßהחבר של א Æהזאת

™

Æהאחד מרטיב והשני בא ביחד איתו Æ±∞≠שני ילדים בני ∑ ו  ¨ßו≠ג ßאחרי הגן נפגשתי עם ב

 Æהם מבינים שהם יכולים לעזור זה לזה Æהם סיפרו שאין להם חברים בכפר ושלפעמים מרביצים להם

דיברו הרבה על כדורגל ועל נשים¨ אבל דיברו גם על חלומותÆ בתמימות של בן ∞±¨ גß אמר∫ ¢בß בכלל 

Æ¢ÆÆÆלא מכיר את הרגשות שלי

™

∂∞Æ±∞Æ∏Æ אני מגיעה לכפ̈ר רואה פרצופים מוכרים¨ אבל גם הרבה ילדים חדשים¨ גם בגניםÆ בגן של 

 Æגילאי ¥≠∏ ישנן כבר ארבע מדריכות¨ ואני מחליטה לחפש את הילדים באוהלים

אני מרגישה חובה להכיר גם את האימהות שלא מגיעות עם הילדים¨ כדי ליידע אותן ולקבל את הסכמתן¨ 

כיוון שאני תרפיסטית וצריכה הסכמה של ההורים למהלכים הטיפולייםÆ ההורים נענים בשמחהÆ הם 

נותנים תחושה שמאוד קשה להם¨ ואם הילדים מוכנים ללכת לגן ≠ זה פיתרון מצוין בשבילםÆ אני מזמינה 

Æאותם לבוא לשוחח¨ וחלקם באים

היום הגן מתפקד מצויןÆ ישנן ארבע מדריכות¨ כ≠±µ ילדים משחקים במשחקי הקופסא ובחרוזיםÆ אני מתלבטת 

אם לכנס אותם לפעילות או רק להיות שם איתםÆ כל הילדים שהיה לי קשר איתם נמצאים¨ כולל אß ≠ הילד 

 Æהוא נראה מאוד שמח כשדיברתי עם אמו וסיפרתי לה שהוא מגיע לגן Æשהפך את המכות למשאית≠מוסך

היום הוא כבר לא היה צריך להמשיך את המכונית¨ למרות שבדק אם הבאתי אותה ©שלשום הוא אמר שהוא 

Æבסוף הפעילות¨ הוא לקח את המשאית איתו Æ®אינו יכול לשמור עליה¨ וביקש שאני אשמור עליה

אחרי כחצי שעה¨ הלכנו עם כל הילדים להביא מים וצדפים מהיםÆ עשינו בגן שלולית קטנה¨ וביחד עם 

Æßהדבק הכנו מאכלים∫ כדורי שוקול̈ד עוגות וכו
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לקראת סיום הפעילות¨ שיחקנו שוב את משחק  ¢הדובים על המשקל¢Æ היו כמה ילדים שאמרו שהם 

הגיעו עצבניים¨ אבל יוצאים עם חיוךÆ בכל̈ל אני חושבת שהדיבור על ¢מה טוב לי¢ ו¢מה לא מתאים לי¢¨ 

נותן לילדים תחושה של מודעות ושל שליטה¨ ומעניק להם נקודת התבוננות על המקום שהם נמצאים 

בוÆ אולי בעוד יום או יומיים הם יוכלו לערוך אינטגרציה של החיובי והשליליÆ גם היום¨ היו ילדים שסיפרו 

משהו עצוב וסיימו אותו בפיתרון טוב¨ ואפשר היה לראות אותם מתלבטים האם זה סיפור של דובון 

אדום או כחולÆ שוב חזרה לי התלבטות קשה שעלתה בי ביום הראשון∫ האם זהו פסטיבל נקי ומאורגן 

על חוף הים¨ או שמא זהו מחנה של מפונים במצב של חרדה ודיכאון¨ שאף אחד לא הזמין אותם 

øלמקום אחר במרכז הארץ

יומנו האישי של יששכר עשת ≠ פסיכולוג קליני
תודה למר גאיידמק ותודה לצוות הפסיכולוגים ולכל ההנהלה¨ שאפשרו לי לתת מעט מעצמי למען חלק 

קטן מן המתגוררים במאהל הדרומי בחוף ניצניםÆ למען עצמי עשיתי זאת¨ על מנת להרגיש שייכות 

 Æלמערכת התמיכה והסיוע

כתושב כרמיא̈ל ללא ממ¢ד ומקלט קרוב וללא תפקיד מוגד̈ר מצאתי עצמי פליט בבית של בתי הבכורה 

בראשון לציוןÆ בתחילת המלחמה בתי ילדה בת שלישית¨ ואשתי ואני התגייסנו לסייע למשפחה ביום≠יום¨ 

Æכדי לאפשר להם חיים תקינים ככל האפשר

רקע

תוך מספר שעות¨ גילינו שאנו במלחמה פתאומית שעתידה להימשך חודשÆ כתושב קיבוץ ¢הגושרים¢ 

לשעב̈ר עבדתי שנים רבות בקרית שמונה¨ גם בתקופות של הפגזות קשותÆ אבל מה שקרה הפעם 

עלה על מה שידענוÆ אזרחים נהרגו ונפצעו¨ בתים נהרסו ונפגעו¨ פרנסה נפגעה ואת חלקה יהיה קשה 

לשקם¨ אצל לא≠מעט אנשים נפגעה האמונה ביכולתו של צה¢ל להגן על המדינה¨ והרבה אנשים איבדו 

Æאת האמון ביכולתה של המדינה לסייע לעורף האזרחי

בדאגות¨  שרויים  ומביתם¨  מהיום≠יום  מנותקים  במאה̈ל  עצמם  מוצאים  נפשות   ∂¨∞∞∞ זה¨  רקע  על 

 Æבחששות¨ במועקות¨ בחרדות ובפחדים

אוכל טוב¨ בידו̈ר ביטחון איש̈י טיפול פסיכולוגי חינם וקייטנה חינםÆ הכול כמו שצריךÆ אבל הסערה בעולם 

Æהפנימי אינה מאפשרת¨ בחלק מהמקרים¨ ליהנות מהשפע המוצע

 Æקשה להסתגל למעמד הפליט שכל רכושו הוא מספר שקיות ניילון¨ טלפון סלולרי וחשבון בנק כזה או אחר

קשה לחלוק מקום ללא פרטיות עם עוד מודאגים כמוניÆ חם ל̈י אני חסר אוניםÆ מאכילים אות̈י מבדרים 

Æאי≠הוודאות לגבי יקירים¨ לגבי הבית ולגבי הפרנסה מכרסמת Æאותי ודואגים ל̈י אבל אני פליט
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ארגון השירות הפסיכולוגי

העבודה התנהלה בצורה מאוד מאורגנת ויעילה על ידי הפסיכולוג הראש̈י שני פסיכולוגים אחראים 

≠ אחד לכל מאה̈ל וצוות גדול של מתנדביםÆ שעות העבודה היו סבירות למדיÆ למרות זאת¨ מהר מאוד 

הבנתי מדוע כשאני חוזר הביתה¨ אני מותשÆ החום¨ המועקות האישיות שפוגשות את המועקות של 

הפונים אלינו ועומס הקשיים השפיעו קשותÆ בכל יום נפגשתי עם µ±≠∞± עניינים בדרגות שונות של 

Æהתערבות

 Æלקראת סוף יום העבודה¨ על פי ההנחיות ודרך העבודה במקום¨ ניהלתי רישום מסודר של ההתערבויות

ורציפות בעבודה עם פסיכולוגים  ונשמרה המשכיות  הכול הועבר לפסיכולוג המרכז את הטיפולים¨ 

Æאחרים שנפגשו עם אותם האנשים

תנאי עבודה∫ רצפת חו̈ל שמיים כחולים¨ חםÆ אין הרבה פרטיותÆ הנה מצאתי את השמשיות על שפת 

Æקליניקה עם מעט פרטיות Æשם הנחתי שני כיסאות נמוכים Æהים

 Æבפלאפון ישירות  או  הראש̈י  והפסיכולוג  המדריכים  דרך  טיפול∫  והמשך  הפניות  לאנשים¨  קשר 

Æלפעמים מעקב בפלאפון

Æל≠∞¥ דקות ±µ משך הפגישה∫ בין

וסיוע  טיפול  המשך  הניבו  ההפניות   Æספציפיים ולטיפולים  סוציאליים  לעובדים  למדריכים¨  הפניות∫ 

Æהשירות הרפואי היה חלקי Æלמשפחות ולפרטים נזקקים

Æהמשכיות טיפול∫ התבררה כאפשרית במקרים לא≠מעטים

מחשבות על מטפל≠מטופל

אנשים הביאו איתם את הקשיים¨ את המשאבים ואת הכוחות שלהםÆ המטפל ניסה לראות כיצד לנצל 

את המשאבים ואת הכוחות של המטופלים לטובת עצמםÆ ניתן לראות כי  חלק מהאנשים העלה עצמו 

מדרגה¨ וחלק שקעÆ המטפל הציע את האפשרות של ירידה לצורך עלייה¨ תוך מתן תשומת לב לכך 

שבאמת תהיה עלייהÆ היכולת להיות חיובי תוך כדי מפגש עם הבור שבתוכו אנשים נמצאים¨ מאפשר 

לאנשים להרגיש שאתה מבין אותם¨ ומאפשר להם גם להושיט יד למטפל כדי שיעזור להם לצאת 

Æמהבור

סמכות המטפל והכתובת ¢פסיכולוג¢ מהווים עבור האנשים נקודת אחיזהÆ הם רוצים את ההתערבות¨ 

מוכנים לעשות מה שאומרים להם¨ אך לא תמיד מצליחים באופן מלאÆ חשוב שהמטפל יאמין ביכולתו 

ובסמכותו¨ ויבין שאנשים מנסים לעשות אבל לא מצליחים באופן מלאÆ כששואלים את המטופל ≠ ¢מה 

הצלחת לעשותø¢¨ צריך להחמיא לכל מה שנעשה¨ אפילו אם רק מעטÆ אנחנו צריכים לעזור להם לזהות 

את המעט שעשוÆ  העבודה בשטח ≠ קרוב לאנשים¨ תוך כדי קיפול כביסה¨ התערבויות מסביב¨ פלאפונים 
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Æוידיעות קשות מהחזית ≠ מחזקת את האמינות והמסרים ולא מפריעה¨ במקרים רבים

הפניות לאוהל רפואה משלימה¨ לביו≠פידבק ולטכניקות הרפיה ועבודה באמנות הן חשובות ביותרÆ יש 

לגיטימציה לטיפולים כאלוÆ אמונה בהשפעת הטיפול חזקה יותר במקומות כאלוÆ אבל חשוב לעקוב 

אחרי הטיפול ולראות השפעהÆ המדריכים יכולים לשאול את המפונה איך הוא מרגיש¨ ולדווחÆ  העבודה 

האישית עם המדריכים מאוד חשובה¨ נותנת לנו חיבור טוב אליהם ומעניקה להם כוחותÆ חשוב לספק 

להם משוב שמשמעותו∫ אתה גיבו̈ר אתה מתמוד̈ד אתה עושה משהו חשוב¨ אתה צומח מהפעילות¨ 

Æאתה מרוויח מזה לעצמ̈ך אתה חלק ממערך סיוע ואתה תורם לעם ישראל

אנשים חוששים לפתוח פחדים אמיתיים על הבית שייפגע¨ על הבעל שייפגע כי נשאר לעבו̈ד על ילדים 

שנשארו ועלולים להיפגע ועל הורים זקנים וחברים וקרובי משפחה שעלולים להיפגעÆ נפוצה אמונה 

ש¢אם אדבר על זה¨ זה יקרה¢Æ צריך לתת לגיטימציה לפחדים¨ לתת לגיטימציה להימנעות מדיבור על 

מה שעלול לקרות¨ אבל גם לתת כלים כדי להילחם בניבויים השליליים שעוברים לאנשים בראשÆ צריך 

לעשות אבחנה בין צער שמביא לבכי ולשחרו̈ר לבין דיכאון שמביא לאטימות רגשית¨ לאובדן אנרגיה¨ 

לעייפות ולחוסר תיאבוןÆ לתת לגיטימציה לבכי כתהליך משחרר וכמהלך נוגד דיכאוןÆ לברר על שינה 

Æאם הוא ישן בלילה¨ המצב יותר טוב Æבלילה

 כדאי לפתוח שיחות על אמונה באלוהים¨ אמונה בעולם הבא ובגן עדןÆ להציע להתפל̈ל לקרוא תהילים¨ 

לקבל ולתת ברכותÆ כל אחד בשפה שלו ובדרך שלוÆ לעודד השתתפות בתפילות בציבורÆ לתת לגיטימציה 

לעצם הנוכחות¨ ללא קשר ליכולת להתפללÆ הנוכחות בציבור המתפלל ≠ היא העניין המרכז̈י גם אם 

האדם מתפלל לב̈ד וגם אם הוא משוחח לבד בשפתו עם אלוהיםÆ אנשים עוסקים בזה הרבה¨ וחשוב 

להם לדבר על אמונה ועל אובדן אמונהÆ המאמינים מרגישים שזהו ניסיון גדול שאלוהים מעמיד בו 

 Æהמקבילה החילונית לניסיון הוא אתגר לצמיחה אישית מהמצב Æאותם באופן אישי ואת עם ישראל כולו

האפשרות לראות במלחמה מתנה¨ שכוונתה לחשוף את הליקויים שבתוכנו¨ במשפחתנו¨ בצה¢̈ל בהנהגה 

 Æובעם ישרא̈ל מאפשרת לאנשים לראות את הטוב שיש במצב ולדעת שאפשר לצאת ממנו מחוזקים

האפשרות שאם המלחמה תסתיים ב¢תיקו¢¨ הצד השני ≠ שיש לו כבוד ≠ יהיה מוכן להידברות¨ פותחת 

Æפתח חדש של תקווה לשלום אמיתי באזור
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כשלושה שבועות לאחר סיום המלחמה¨ יצרנו קשר טלפוני עם מאות המשפחות והאנשים שקיבלו סיוע 

טיפולי בניצניםÆ חלקם חזרו לשגרה¨ חלקם דיווחו כי המצוקות הנפשיות עדיין קיימות אבל במינון נמוך 

יות̈ר ואצל חלק מהתושבים תחושות המצוקה נמשכו במלוא עוצמתן ואף החמירוÆ במהלך השיחות 

הטלפוניות¨ השתדלנו לתת הדרכה טלפונית קצרה להורים אם חשבנו שהדבר עשוי לעזו̈ר ובמקרים 

 Æאחדים הפננו את המשפחה לשירות הפסיכולוגי בעי̈ר ליועצת ביה“ס¨ לרווחה ולגופים אחרים

רובן המוחלט של המשפחות עמן שוחחנו הביעו את תודתן והערכתן העמוקה על כל העזרה¨ הפיזית 

והנפשית¨ שהן קיבלו באתר ניצניםÆ חלק מהשיחות היו מרגשות ביות̈ר ונתנו תחושה שהאנשים שמחים 

Æלשוחח עם מישהו ששהה עימם בניצנים וחווה בעוצמה רבה כמותם¨ את חווית  השהות במקום

מאז המלחמה אנו שומרים על קשר שוטף עם הגופים השונים שעימם שיתפנו פעולה בניצנים∫ משרד 

הרווחה¨ אוניברסיטאות¨ האיגוד הישראלי לפסיכותראפיה¨ חלק מהמתנדבים ועודÆ ביחד אנחנו מנסים 

להפיק לקחים¨ להכיר טוב יותר אחד את השנ̈י ללמוד מהניסיון המצטב̈ר להדק את שיתוף הפעולה¨ 

לשמור על קשר רצי̈ף ולהיערך לקראת האפשרות של הקמת מרכזי פינוי נוספים בעקבות מלחמה¨ 

 Æ‘אסון טבע וכד

™

קריאה שוטפת אודות המערך הטיפולי שנבנה בניצנים יוצרת את הרושם כי לכאורה¨ הכול היה טבעי 

ופשוט¨ אולם במציאות & נדרשו תעצומות נפש וגו̈ף עבודה סביב השעון בתנאי שדה¨ ונוכחות וזמינות 

Æלאורך שעות היום ולעיתים גם בלילה¨ כולל בסופי השבוע

øמה ִאפשר את ההצלחה

סוף דברסוף דבר
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אם נפרק את הצלחת העבודה ב¢ניצנים¢ למרכיביה¨ נוכל להצביע על מספר גורמים עיקריים∫ 

מנהיגות
העקרון הבולט הראשון הוא ההתגייסות המלאה ולקיחת האחריותÆ אתר ניצנים הוקם כיוזמה פרטית¨ 

ולמשרדי הממשלה לא היה חלק בהקמתו¨ ולא הייתה כל אחריות כלפי השוהים בו ≠ מצב שהיה עלול 

ליצור בעיות משפטיות מורכבות בלקיחת אחריות שאינה מוסדרתÆ אנו בחרנו לקחת אחריותÆ תיאור 

מצבם של היושבים במחנה לא הותיר מקום לספק∫ היה צורך בסיוע מקצועי דחו̈ף ורצינו להיות במקום 

Æשבו ישנם ילדים נזקקים

מרכיב מנהיגות נוס̈ף מרכזי מאו̈ד הוא היכולת להובי̈ל לכוון אחרים ולהעצימםÆ מרכיב זה בא לידי 

ועמידה בהם¨ כאשר ההרכב  ומגופים שונים¨  קביעת כללי עבודה  ביטוי ברתימת מתנדבים משפ“י 

של הצוות הטיפולי משתנה ברובו מיום ליום¨ העצמת המתנדבים ע“י הדרכתם¨ וחיזוק של תחושת 

  Æהשליחות וההוקרה על פעלם

היכולת לבנות צוות בתנאי שדה ובתחלופה כה גבוהה¨ היוותה גם היא ביטוי למנהיגותÆ הצוות נוצר ע“י 

שמירה על שגרת עבודה בתנאים מאוד בלתי שגרתיים¨ באמצעות חולצות שמתגו את אנשי המקצוע¨ 

ע“י סינון חלק מן המתנדבים¨ ובאמירה ברורה שרק אלו המוכנים לבוא לפחות ליומיים≠שלושה יוזמנו 

לאתרÆ תחושת השליחות חוזקה גם באמצעות התרמת המתנדבים לצרכים שעלו אצל תושבי האתר 

ולא נמצא להם מענהÆ היכולת להוביל ולהשפיע התבטאה במלוא העוצמה כאשר יחסי האמון שנבנו 

 Æעם הנהלת האתר הובילו להיוועצויות תכופות שלהם עם אנשי המקצוע

 Æהיכולת לשים במרכז את המשימה הוא  היוצרים מנהיגות¨  ביותר מאלו  אולי המרכזי  נוס̈ף  מרכיב 

מרכיב זה נראה כמובן מאליו¨ אך היכרות עם מערכות שונות מלמדת שאין הוא טריוויאלי כלל וכלל∫ 

 Æוכבוד כוח  רקע מאבקי  על  בעיות קשות  לעיתים  ברורות¨ מתגלות  היררכיות  קיימות  בו  בארגון  גם 

המטפלים בניצנים העבירו למנהלי האתר ולתושביו מסר של כבוד וצניעות¨  וכן שהם רואים עצמם 

כמשרתי ציבורÆ מסר דומה הועבר גם לגופים שונים שרצו להצטרף לעבודה¨ וגם לאנשי משרד הרווחה¨ 

Æשהגיעו לניצנים מאוחר יותר

נוכחות חיה
”הנוכחות החיה“ התבטאה בנוכחות הפיזית לאורך היום והלילה¨ בזמינות הגבוהה¨ בגמישות¨ בצורת 

העבודה¨ במענים שנבנו וב≠Æreaching out העבודה הטיפולית בניצנים קרמה עור וגידים בתוך מציאות 

בה נשברו כל הרצפיםÆ בתוך יום¨ מאות≠אלפי אנשים במדינת ישראל חוו איום קיומי ממשיÆ רבים בחרו 
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יכלו למצוא לעצמם מקום  ומכרים או להתארח בבתי מלוןÆ אלו שלא  לנסוע לבני משפחה¨ חברים 

חלופ̈י הגיעו לניצניםÆ הם היו שם נבוכים¨ מבולבלים¨ ללא תפקיד וסמכות ברורה במשפחה ובחברה¨ 

Æמפוחדים¨ וברובם חסרי אונים

בסיטואציה כל כך כאוטית¨ לא נמצאו ברוב המקרים כוחות לקחת אחריות¨ להיות הכתף התומכת 

לילדים ולבןØבת הזוג¨ או אפילו לזהות את הצרכים והקשיים שלהםÆ אצל אוכלוסייה שחוותה חוויית 

פליטות¨ היה צורך באנשים שיהיו שם עבורם¨ שישדרו אכפתיות אמיתית ורצון כן לסייע¨ וישדרו ביטחון 

ומקצועיותÆ אנשי מקצוע שלא ימתינו לקריאה מהשדה¨ אלא ינגישו את שירותם לאלו שעשויים להזדקק 

להםÆ צרכני השירות היו צריכים להיות בטוחים בכך שגם מחר ומחרתיים יעמדו הפסיכולוגים והיועצים 

לצדם¨ ויהיו שם כל עוד הם זקוקים להםÆ הנוכחות החיה התבטאה בעוצמה¨ בשהותם של מספר אנשי 

מקצוע גם בלילות ובסופי שבוע¨ ובמכתבים שנתלו באוהלים¨ הביעו הערכה להתמודדות התושבים באתר 

והזמינו אותם לקבל סיוע ≠ לא לפני שתיארו סימפטומים העלולים לצוץ במצבים דומיםÆ הפסיכולוגים 

 Æוהיועצים נגשו לאוהלים והזמינו את האנשים לשתף ולהסתייע

גÆ שיתוף פעולה מלא בין הגופים השונים
מרכיב משמעותי נוסף בהצלחת העבודה היה שיתוף הפעולה המלא שנבנה בין גופים שוניםÆ שיתוף 

הפעולה הבולט ביותר הוא כמובן בין שפ¢̈י משרד החינוך ו¢אשלים¢¨ גßוינט ישראלÆ שיתוף פעולה זה  

נבנה במשך שנים בעבודה מול הטרור המתמשך בארץ ובהתמודדות עם ילדים בסיכוןÆ שיתוף פעולה 

זה ִאפשר את ההתגייסות המיידית ואת העבודה הרציפה של עשרות אנשי מקצוע לכל אורך המלחמה 

בעזרה לתושבי הצפוןÆ במהלך המלחמה התגלה שיתוף פעולה עם גופים נוספים¨ כגון אוניברסיטאות¨ 

ביה¢ח שנייד̈ר מכללת דוד ילין והאיגוד הישראלי לפסיכותראפיה¨ ששלחו את אנשיהם לניצנים ואלו 

השתלבו בארגון הטיפולי הקיים ותרמו תרומה רבהÆ אין ספק ששיתוף הפעולה המלא היווה תנאי הכרחי 

 Æלהצלחת מערך הסיוע בניצנים
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נספח מסß ±∫ טופס דיווח למטפל בניצנים
תאריך∫ ___________  יום∫ _________   מתחם∫ ____________

אוהל שם גיל טלפון כתובת פנייה ´ זמן שהייה טיפול מעקב

נספחיםנספחים
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נספח מס‘ ≥∫ תוכנית התערבות חיבוקי
שאלון לאיתור תגובות לחץ להורים לילדים בגילאים ≤≠∂ שנים

פרופß אבי שדה ≠ אוניברסיטת ת¢א

שי חן≠גל ≠ שפ¢י≠¢אשלים¢

תאריך לידה∫ _________      מין∫    בן     בת  

מקום מגורים ∫ _____________________ מספרי טלפון∫ _____________________

לא¨ פרט ©מילואיםØעבודה®∫________________________ כן    האם שני ההורים בניצנים∫ 

האם הילד סובל מהתופעות הבאות∫

האם סבל בעבר באיזו מידה סובל היום המצב

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ±Æ מגיב קשה לרעשים וקולות 
שונים 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ≥Æ נדבק ונצמד להורים 
ולמבוגרים¨ חושש מפרידה

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ≤Æ לא פעיל ולא מעוניין 
במשחקים

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ¥Æ סובל מפחדים¨ חר̈ד מבוהל

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   Æµ סובל מסיוטי לילה ויקיצות 
מבוהלות 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ∂Æ בוכה הרבה 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ∑Æ משחק ¨ מדבר על או 
משמיע קולות מלחמה

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ∏Æ חסר שקט¨ עצבני או 
תוקפני ואלים 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   Æπ מתנגד ללכת לישון¨ 
מתקשה להירדם 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ∞±Æ ישן יותר מהרגיל 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ±±Æ מנותק מהסביבה¨ שקוע 
בעצמו 

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ≥±Æ חזר להרטיב בלילה או 
לעשות צרכים במכנס
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לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ≤±Æ הילד מדבר או עסוק 
בנושא המוות

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   ¥±Æ סובל מכאבים או בעיות 
גופניות ללא הסבר

לא כן   הרבה מעט   בכלל לא   Æ±µ התחיל או הגביר מציצת 
אצבע Ø מוצץ

האם הילד נחשף ישירות ל∫

פרט באיזו מידה המצב

הרבה מעט   בכלל לא   ±Æ ישיבה במקלט  

הרבה מעט   בכלל לא   ≥Æ שמיעת אזעקה

הרבה מעט   בכלל לא   ≤Æ רעשים של פיצוצים 
ותותחים

הרבה מעט   בכלל לא   ¥Æ פגיעת קטיושות בסביבת 
הבית 

הרבה מעט   בכלל לא   Æµ פגיעה באנשים¨ פצועים 
וכדומה

הרבה מעט   בכלל לא   ∂Æ דיווחים על בן משפחה 
שנפגע

הרבה מעט   בכלל לא   ∑Æ אירוע טראומתי אחר
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נספח מסß ≤∫ פרוטוקול מפגש חיבוקי
Æ®פגישה עם הילד והאם ©או האב  •

 øאיפה אתה גר øשיחת גישוש עם הילד כדי ליצור קשר ולבחון שיתוף פעולה ©איך קוראים לך  •

Æ ®ßוכו øמה אתה אוהב לעשות בניצנים

 Æאני רוצה להכיר לך אותו ולספר לך כמה דברים עליו Æיש לי פה חבר שקוראים לו חיבוקי¢  •

חיבוקי הוא חבר נורא חמוד ובדרך כלל הוא עליז¨ שמח ואוהב חברהÆ בזמן האחרון הוא נראה 

לי קצת עצוב¨ ואולי גם קצת מפחדÆ נראה לי שהוא עצוב כי אין לו חבר טוב שישחק איתו¨ 

 Æישמור עליו ביום ויישן איתו בלילה

 øמה דעתך

היית רוצה להיות חבר של חיבוקיø ©לחכות לתגובה® 

Æ®לחכות לתגובה© ¢øאתה חושב שתוכל להיות חבר טוב שלו ותשמור עליו¢

בהנחה שהילד משתף פעולה ומביע עניין¨ נותנים לו את חיבוקיÆ יש להדגים לו שחיבוקי מאוד   •

 Æאוהב חיבוקים

להורה יש להסביר את עקרונות ההתערבות הכללית¨ ולציין שנתקשר בהמשך כדי לשמוע   •

Æמה שלום הילד וחיבוקי
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נספח מסß ¥∫ תוכנית חוסן
התערבות במשבר ≠ כפר ניצנים ≠ תוכנית חוסן

ד¢ר מישל סלואן ≠ אוניברסיטת ת¢א

שי חן≠גל ≠ שפ¢י≠¢אשלים¢

יצירת הקשר הראשוני ≠ היכרות והצגה עצמית∫  

כיון שמדובר בהתערבות מאוד קצרה¨ לחיבור הראשוני חשיבות רבהÆ חשוב לחיי̈ך להיות אמפטיים 

Æולהגיד כמה מילים לפני שמתחילים בהתערבות

איסוף אינפורמציה על הילד ומשפחתו∫

גיל∫___________________________________________________________

כיתה∫__________________________________________________________

ביה¢ס∫_________________________________________________________

כתובת∫_________________________________________________________

הרכב משפחתי בבית∫ שם האב והגיל שלו___________________________________

משך השהייה מחוץ לבית______________________________________________

______________________________________________øהאם מישהו נשאר בבית

__________________________ øהאם יש קרובי משפחה או חברים שנשארו באזור הצפון

_____________________________________________________________

משך השהייה בכפר_________________________________________________

עם מי אתØ ה נמצאØת בכפר___________________________________________

___________________________________________ øה מעביר את הזמןØכיצד את

_____________________________________________________________

____________________________________________ øה בכפרØה מרגישØאיך את

_____________________________________________________________
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הבעיות והקשיים המרכזיים∫ 

את הבירור על הקשיים המרכזיים יש לערוך בצורה של ראיון חצי≠מובנהÆ מאוד חשוב להתאים את הראיון¨ 

את השפה ואת השאלות לגיל הילדÆ באופן כלל̈י רצוי לאפשר לילדים לדבר באופן חופשי ולהתבטא 

בנושאים המטרידים אותםÆ על כל אחד מהנושאים מופיעות מספר שאלות מנחותÆ במידה שהילדים 

 Æמתקשים לבטא את הדברים באופן חופש̈י ניתן לסייע להם באמצעות שאלות מנחות

מצב רגשי∫ 

דוגמאות לשאלות∫ האם אתה מרגיש שיש לך כאבי ראש¨ כאבי בטן או כאבים גופניים אחריםø האם 

אתה מרגיש מודאג כל הזמןø האם אתה מרגיש שאתה עומד לבכות בכל רגעø האם אתה מרגיש שאתה 

עצובø האם אתה מרגיש כל הזמן פחדø האם אתה מסתגר ולא מעוניין לשחק עם ילדים אחריםø האם 

 øהאם אתה נצמד לאם øאתה מתקשה להיפרד מאמך

Æחשוב לנסות להבחין בקווים כללים¨ המאפשרים הבחנה גסה בין תגובת חרדה לבין תגובת דיכאון

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

למטפל ≠ נסה להעריך את הילד על סקלה שבין ± ©ללא קושי רגשי או תפקודי® לבין ∞± ©קושי רגשי 

משמעותי עד חוסר תפקוד מוחלט®∫

קושי 
רגשי 

משמעותי

ללא 
קושי 
רגשי

±∞π∏∑∂µ¥≥≤±

בעיות התנהגות∫ 

דוגמאות לשאלות∫ האם אתה מתרגז לעיתים קרובות על אחריםø האם אתה ממלא אחר ההוראות 

של המבוגרים בכפרø האם אתה רב עם ילדים אחריםø האם היית מעורב בתגרהø האם לקחת דברים 

 øשאינם שייכים לך

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
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למטפל ≠ נסה להעריך את הילד על סקלה שבין ± ©ללא קושי התנהגותי® לבין ∞± ©קושי התנהגותי 

משמעותי עד חוסר שליטה מוחלט®∫

קושי 
רגשי 

משמעותי

ללא 
קושי 
רגשי

±∞π∏∑∂µ¥≥≤±

היפראקטיביות∫ 

דוגמאות לשאלות∫ האם קשה לך לשבת במקום אחדø האם אתה זז ומתנועע כל הזמןø האם קל 

לפני  להסיח את דעתךø האם אתה מתקשה להשלים משימות שאתה מתחילø האם אתה חושב 

øשאתה פועל

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

למטפל ≠ נסה להעריך את הילד על סקלה שבין ± ©ללא היפראקטיביות® לבין ∞± ©היפראקטיביות קשה 

וחוסר ריכוז מוחלט®∫

קושי 
רגשי 

משמעותי

ללא 
קושי 
רגשי

±∞π∏∑∂µ¥≥≤±

יחסים בין אישיים ותפקוד חברתי∫ 

דוגמאות לשאלות∫ האם מצאת חברים חדשים מאז שהגעת לכפרø האם אתה מעדיף בימים אלה 

להיות לבד או בחברהø האם ילדים אחרים בכפר מחבבים אותךø האם ילדים אחרים מציקים לךø האם 

אתה מעדיף את חברת המבוגרים על פני חברת ילדים אחרים בגילךø האם אתה מתגעגע לחברים 

 øשלך בבית

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
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חברתי  ©קושי   ±∞ לבין  תקין®  חברתי  ©תפקוד   ± שבין  סקלה  על  הילד  את  להעריך  נסה   ≠ למטפל 

משמעותי®∫

קושי 
רגשי 

משמעותי

ללא 
קושי 
רגשי

±∞π∏∑∂µ¥≥≤±

ציור של איש בגשם

 Æוחבילת טושים A¥ יש לספק דפי Æההוראות ≠ צייר איש¨ אישה¨ ילד או ילדה בזמן שיורד גשם

לאחר שהילד מסיים את הציו̈ר יש לבקש ממנו שיספר סיפור על הדמות שבתמונהÆ הדבר המרכזי 

שעל המראיין לשים אליו לב הוא תיאור ההגנות שהילד צייר∫ מהן ההגנות שברשותוø כיצד הדמות 

מתמודדת עם המצבø האם היא מתמודדת בצורה טובהø וכדÆß חשוב לשים לב לשאול על האלמנטים 

 Æשל הקושי ועל האופן שבו הדמות מצליחה להתמודד עם המצב

נרמול המצבים הרגשיים¨ ההתנהגותיים והחברתיים שעלו בראיון 

בשלב הזה חשוב להתייחס באופן ספציפי לתמונת המצב שעולה מהראיון האבחוני עם הילדÆ המטרה 

היא לגרום לתחושה נוחה ונורמלית של הסימפטומים לנוכח הקונטקסטÆ המסר הכללי הוא שכל אחד 

מתמודד בצורה שונה ומגיב באופן שונה למצב הלחץÆ חשוב להדגיש שמרבית התגובות הן תגובות 

זמניות¨ חלקן יישארו עוד מעט אחרי שהמצב יחלו̈ף אולם צפויה שתהיה ירידה הדרגתית בסימפטומים 

Æבתוך פרק זמן סביר

טכניקות הרגעה

חשוב לבדוק באילו טכניקות הילד עושה שימוש¨ על אילו הגנות הוא דיבר בראיון¨ ומהו הנרטיב שבא 

Æלידי ביטוי בציור האיש

ניתן להציע טכניקות נוספות¨ כגון∫

Æשניות µ נשימות בקצב של הכנסת אוויר למשך ≥ שניות והוצאת אוויר למשך  •

 Æהרפיית שרירים  •

Æ¢דמיון מודרך ≠ ¢מקום בטוח  •

Æהסחות דעת שונות ≠ סרטים¨ ספורט¨ ספרים¨ חברים וכל דבר שעושה כיף  •

Æפעילויות משותפות עם אנשים אחרים  •

Æשיתוף אנשים אחרים בחוויות  •
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ציור דרכי התמודדות

לסיום המפגש מבקשים מהילד לצייר את דרכי ההתמודדות שלו עם המצב ועם קשיים בחיים באופן 

כללי ©אפשר להציע לו לצייר את ¢השריון¢® בכל דרך שעולה על דעתו¨ מדרכים דמיוניות ©גיבורי ע̈ל 

ציי̈ר מה הנרטיב  הילד מה  כאן חשוב לשאול את  גם   Æועד לדרכים מציאותיות  ®ßוכו פיות  מפלצות¨ 

Æßשעולה מהציור וכו

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

סגירה 

לאפשר מקום לשאלות¨ להודות ליל̈ד להציע לו לבוא לדבר שוב עם מתנדביםØפסיכולוגיםØעו¢ס במידה 

 Æßויעלה צורך וכו

הערכת ההתערבות על ידי המטפל 

øעד כמה לדעתך ההתערבות סייעה לשיפור מצבו הרגשי של הילד

כלל לא סייעהסייעה במעטסייעהמאוד סייעה

¥≥≤±

øעד כמה ההתערבות הייתה מותאמת לגילו ולהבנתו

כלל לא סייעהסייעה במעטסייעהמאוד סייעה

¥≥≤±

øעד כמה הצלחת ליצור קשר משמעותי עם הילד

כלל לא סייעהסייעה במעטסייעהמאוד סייעה

¥≥≤±
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נספח מסµ ß∫ מכתבים לדיירים
מכתב מס‘ ± 

≤∏Æ∑Æ∞∂ ¨דיירי אוהל יקרים

Æכולנו גאים בכם על התמודדותכם עם המצב הביטחוני והריחוק מהבית

הן  אלו  וחרדהÆ תגובות  ילדים¨ פחד  נדודי שינה¨ הרטבה אצל  כגון  חווים מצוקות  רבים  זו  בתקופה 

 Æנורמליות וטבעיות למצבכם

יחד עם זאת¨ במידה שאתם או ילדיכם מרגישים במצוקה וזקוקים לסיוע נוס̈ף אנו ≠ צוות פסיכולוגים 

Æויועצות ≠ נשמח לסייע לכם וללוות אתכם בהתמודדות

חלק מאנשי הצוות מסייר בכל יום בין האוהלים¨ וישנו צוות נוסף הממתין לכם במתחם הפסיכולוגים 

Æוהיועצות¨ ליד באר המשקאות

מקווים לראותכם

≥ ßמכתב מס

±≤Æ∏Æ∞∂ ¨דיירי אוהל יקרים

בימים האחרונים רוחות חדשות מנשבות ≠ רוחות של הפסקת אש וחזרה לחיים הרגיליםÆ כולנו גאים 

Æבכם על התמודדותכם עם המצב הבטחוני והריחוק מהבית

בתקופה בה שהיתם במחנה¨ רבים מכם חוו מצוקות כגון נדודי שינה¨ הרטבה אצל ילדים¨ פח̈ד חרדה 

ואי≠ודאותÆ תגובות אלו הן נורמאליות וטבעיות למצבכםÆ יחד עם זאת¨ במידה שאתם או ילדיכם מרגישים 

במצוקה וזקוקים לסיוע נוס̈ף אנו ≠ צוות פסיכולוגים ויועצות במתחם ≠ נשמח לסייע לכם וללוות אתכם 

Æבהתמודדות עד שתחזרו לבתיכם

 Æייתכן שחלק מהמצוקות והקשיים הרגשיים שלכם או של ילדיכם ימשיכו גם לאחר החזרה הביתה

במקרה כזה¨ אנו מבקשים מכם לפנות אל יועצות בתי הספ̈ר אל הפסיכולוגים החינוכיים ואל שירותי 

Æהרווחה באזור מגוריכם במקרה הצורך להמשך טיפול
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Æהוצאת עם עובד Æהקצה הפרימיטיבי של החוויה Æ®±π∏π© Æאוגדן¨ ת

אילו̈ן עÆ ושחם¨ יÆ®≤∞∞∞© Æ מי יתמוך בתומכיםø הקנית הגישה הסלוטוגנית לפסיכולגים≠עמיתים המתמודדים 

בטראומות של מלחמהÆ בתוך אÆ קלינגמן¨ עÆ רביב ובÆ שטיין ©עורכים®Æ ילדים במצבי חירום ולחץÆ הוצאת 

 Æהשירות הפסיכולוגי ייעוצ̈י משרד החינוך

 Æהוצאת תולעת ספרים¨ תל≠אביב Æנוכחות חיה Æ®≤∞∞µ© Æאלווארז¨ א

Æהוצאת עם עובד Æטראומה והחלמה Æ®±ππ¥© Æהרמן¨ ג

 Æעם עובד Æתרגום∫ יוסי מילוא Æמשחק ומציאות Æ®±π∑±© Æו Æויניקוט¨ ד

 ¨ÆהÆאÆהוצאת מ Æהתמודדות בית ספרית עם אירועי אסון ומתח בטחוני מתמשכים Æ®≤∞∞≥© Æחן≠ג̈ל ש

  Æתל≠אביב

מו̈ר פÆ®≤∞∞∂© Æ לראות את הילדים∫ מדריך ליצירת סביבה חינוכית מגדלת לתלמידים בסיכוןÆ עמותת 

 Æירושלים∫ אשלים הוצאה לאור Æוינט ישראלßאשלים מיסודה של ג

מו̈ר פÆ ולוריא¨ אÆ®≤∞∞∂© Æ כוחו של היועץ החינוכי∫ בית הספר כסביבה חינוכית מגדלתÆ עמותת אשלים 

 Æירושלים∫ אשלים הוצאה לאור Æוינט ישראלßמיסודה של ג

מו̈ר פÆ¨ לוריא¨ אÆ¨ חן≠ג̈ל שÆ וסימן≠טוב¨ יÆ®≤∞∞µ© Æ משא הטראומה∫ התמודדות מתמשכת עם נפגעי לחץ 

 Æוינט ישראלßהוצאת משרד החינוך ואשלים≠ג Æוטראומה בין כתלי ביה¢ס
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ביבליוגרפיהביבליוגרפיה
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 Festinger¨ LÆ ®±πµ∑©Æ  A Theory of Cognitive DissonanceÆ  Evanston¨ IL∫  Row¨ Perterson &

Company
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