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אורית נוטמן-שורץ, אפרת הויס ואביטל אלטמן 

תקציר
פינוי כפוי של תושבים ממקום מושבם כתוצאה משינויי גבול, מלחמה או אסונות 

טבע מוכרים בספרות כמקור לדחק בקרב קהילות שונות ברחבי העולם ובישראל. 

תגובות ילדים למצב דחק כזה טרם נחקרו באופן מספק. לפיכך, המאמר הנוכחי 

מתאר מחקר המתמקד בתיאור תפיסות ילדים בגיל החביון בנוגע לפינוי כפוי ומעבר 

למקום מגורים חדש; זאת באמצעות ניתוח פנומנולוגי ואבחוני ציורים של 12 ילדים 

בני 7—9 שנים שפונו מגוש קטיף. 

ממצאי המחקר מראים כי חוויית הפינוי הכפוי היא משמעותית עבור ילדים צעירים 

ניסו  פונו,  בבית שממנו  לעסוק  הרבו  הילדים  מהאירוע.  ימים  שנתיים  בחלוף  גם 

לשמר זיכרונות ותחושות שחוו סביב החיים בגוש, וכך גם בכל הנוגע לאירועי הפינוי. 

הציורים חשפו את קשייהם של הילדים לצד דרכי התמודדות שבהן נעזרו על מנת 

לעבד את חוויית הפינוי ולהסתגל. עם זאת, הילדים ציירו ציורים נורמטיביים לגילם, 

של  ההתמודדות  דרכי  טראומטית.  איננה  הפינוי  תפיסת  הזמן  בחלוף  כי  ונראה 

הילדים כללו אמצעים פסיכולוגיים, כגון הרחקה והכללה ושימוש במערכות תמיכה 

אידאולוגיים  ביטויים  כללו  הציורים  כך,  על  נוסף  וקהילה.  חברתיות, כמו משפחה 

רבים, וניתן לשער כי תפיסה אידאולוגית מסייעת בהבניית המציאות, מתן משמעות 

לאירועים ויצירת קבוצת שייכות חזקה. 

התמודדותם  ודרכי  הילדים  תגובת  כי  הראו  המחקר  ממצאי  כי  העובדה  לאור 

קיימת חשיבות לשקלול מרכיבי  והקהילתי שלהם,  מושפעות מהרקע המשפחתי 

האידאולוגיה, הקהילה והמשפחה בהערכה ובהתערבות הפסיכו-סוציאליות, על מנת 

לחזק התמודדות רצויה של הילדים. ברוח זו, יש לפתח מדיניות התערבות לצורך 

היערכות לפינויים עתידיים. 

מילות מפתח: פינוי כפוי, טראומה, התמודדות, ציורי ילדים 

מבוא
שונות,  מסיבות  מבתיהם  להתפנות  אזרחים  מעט  לא  נאלצים  האחרונות  בשנים 

)מלחמה, שיקום אזור או שינויי  פוליטיות  בין אם מסיבות  זמנית או לצמיתות, 

 Hansen &( וכדומה(  הצפות  )שיטפונות,  טבע  אסונות  של  מסיבות  או  גבול( 

חוויה  היא  כפוי  בפינוי  התנסות   .)Smith, 1982; Steinglass & Gerrity, 1990
מוכרת  וסביבה  קהילה  בית,  אבדן  כמו:  רגשיים,  היבטים  המערבת  מורכבת, 

ופגיעה ביציבות המשפחה, חוסר המשכיות ופגיעה במתן משמעות לחיים, היבטים 
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אינסטרומנטליים, כגון: התארגנות למאבק ומציאת בית, מקום עבודה או מקצוע 

 Marris,( חדשים וכן היבטים קוגניטיביים הקשורים לקושי בתכנון וראיית העתיד

Shamai & Lev, 1999 ;1980(. מקובל לראות אירועים של פינוי כפוי כאירועים 
טראומטיים; זאת משום שהם מלּווים על פי רוב בהפרה חדה ומשמעותית של שגרת 

החיים, כרוכים באבדנים מרובים ואינטנסיביים וכן אינם מבחירתו או בשליטתו 

)Hobfoll, Dunahoo & Monnier, 1995(. לב )1995( הבחינה בין  של המפונה 

לרוב,  המדינה.  של  חיצוני  מלחץ  כתוצאה  פינוי  לבין  מאסון  כתוצאה  כפוי  פינוי 

העקירה האחרונה קשה יותר להתמודדות. בעוד במקרה של אסון מטרת העקירה 

היא הצלת חיים, העקירה בעקבות לחץ מדיני נובעת לא אחת משיקולים פוליטיים, 

לשם העברת חבלי ארץ לישות מדינית אחרת. על כן במקרה של אסון טבע קיימת 

מוכנות של הפרט לעזיבה, ולעומת זאת, בעקירה כתוצאה מלחץ מדיני, המוכנות 

לעזיבה נמוכה. על פי רוב, מפונים בעת אסון נהנים מתמיכה חברתית בלתי פורמלית 

המתבטאת בסיוע פיזי ובסיוע נפשי מסיביים, בניגוד לאוכלוסייה הנעקרת כתוצאה 

מלחץ מדיני, שאינה זוכה תמיד לתמיכה חברתית. לבסוף, לאחר אסון, יש בדרך 

כלל לתושבים אפשרות לשוב למקום לאחר חלוף הסכנה, אך מפונים עקב נסיבות 

מדיניות אינם יכולים ברוב המקרים לשוב למקום מגוריהם. מחקרים על השפעות 

של פינוי כפוי על רווחה נפשית נעשו ברוב המקרים בעקבות פינוי בשל אסונות טבע, 

כמו סופות הוריקן בארצות הברית, ונמצא בהם כי התגובות הנפשיות-פסיכולוגיות 

של המפונים לפינוי כפוי הן מגוונות מאוד, וכוללות תגובות של כאב, אבל, כעס, 

חרדה, קשיי הסתגלות ודיכאון, בעיות ביחסים זוגיים ומשפחתיים, אבדן ביטחון 

 Brown & Perkins, 1992;( בהישגיות ויכולת ותחושות אי-ודאות באשר לעתיד

הקצר  בטווח  גם  נמצאו  אלו  תגובות   .)David, Mellman & Mendoza, 1996
 Aroain, 1990; Gerrity & Steinglass, 2003;( וגם בטווח הארוך לאחר הפינוי

והן מאפיינות גם תגובות של פליטים המאבדים   ,)Goenjian & Pynoos, 2001
את בתיהם בשל מלחמה או מהפך פוליטי )Silove, 2000(. לאחרונים מתווספות 

גם שאלות ביחס לעולם הערכים ותחושות כעס ובגידה כלפי הגורמים הממשלתיים 

.)Gerrity & Steinglass, 2003( המפנים

במדינת ישראל היו שני פינויים פוליטיים, הראשון — פינוי סיני וחבל ימית בשנת 

1982, שבו פונו כ-4,300 תושבים מבתיהם בחצי האי סיני כחלק מהסכמי השלום 

עם מצרים, והשני — פינוי גוש קטיף וצפון השומרון בשנת 2005. ממצאי מחקרים 

על הפינוי מסיני מהווים חיזוק להשערות כי עקירה של אזרח מביתו עלולה להביא 

לערעור קשה של תחושת הביטחון והמוגנות ושל התחושות הבסיסיות והצרכים 

פינוי  על  מחקרים  ממצאי  טווח.  ארוכות  השלכות  לפינוי  וכי  ביותר,  הבסיסיים 

זה העלו כי המפונים הגיבו לפינוי בתגובות לחץ, חרדה, תחלואה פיזית ונפשית, 

דיכאון, כעס, בלבול והשפלה. כן נרשמו דיווחים על קשיים בזוגיות שהביאו לעתים 

לגירושין, תחושות ניכור ומרירות כלפי הממסד והציבור הכללי בישראל, חוויות של 

היעדר שייכות לחברה הישראלית, ובמקרים לא מעטים — בחירה לעזוב את הארץ 

 Dasberg & Sheffler, 1987; Rosenfeld, ;1988 ,למשל, טוביאנה, מילגרם ופלח(
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Hrushovski, Mosesa & Baumel, 1984(. יתר על כן, נמצא כי לפינוי השלכות 
ולב-ויזל,  )גלילי  המפונים  של  והפסיכולוגית  הנפשית  הבריאות  על  טווח  ארוכות 

 .)2007

הפינוי מגוש קטיף, שבו מתמקד המחקר הנוכחי, נשען על החלטת ממשלת ישראל 

מה  השומרון,  בצפון  יישובים  ושלושה  קטיף  גוש  יישובי  את  לפנות   2004 בשנת 

שמקובל לכנות "תכנית ההתנתקות". הפינוי, שכלל כ-8,000 תושבים, נמשך במשך 

מספר ימים באוגוסט 2005, ולאחריו הועברו חלק מהמפונים לבתי מלון, ומיעוטם — 

לאתרי מגורים זמניים שהוכנו בחפזה, עד שייבנו בתי הקבע החדשים שלהם. הפינוי 

הכפוי שחוו תושבי גוש קטיף במסגרת תכנית ההתנתקות דומה במאפייניו לפינוי 

המשבר:  פוטנציאל  את  להגביר  העלולים  ייחודיים,  מאפיינים  בו  יש  אך  מסיני, 

בשונה מסיני, ההתיישבות בגוש קטיף הונעה על ידי אידאולוגיה של יישוב הארץ, 

הם  שפונו  הנוער  ובני  הילדים  ומרבית  ארוכה,  הייתה  בגוש  ההתיישבות  תקופת 

המקום  תושבי  של  החזקה  השייכות  לתחושת  שתרמו  עובדות  קטיף,  גוש  ילידי 

לאזור )שגיא, 2005(. נוסף על כך, במהלך חודשי המאבק שקדמו לפינוי, תושבי גוש 

קטיף הרגישו כי הם אינם זוכים לאהדה, אלא הופכים לקבוצת מיעוט המעוררת 

מחלוקת. הפינוי התרחש לאחר תקופת חירום מתמשך, אשר הגבירה את הלכידות 

והסולידריות בתוך הקהילה, אך הביאה גם לבידוד של תושבי גוש קטיף מהחברה 

הישראלית הכללית )Nuttman-Shwartz & Dekel, 2009(. המתיישבים חשו כי 

הממשלה והמדינה בגדו בהם, וכן היה עליהם לנטוש אדמה שעליה נפלו אנשים 

סביב  אידאולוגי  שבר  חוו  המפונים  כן,  כמו   .)2004 וברטל,  )לבב  ללבם  יקרים 

האמונה בזכות ובצורך לשלוט באזורים שפונו )שלג, 2007(. נסיבות אלו הגבירו את 

פוטנציאל הלחץ בפינוי שהתרחש. מחקרים שהתפרסמו מצביעים על כך שמצוקה 

 Billig, Kohn( פסיכולוגית גבוהה נצפתה בקרב תושבי גוש קטיף גם לפני הפינוי

 Tuval- ;2007 ,( וגם בתקופה שלאחריו )שרגאי& Levav, 2006; Hall et al., 2008
Mashiach & Dekel, forthcoming(. מספר מחקרים שנערכו בתקופה שלאחר 
חודרניים,  זיכרונות  כגון:  ללחץ,  אופייניות  רגשיות  תגובות  על  הצביעו  הפינוי, 

על   ,)Nuttman-Shwartz, 2008  ;2005 )וימר,  ודיכאון  אבל  הימנעות,  עוררות, 

נוער  ובני  ילדים  של  גבוהים  נשירה  שיעורי  על  גם  וכן  גבוהים  תחלואה  שיעורי 

 .)Prime Minister’s Office/Sela, 2006( ממערכת החינוך

ילדים, עזיבה כפויה, התמודדות ותגובות מצוקה 

ידי ילדים כאירועי חיים משמעותיים, והם בעלי פוטנציאל  מעברים נתפסים על 

החיים  יראו  איך  לדמיין  ממבוגרים  יותר  מתקשים  ילדים  לחץ.  אירועי  להיות 

שלהם לאחר המעבר, ותחושות חוסר ודאות מתעוררות ביחס לשאלות, כמו: היכן 

יגורו? האם יהיו להם חברים? האם הילדים האחרים יאהבו אותם? כיצד ישתלבו 

שכונה  בניינים,  כמו:  מוכרים,  עצמים  של  באבדן  גם  כרוך  המעבר  הספר?  בבית 

 Edwards &( הקודם  הבית  של  מכלול  המהווים  אחרים,  סביבתיים  ומרכיבים 
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ילדים  גורם סיכון לתפקוד של  Steinglass, 2001; Fisher, 1988(. מעבר מהווה 
והישגים  עצמי  דימוי  חברתית,  הסתגלות  נפשית,  בריאות  תחומים:  בארבעה 

מבנה  גורמים:  לשלושה  בהתאם  משתנות  למעבר  הנפשיות  התגובות  בלימודים. 

האישיות, תגובות המשפחה למעבר והשאלה, האם מדובר במעבר רצוני או כפוי. 

אגמון )1990( מציין, כי במצב שבו המעבר נכפה על ילד או על מתבגר, הוא יתקשה 

להתמודד עם הקשיים הכרוכים בו. תגובות אלה קשורות לפרידה ולתהליך האבל 

עקב העזיבה והפרידה מדברים מוכרים, כגון: חברים, תרבות או נופים סביבתיים. 

ילדים בגיל בית הספר היסודי עסוקים במעבר לבית הספר ועשויים להיוותר חסרי 

כוחות להתמודד עם שינויים רבים )Brett, 1982(. בשנים הראשונות של בית הספר 

היסודי, עם החשיפה למצבים חדשים, מתחילים להתעורר אצל הילד חרדות ופחדים. 

קבוצת גילאי 7—9 נמצאה הקבוצה הפגיעה ביותר לחרדה ולפחד, ובמיוחד כתגובה 

לילד  רגיל  במצב  אם  אך   ;)Muris et al., 2000( וקונקרטיים  ישירים  לאיומים 

החברתית  למציאות  שרוי  הוא  שבה  מהחממה  הדרגתי  למעבר  האפשרות  ניתנת 

החדשה, במקרה של מעבר, ובעיקר מעבר כפוי, עלולים להתפתח אצל הילד חרדה 

וזאת  בדידות,  של  ותחושה  סרבנות  של  התנהגות  הימנעות,  של  תגובות  קיומית, 

אלו  תגובות  זה.  גיל  המאפיינים  ההורים,  לשיתוף  הרצון  וחוסר  המופנמות  בשל 

שלא  ולתמונות  למראות  החשיפה  עקב  ומוקצנות  ההורים  תגובת  את  משקפות 

ניתנים לעיכול, ולא אחת בשל היות המבוגרים עצמם מוטרדים ממשמעות המעבר 

שנכפה על המשפחה ומהשלכות מעבר זה. ממצאי מחקר שנערך בקרב ילדים שפונו 

מבתיהם בזמן מלחמה מצביע על תגובות מצוקה וחרדה גבוהות בקרב ילדים אלו, 

 Adjukovic & Adjukovic, 1998; Laor( בהשוואה לילדים שלא פונו מבתיהם

at al., 2006(. יתר על כן, מחקרים הראו כי שנה לאחר הפינוי, בני נוער אשר פונו 
ירידה ביכולתם הלימודית  מבתיהם בעקבות מלחמות חוו קשיי הסתגלות וחלה 

 .)Maksimovic, Kocijancic, Backovic, Ille & Paunovic, 2005( בבית הספר

 Shacham( משפחותיהם  בני  ללא  פונו  אשר  אלו  בקרב  במיוחד  התרחש  הדבר 

אדם  של  ביתו  כי  התפיסה  על  מבוסס  לכך  ההסברים  אחד   .)& Lahad, 2004
 Ley & Samuels, 1978;( וחום  אינטימיות  שייכות,  המסמל  בטוח,  מקום  הוא 

החביון  בגיל  השכיחות  לאלו  המתווספות  פרידה  של  חוויות  וכי   ,)Silver, 2005
 Weems & Costa,( כחלק מההתפתחות, מהוות מקור ללחץ ולתגובות של חרדה

מהם  חלק  ואיום,  לחץ  של  חמורות  לרמות  נחשפים  כשילדים  גם  אולם   .)2005
 ,)Shacham & Lahad, 2004( שחם ולהד .)Masten, 2001( מראים עמידות גבוהה

 12—9 בגילים  כי  מצאו  ישראל,  מצפון  הפצצות  בשל  שפונו  ילדים  על  במחקרם 

ישנה עלייה בתגובות של מצוקה פסיכולוגית, בהשוואה לגיל הילדות )6—9( ולגיל 

הוא  כך  יותר,  מבוגר  שהילד  ככל  כי  החוקרים  מצאו  כן  כמו   .)+12( ההתבגרות 

מעדיף להישאר במקום מגוריו על אף האיום הביטחוני, זאת בשל החשיבות הרבה 

שמתבגרים מעניקים לסביבתם החברתית. 

עקב מיעוט המחקרים שהתמקדו בקבוצת גיל זו ובמאפייניה הייחודיים, כמו גם 

עקב ייחודו של הפינוי הפוליטי הכפוי כדוגמת הפינוי מגוש קטיף, עולות השאלות, 
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כיצד ילדים צעירים חווים פינוי כפוי ומעבר למקום מגורים חדש וכיצד חוויה זו 

משפיעה עליהם בטווח הארוך. על שאלות אלו אנו מבקשות לענות במאמרנו. 

שאלות המחקר 
עקירה מהבית מערבת כאמור אבדן של הבית כאובייקט עם תגובות לאירוע הפינוי 

הכפוי של הבית ותקופת מעבר ללא בית קבוע. ההנחה היא כי אלו עשויים להשפיע 

על הדרך שבה הילד חווה את עזיבת הבית ואת המעבר לבית חדש. לפיכך, שאלות 

ומהן  פוליטיות  פינוי בית כפוי מסיבות אידאולוגיות  המחקר היו, מהי משמעות 

דרכי ההתמודדות של ילדים צעירים בגיל חביון, שהוא גיל בעל אפיונים ייחודיים, 

בטווח הארוך. 

שיטת המחקר

המשתתפים 

במחקר השתתפו 12 ילדים בני 7—9 אשר פונו מבתיהם ביישוב שבגוש קטיף ועברו 

כילדים עם כל קהילתם למקום מגורים ביישוב קבע. הילדים השתייכו למשפחות 

מהמגזר הדתי-לאומי-תורני ולמדו בבתי הספר היסודיים שביישוב. הילדים נשאלו 

על ידי ההורים אם יסכימו להשתתף בפגישה והגיעו על בסיס הסכמה זו. בקבוצות 

לא נכחו ילדים שנפגעו בפעילות חבלנית במהלך התקופה שחיו בגוש קטיף, וכמו 

כן ילדים שהוריהם דיווחו על קשיים בתפקודם לפני או אחרי הפינוי.

איתור משתתפי המחקר 

עם האמהות(.  )לרוב  הילדים  הורי  עם  טלפון שהתקיימו  בשיחות  נעשה  האיתור 

לאחר  ומטרותיו.  המחקר  על  בכלליות  והסבירה  עצמה  הציגה  החוקרת  בשיחה, 

הם  ובו  המחקר,  על  הסבר  דף  בדואר  להורים  נשלח  כללית,  הסכמה  שהובעה 

לאחר  המחקר.  עורכת  עם  להיפגש  יסכימו  האם  ילדיהם,  את  לשאול  נתבקשו 

כשבועיים נוצר שוב קשר עם ההורים על מנת לתאם מפגש. הפגישות נקבעו לאחר 

שעות הלימודים, בכיתה בבית הספר. הילדים הגיעו בקבוצות של שניים—ארבעה 

ילדים, והחוקרת הציגה בפניהם את עצמה ואת מטרת הפגישה. בסיום הפגישה 

קיבלו הילדים ממתק, כתודה על שיתוף הפעולה.

כלי המחקר 

הציורים  אחד  הוא  בית  ציור  בית.  ציור  של  בכלי  שימוש  נעשה  הנוכחי  במחקר 

הנפוצים בקרב ילדים. הבית מסמל עבור הפרט יותר מאשר מבנה מגורים או מעון 

למשפחה. הוא מהווה חוף מבטחים, מרחב אינטימי ומוגן, שבו הפרט חווה קבלה, 

אהבה וחום אנושי ) Ley & Samuels, 1978(. כמו כן הוא מהווה ייצוג ודימוי של 

"העצמי" בעולם, וביטוי "העצמי" בתוך מבנה הוא אחת הדרכים שבה הארכיטיפ 
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מאפשרת  אמנות  באמצעות  הבעה   .)Dovey, 1985( לגלוי  הופך  "העצמי"  של 

לילדים לבטא את מצבי הלחץ והטראומה באמצעי תקשורת חזותיים, גם כשהם 

מתקשים לדבר עליהם )Stronbach-Buschel, 1990(. בציורים משתקפים החוויות 

הפנימיות הקשות והשינויים הדרמטיים שעברו בזמן תקופת הלחץ, אך פעמים רבות 

 Malchiodi, 1998( והתחדשות  התמודדות  המשקפים  דימויים  גם  מכילים  הם 

בציורים  להתבטא  עשויים  טראומטיים  ואירועים  לחץ  מצבי   .)Betinsky, 1995
בביצוע דל ובצמצום, ומאידך גיסא — בפירוט רב ובעומס, בניגוד לציור נורמטיבי 

ומאוזן. מקובל להשתמש בכלים אלו במהלך טיפול בילדים ובהתערבות הנעשית 

עמם )וימר, 2005(.

איסוף הנתונים

ושלושה  בנות  נכחו תשע  ובנות. במפגשים  לבנים  נפרדים  נערכו שלושה מפגשים 

כל  לגיל המשתתפים, בתחילת  בנים. למרות השימוש בקבוצה קטנה, המתאימה 

מפגש נכחה אם של אחד הילדים, על מנת לאפשר לילדים לחוש בטוחים ומוגנים. 

בסך הכול נכחו בכל המפגשים תשע בנות ושלושה בנים.

תחילה הזכרנו את הפינוי מגוש קטיף ואת המעבר למקום המגורים החדש ונַָתנו 

להם  והובהר  בית,  של  ציור  לצייר  נתבקשו  הילדים  מכן,  לאחר  כלליות.  הנחיות 

ביתם  או  ביתם שבגוש קטיף  לצייר את הבית שהם מעדיפים —  יכולים  כי הם 

כי מדובר במחקר העוסק בפינוי- ידיעת ההורים  הנוכחי. ההכוונה התבססה על 

גירוש מגוש קטיף, וההערכה הייתה כי אם המסר שהועבר להורים יהלום את זה 

שיועבר לילדים, ייווצר מרחב בטוח ואמין, שיסייע לילדים לבטא את תפיסותיהם. 

ניתנה האפשרות לבחור את סוג הנייר ואת כלי הציור. הם ציירו במשך  לילדים 

30—40 דקות. בתום מלאכת הציור, חלק מהילדים נתנו כותרת לציור ואף הוסיפו 

מספר מילים להסבר. 

ניתוח הציורים: בשלב ראשון נערך ניתוח פנומנולוגי, שהתייחס לתהליך היצירה 
פי  על  מרכזיות  לתמות  הציורים  קובצו  השני  בשלב  בנפרד.  ציור  כל  של  ולתוצר 

"מקום הבית" ביצירה. בשלב זה אותרו שתי קבוצות מרכזיות: האחת שמה דגש 

על הבית האישי, והשנייה — על הבית הקולקטיבי. לאחר מכן נערך ניתוח פרשני 

דרכי  באמצעות  התאפיינה  האחת  קבוצות:  שלוש  אותרו  ובו   ,)Furth, 2002(

ההתמודדות, ובעיקר שמה דגש על תמה קולקטיבית ועל מוטיבים אידאולוגיים-

וחרדה ממה  הציור חשש  באמצעות  ביטאה  השנייה  הקבוצה  לעומתה,  אמוניים. 

עם  האישי  "האני"  את  לשלב  הצליחה  הנוספת  הקבוצה  שיהיה.  וממה  שהיה 

ידי שלושה חוקרים שונים: אחד  נערך על  התפיסה הקהילתית-ציבורית. הניתוח 

מצוות המחקר ושניים חיצוניים. השלושה קטלגו את הציורים, תחילה בנפרד ואחר 

כך במשותף, וזאת על מנת להגביר את תקפות ההחלטה. 
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סוגיות אתיות

עקב גילם הצעיר של המשתתפים התבקשה הסכמת ההורים להשתתפות ילדיהם 

במחקר, זאת לאחר שהובהרו להם מטרותיו ומהלכו. כל הורי הילדים חתמו על 

מכתב הסכמה מדעת. כמו כן, על מנת לשוות לפגישות צביון שגרתי ולהקל בכך 

על הילדים, אלו נערכו בקבוצות קטנות. הן החוקרת, שהיא עובדת סוציאלית, והן 

ההורים לא דיווחו על התנהלות שונה לאחר המפגשים. נוסף על כך, נמסר להורים 

הפרטיות  על  לשמור  מנת  על  הצורך.  במידת  ולהתייעצות  לפנייה  טלפון  מספר 

והאנונימיות של המשתתפים לא נחשפו פרטים אישיים של הנבדקים ונעשה שימוש 

בשמות בדויים. 

ממצאי המחקר
הכפוי  הבית  פינוי  את  הילדים  תפסו  איך  לבחון  הייתה  הנוכחי  המחקר  מטרת 

וכן לבחון את דרכי ההתמודדות עם הפינוי. על כן במאמר הנוכחי, נתייחס לשלב 

השני של הניתוח. ניתוח ציורי הילדים חושף שלוש תפיסות המסמלות כיצד תפסו 

הילדים את הפינוי בחלוף הזמן: )א( הציור האידאולוגי-אמוני — "..... ]שם היישוב[ 

לנצח", המסמל תחושת שייכות לקהילה ולחוויה אידאולוגית חזקה וקולקטיבית; 

)ב( קבוצת הציורים הטראומטיים — ציורים המבטאים תחושות של פחד, דיכאון 

והרחקה; )ג( ציורים המייצגים מפגש בין "אני" אישי ל"אני" ציבורי. 

לצורך המחשה של התמות המרכזיות שעלו, נציג שלושה ציורים בלבד וננתח אותם. 

כל אחד מהציורים מייצג קטגוריה שהתגלתה בהליך המחקר המתואר לעיל על ידי 

שופטים שונים, ושלושתם יחד מהווים ייצוג מלא של התופעה. 

נהיה.  יהיה, אנחנו  לנצח": מה שלא  "גוש קטיף  הציור האידאולוגי-אמוני — 

את  המבטאים  והם  הזו,  הקטגוריה  תחת  שהוכנסו  ציורים  ציירו  ילדים  ארבעה 

מגוש  הפינוי  לחוויית  בהתייחסם  לילדים  שיש  האידאולוגית-אמונית  העטיפה 

קטיף ובתארם אותה. בציורים האלו נעשה שימוש בצבע הכתום, כמו גם בסמלים 

וסימנים המצביעים על הקהילה, ובעיקר על המשכיותה ונצחיותה, והשכיח ביותר 

הוא הביטוי "גוש קטיף לנצח". 

ימין,  בצד  וממוקם  בסכמטיות  מתואר  הבית  קטיף.  בגוש  בית  צייר   ,8 בן  אורי, 

מצוירים  הבית  קירות  העליון.  בקצהו  הגג  וסוף  הדף  בתחתית  הבית  של  בסיסו 

ולה  כתומה  דלת  לבית  בשחור.  חלקית  צבוע  והוא  כחולה,  הגג  מסגרת  באדום, 

ידית. בציור הבית יש ניסיון להראות פנים וחוץ, ובתוכו יש שולחן ושני כיסאות. 

בחזית הבית כתוב "גוש קטיף". על גג הבית שני דגלים, מצד ימין דגל ישראל ובו 

מגן דוד )ללא פסי התכלת( ובצד שמאל — דגל כתום ועליו הססמה "גוש קטיף 

נזכור ונחזור". הבית עצמו כמעט ואינו צבוע ובולט על רקע הצביעה המלאה של 

החלל סביבו בצבע כתום — צבעו של מאבק המפונים בהתנתקות. משמאל לבית 

שני עצים: אחד בעל גזע עבה, חלול ועקום, ואחד בעל גזע דק וישר, צבוע בתחתית 



168

מפגש 31  יוני 2010

אורית נוטמן-שורץ, אפרת הויס ואביטל אלטמן

ואילו  מבפנים,  צבוע  איננו  והוא  פירות  יש  הימני  בעץ  לשחור.  ומשתנה  בתכלת 

העץ השני צבוע כולו בירוק. העצים שונים מאוד זה מזה הן בסכמה ובצורה, הן 

בתפקידם )האחד עץ נוי והאחר עץ פרי( והן באופן מילויים — אחד הגזעים נצבע 

כולו, ואחד נשאר ריק. המשותף לשני העצים הוא השינוי בשליש התחתון של הגזע: 

בעץ הימני ישנו עיקול, ובעץ השמאלי ישנו שינוי בצבע — מעבר מתכלת לשחור. 

חייו של  גם כמסמל את מהלך  לגזע העץ  עץ מקובל להתייחס  ציורי  בניתוח של 

ואף  משמעותי  אירוע  על  להצביע  עשויים  בו  שינוי  או  הגזע  של  פציעה  המצייר. 

טראומטי בחייו של היוצר )Burns, 1987(. בצמרת העץ הימני ניתן לראות פירות 

אדומים ועלים. שניים מהעלים הירוקים נושרים מהעץ. מקובל להתייחס לפירות 

או עלים נושרים כמסמלים אבדן או כאב משמעותי בחיים )Silver, 2005(. ייתכן 

כי השינוי החד שעבר אורי בעת הפינוי, העקירה מהבית והמעבר ליישוב החדש, 

גן  אורי  צייר  העצים  שני  בין  גיסא,  מאידך  שלו.  העץ  בציור  ביטוי  לידי  באים 

דגל.  יש  העץ  בית  על  גם  במתקן.  וילדים שמשחקים  עץ  ובית  מגלשה  משחקים, 

הדגל משלב את שני הדגלים שבבית הגדול — דגל כתום ובו מגן דוד כחול. הבית 

הוא הדימוי הגדול ביותר, והוא חוזר על עצמו בקטן בבית המשחק: גם לבית הקטן 

יש גג, חלונות ואפילו דגל, המשלב את שני הדגלים התלויים בראש הבית המקורי. 

דמויות  שלוש  ישנן  המשחק  בבית  ואילו  אנושיות,  דמויות  אין  המשפחה  בבית 

דמויות  במגלשה.  וגולשים  במתקן  שמשחקים  ילדים  אלו  אורי,  לדברי  פעילות. 

 .)Burns, 1987( פעילות בציור מצביעות על מכוונות לעשייה

האידאולוגיים  הסממנים  בולטות  על  נסמכת  האמונית  הקטגוריה  על  ההחלטה 

הדומיננטיות  בולטת  בציור  קבוצה(.  באותה  באחרים  גם  )כמו  הנוכחי  בציור 

של הצבע הכתום, המגיע לכל מקום בציור, וכן של סמלי המאבק על גוש קטיף. 

המילים המופיעות בציור הן הססמה "גוש קטיף נזכור ונחזור", הכתובה על דגל 

כתום שתלוי בצדו השמאלי של גג הבית. נוסף על כך, המילים "גוש קטיף" רשומות 

ציור 1: הציור האידאולוגי-אמוני
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בכתום על הקיר החיצוני של הבית, מעין "כותרת" שנתן אורי לבית או לציור כולו. 

הצורה שבה צויר הציור אינה מאפשרת להתעלם מהמסר החזק שהציור מעביר, 

מסר שמופיע במילים בראש הדף — "גוש קטיף נזכור ונחזור", בדגל המקביל לדגל 

הלאום ובשימוש בצבע הכתום כצבע הדומיננטי בציור. המילים וכן הדגלים הרבים 

אינם משאירים ספק בנוגע למקום הנכבד שתופסת האידאולוגיה בחוויה הפנימית 

של אורי. ממד נוסף הבא לידי ביטוי הוא הראייה האופטימית של הילד. ראייה 

לעסוק  והיכולת  חיים  השוקק  המשחקים  גן  ציור  באמצעות  ביטוי  לידי  באה  זו 

בפרטים וכן להפגין בציור שמחה, למרות, ואולי בזכות, המוטיב הכתום הממסגר 

את החוויה וניתן אף לומר — שומר עליה. בהקשר של גיל החביון, ניתן לומר כי 

והמעבר  לחוויה של הפינוי  "הורי"  היוותה מענה  המסגרת האידאולוגית-אמונית 

למקום החדש. 

ציורים  ציירו  ילדים  שלושה  והרחקה.  דיכאון  פחד,  מבטא  הטראומטי  הציור 

זאת במילות ההסבר לתהליך  ייחסו  ופחד. חלקם,  דיכאון  שביטאו חשש, חרדה, 

ולצורך  הפינוי  על  וכעס  אבל  לתחושות   — וחלקם  החיילים,  של  ולבואם  הפינוי 

בגוש,  מהבית  ובעיקר  ומהמרחבים,  מהדיונות  אהבו,  שכה  הילדות  מנוף  להיפרד 

להתמודד עם חוויית הגירוש, וחלקם גם עם אירועי טרור שעברו לפני הפינוי. 

טל, בת 8, ציירה בצבעי עיפרון )לעומת אחרים שבחרו צבעי פנדה( את גוש קטיף. 

המהווים  בתים  ושלושה  בחום  צבועות  גבעות  שלוש  וכולל  למדי  סימטרי  ציורה 

נראים  הבתים  אדומים.  והגג  החלונות  חומים,  והדלת  הקירות   — חוזרת  סכמה 

הם  גם  המצוירים  דקל,  עצי  שלושה  הבתים  בין  יציבים.  ולא  במקצת  עקומים 

כסכמה חוזרת — גזע חום בעל שלושה שלבים וארבעה ענפים. כמו כן ציירה טל 

אדומים,  כותרת  עלי  וארבעה  ירוקים  עלים  ושני  גבעול  בעלי  זהים  פרחים  שני 

פרופוציונלי,  לא  מופע  הינו  והעצים  הבתים  של  המופע  דשא.  מעט  וסביבם 

ציור 2: הציור הטראומטי
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השורשיות  והעדר  ההגנה  חוסר  תחושת  האיום,  תפיסת  את  ומחזק  מידות  קטן 

שאותם מסמלים הבית והעץ.

כשסיימה את הציור, כתבה טל "גוש קטיף לנצח" בצבע שחור והכניסה כל מילה 

לענן חום. את הרקע קישטה ב-11 ציפורים סכמטיות שחורות. הציור כולו צויר 

צוירו בצבע  לנצח"  "גוש קטיף  והמילים  ואילו הציפורים  עיפרון בהירים,  בצבעי 

פנדה שחור. כמו כן, הציפורים והמילים ממוקמות במרכז הדף, ולכן הן בולטות 

יותר מהבתים.

כלל  בדרך  אשר  הציפורים,  נעימה.  לא  נבואה  מעין  איום,  תחושת  ביטא  הציור 

יוצרות אווירה שלווה ונעימה, נראות זרות לציור העדין והצבעוני, והן "עטות" על 

הבתים וכאילו מאיימות להרוס אותם. הבתים עצמם נראים לא יציבים וחלשים, 

שניים מהם מצוירים בזווית )על צלע הדיונה(, והבית שניצב ישר, מתעקם בהמשך. 

התחושה שנוצרת היא של חוסר ביטחון ואיום. 

מילוי הדימויים בציור נעשה בצורה שטחית בלבד, ללא השקעה של אנרגייה מרובה 

קרני  העליון.  הימני  בצד  צהובה  ושמש  עבה  רקיע  קו  יש  בציור  ובמילוי.  בדיוק 

באופן  מפוזרות  והן  קצרות,  ושלוש  ארוכות  מהן  שלוש  סימטריות,  אינן  השמש 

בלתי שווה.

ארוכות מספיק  אינן  הקרניים שלה  מרבית  אך  ובחזקה,  במלואה  נצבעה  השמש 

 ,)Burns,1987( ורק שלוש מתוכן ארוכות ובולטות. השמש מסמלת חום וביטחון

אך אופן ציורה מקשה על העלאת השערה באשר למידת הביטחון של טל בהקשר 

של הציור. השמש נמצאת, והיא מלאה וחמה, אך קרניה אינן מצליחות להגיע אל 

שנוצרת  האסוציאציה  להם.  הדרוש  הביטחון  את  להם  ולהעניק  שבציור  הבתים 

היא של נטישה — כאילו קיימת ישות מסוימת שהייתה יכולה להגן על גוש קטיף, 

אך היא לא עשתה זאת בשלמות.

מקובל לראות בציפורים השחורות ממד של פחד. פחד כאמור הוא אחד המאפיינים 

של גיל זה. במצב הטבעי הוא אמור להיות מוכל ומאורגן, אך בציורה של טל נראה 

כי אין מבוגר אחראי או מסגרת שיכילו את הסכנה. אם את העננים — שגם הם 

מהווים לא אחת ביטוי של סכנה — הצליחה טל לכלוא בציור בתוך מסגרת ולעצור 

את האיום, הציפורים השחורות הן גם רבות וגם תופסות מרחב רב בציור, ולכן 

איומן נוכח. ניתן אם כן לומר כי טל מייצגת את הילדים שהפחד והחשש שנלוו 

למעבר לא עובדו אצלם באופן מספק, וייתכן שאף הוקצנו לאחר הפינוי. 

הציור האינטגרטיבי — מפגש בין "אני" לציבורי — בציורים אלו הצליחו הילדים 

"יחד"  וביטאו תחושות  והציבורי  בציור את האישי  — חמישה במספר — לשלב 

משפחתית וקולקטיבית. 

כל  את  מילא  הבית  אותו.  שזכרה  כפי  בגוש  ביתה  את  ציירה   ,8.5 בת  חירות, 

רוחב הדף ונראה כאילו הוא נמשך גם מעבר לשוליים. הבית צבוע בחום בהיר, 
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אפור  גישה  ושביל  הדף,  של  התחתון  בשליש  ממוקם  הבית  בכתום.  צבוע  והגג 

ושני חלונות — האחד מצויר בחזית  ידית  לו דלת חומה בעלת  יש  מוביל אליו. 

ומשקיפה ממנו דמות אדם, והאחר מצויר על הגג. לשני החלונות תריסים שחורים. 

בחלון שבגג התריסים סגורים, אך הם פתוחים בחלון שבחזית, שבו מצוירת דמות 

מחייכת בכיסוי ראש כתום. מימין לדלת הכניסה לבית ציירה חירות כלוב תוכים 

שעל סורגיו תלויים סרטים כתומים. על הקרקע, בצד שמאל של הציור, היא ציירה 

שני שיחי נוי: אחד בעל פרחים כתומים ואחד ללא פרחים. בציור קו שמים בולט 

ושמש זורחת בצד שמאל של הדף. על קו השמים מופיעה הססמה "... ]שם היישוב[ 

לנצח" בצבע כתום.

העמדה של הציור מאורגנת וברורה: הבית תופס מקום גדול בציור, במרכז הבית 

חלון עם דמות מחייכת ומעל הבית מעין כותרת שיוצרות המילים "... ]שם היישוב[ 

לנצח". פרטים נוספים נמצאים בתחתית הבית, על קו ישר. החלון שממנו משקיפה 

הדמות )האם(, נמצא במרכז הפיזי של הציור. חלון הבית פתוח לרווחה ופניה של 

הדמות מחייכות. נראה כי המהות המרכזית של הבית עבור חירות היא המשפחה, 

במספר  גם  החוצה.  משקיפות  המחייכות  ופניה  בבית  שנוכחת  באם  המתבטאת 

המילים שהוסיפה חירות פירטה היכן ישנים בני המשפחה וכך למעשה מילאה את 

פנים הבית בדמויות ממשפחתה. הציור צבעוני, מפורט וצבוע בצורה אחידה ומעיד 

צבעוני  בהיותו  ביתה.  את  קושי  ללא  ולבטא  אותו  לארגן  חירות  של  יכולתה  על 

ושמחה. השימוש בצבע  יוצר אצל המתבונן תחושה טובה  ומלא בפרטים, הציור 

מוּוסת, אינו חזק מדי וגם לא חלש מדי. הדמות בבית מחייכת, ומחוץ לו מלבלבים 

פרחים. 

מאידך גיסא, הבית ממלא את כל הדף, דבר שיכול ליצור תחושה של הצפה מסוימת 

היא  שאותם  מהבית,  בזיכרונות  "מלאה"  היא  כי  אמרה  חירות  גם  הנושא.  של 

ציור 3: הציור האינטגרטיבי. )שם היישוב טושטש מטעמי סודיות(
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מרגישה שעליה לנצור ולא לשכוח, כמו את זהותה "היישובית-קהילתית". בניגוד 

למרבית ציורי הילדים, שבהם הבתים היו ריקים וחלולים, ביתה של חירות צבוע. 

שאותה  ומתמשכת,  משמעותית  כחוויה  אלא  עבורה,  ריק  כחלל  נותר  לא  הבית 

שמים  קו  וכן  לבית  גישה  שביל  עם  ברור  קרקע  קו  בציור  לזכור.  מקפידה  היא 

כחול ועבה, וניתן לומר כי ארגון הציור ושיתוף אחרים )אם ובני משפחה אחרים( 

מסייעים ליצירת תחושה של הבית העומד על בסיס חזק, בית שקיימת דרך להגיע 

ומאפשרת  אחרים  המשתפת  התמודדות  לראות  ניתן  כלומר  ממנו;  ולצאת  אליו 

קבלת עזרה. 

הופיעה  זו  רבות ססמה  לנצח". פעמים  היישוב[  ]שם   ..." בציור מופיעה הססמה 

 Furth, 2002; Silver,( היטב  עבר  לא  הרגשה שהמסר  הייתה  כשלמעביר המסר 

על  השומר  מסר  הוא  המילים  באמצעות  שעובר  המסר   .)2005; Wilson, 2001
המופיע  הכתום  בצבע  גם  ביטוי  מקבל  והוא  הפינוי,  לתוצאות  נכנע  ולא  הזהות 

גג, סרטים כתומים, פרחים כתומים, כיסוי הראש של  בחמישה מרכיבים בציור: 

האם ובסוף במילים המופיעות בראש הדף, שהן כאמור למקרה שמסר המאבק לא 

עבר בצורה ברורה דייה.

נראה כי הציור היווה תמריץ לשוחח על החיים בגוש. כשחירות דיברה על הציור, 

היא תיארה את מבנה הבית ואת סביבתו וסיפרה היכן ישן כל אחד מבני המשפחה. 

בין זיכרונותיה הרבים מהגוש, היא תיארה את עצמה הולכת בשבילים בין הבתים 

וכן סיפרה שהיא בכתה בזמן הגירוש. מדבריה ומציורה עולים זיכרון, געגוע, רצון 

עז לשמר את הקהילה ואמונה בנצחיות ובהמשכיות של הקהילה, כמו גם היכולת 

שהיא  וייתכן  גילה,  לבני  אופיינית  שאינה  יכולת  לבד,  להיות  ולא  עזרה  לקבל 

המסייעת לתחושת האופטימיות בנוגע לעתיד, הבולטת בציור. 

ניתוח הממצאים 
ציור  במחקר.  הילדים  ציורי  כלל  על  המתבסס  על  ניתוח  הוא  הממצאים  ניתוח 

הבית — במרבית הציורים הילדים בחרו להתייחס לבית בגוש קטיף ולא לביתם 

לאחר  כשנתיים  נערך  המחקר  כי  העובדה  אף  על  וזאת  הקבע,  ביישוב  הנוכחי 

הבית  מושג  הכלילו את  מהילדים  חלק  השומרון.  ומצפון  עזה  ההתנתקות מחבל 

בעברית  הבית  מושג  קטיף.  גוש  של  נוף  תמונת  לצייר  בחרו  והם  קטיף",  "גוש  ל 

" )Dovey, 1985(. במשמעות הראשונה  כולל שתי משמעויות — "home" ו-"

הבית נתפס כמערכת יחסים, בעוד בשנייה הוא אובייקט, חלק מסביבה וממקום. 

ייתכן כי הילדים תפסו את מושג הבית כאובייקט ממשי, ולכן הם ציירו את ביתם 

הפרטי, בעוד חלק אחר מהילדים התייחס למשמעות הרחבה יותר של האובייקט, 

כחלק מהסביבה. כפי שעולה מניתוח כל הציורים, הבחירה אם לצייר בית אחד 

או את הקהילה מעידה גם על תפיסת המקום, ולא רק על תפיסת הפינוי. ממספר 

ניכר של ציורים עולה כי האופי הקולקטיבי של החברה שבה הילדים חיים, עשוי 

היה להרחיב את מרחב הבית הפרטי למרחב הציבורי — לקהילה. גוש קטיף היה 
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בפועל המקום שבו חשו הילדים "בבית", ולכן בחרו לצייר את גוש קטיף כסביבה. 

הסבר נוסף נעוץ בחשיבה האידאולוגית שנצפתה במספר ניכר של ציורים. ייתכן 

שציור גוש קטיף כבית הושפע מססמת המאבק "גוש קטיף זה הבית שלי". השפעת 

המשפט יכולה לנבוע מהשלב ההתפתחותי שבו נמצאו הילדים שהשתתפו במחקר. 

ילדים בגיל זה תופסים את המשפט כפשוטו ומתייחסים למושג "גוש קטיף" כאל 

בית. כמו כן, ייתכן כי החשיבה היא אידאולוגית, ולכן כאשר הילדים מציירים בית, 

גוש קטיף. אפשר שגם העובדה שהילדים  לציור של  האידאולוגיה מכוונת אותם 

ישבו יחד ויכלו לראות זה את ציורו של זה ולחקות האחד את השני, תרמה ליצירת 

השלב  כי  ייתכן  כן,  על  יתר   .)1994 סולברג,   ;2005 )וימר,  אידיאולוגיים  ציורים 

בעלת  ומלוכדת  סגורה  וקהילה  לקבוצת השווים  במיוחד  ההתפתחותי המתייחס 

בגוש  הבית  להאדרת  ותרמו  זה  את  זה  חיזקו  אידאולוגיים-אמוניים  אפיונים 

קטיף. 

ברבים  שהופיעו  ובדימויים  בסמלים  גם  לראות  ניתן  האידאולוגי  להסבר  חיזוק 

מהציורים. הסמלים שהופיעו בציורים, נוסף על הבתים, היו עצים, ובעיקר עץ דקל, 

דגל ישראל או דגל כתום וציפורים שחורות. כיוון שהסמלים חזרו על עצמם, ניתן 

לשער כי כל אחד מהם נושא נוסף על המשמעות האישית גם משמעות קולקטיבית. 

עץ הדקל הפך עם השנים לסמל של גוש קטיף )הגדול ביישובי הגוש נקרא "נווה 

כי  לציין,  זה מעניין  לגוש. בהקשר  והוא הופיע בציורי הילדים כדימוי  דקלים"(, 

התרגום העברי למונח "forced relocation" הוא "עקירה כפויה", מונח המשליך 

מעולם הצומח על העולם האנושי. גם במאבקם של אנשי הגוש בלטה השוואה זו 

על ידי השימוש במונח "עקירת יישובים".1 במקרה זה, היישוב או הקהילה כולה 

רואים עצמם כעץ הנעקר ממקומו. ניתן לראות כי העץ, אשר ברובד הגלוי מסמל 

את גוש קטיף, מתפרש גם כביטוי ל"עצמי", וכך נוצר חיבור וטשטוש בין "העצמי" 

"העצמי"  בין  והטשטוש  החיבור  כי  לציין  יש  לאדמה.  "העצמי"  בין  קטיף,  לגוש 

לאדמה אפיינו את חלוצי ארץ ישראל )נוימן, 2009(.

בחלק מהציורים העץ קיבל מאפיינים "אישיים", כמו פירות, פציעות בגזע וכדומה. 

עצים אלו היו שונים מעץ הדקל, ממצא המחזק את הפרשנות כי עץ הדקל היה 

סמל לשלם, לקהילה, ואילו העצים האחרים ביטאו מוטיבים אישיים בציור. 

גם ציור הדגל קיבל התייחסות קהילתית. הדגל סימל את המאבק על גוש קטיף, 

והוא נצבע בכתום או הופיע לצד דגל כתום. הדגל מבטא את נוכחותה החזקה של 

 ,)Jung, 1964( האידאולוגיה בחיי הילדים וכן מסמל שייכות לקבוצה. על פי יונג

הסמל הקולקטיבי מכיל בתוכו השלכה של הלא-מודע הקולקטיבי ומהווה מרחב 

כוח  מהווה  דוד  ומגן  הדגל  ציור  מחודשים.  כוחות  וקבלת  קונפליקטים  לעיבוד 

הגנת הקולקטיב, מעבר  כי המנדלה מסמלת  היהודית  בדת  בציור. מקובל  מחזק 

1 הביטוי "עקירה" מופיע בססמאות מאבק, כגון: "עקירת יישובים מפלגת את העם", "אל נא תעקור 
נטוע" )המושאל משירה של נעמי שמר, "על הדבש ועל העוקץ"(, "עקירת יישובים נצחון לטרור" ועוד.
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לזמן ולמקום;2 כך שבציורים אלו ניתן לראות ביטויים לתחושת השייכות לקהילה, 

לאמונה, ובעיקר לתחושה כי כוח עליון ימשיך ויגן על הקהילה מפני הפינוי. 

שימוש  לראות  היה  ניתן  להתמודדות,  וסייעו  כוח  מקור  שהיוו  לסמלים  בניגוד 

שכיח בשני סמלים נוספים, המהווים ביטוי לגעגוע, כמו גם לחשש וחרדה; השימוש 

מתארים  שהם  מאחר  וקונקרטי,  מוחשי  זיכרון  וביטוי  געגוע  מסמל  וים  בהרים 

תיאור גאוגרפי של גוש קטיף. הילדים סיפרו כי כאשר הנוער מצייר את גוש קטיף, 

הוא מצייר אותו עם בתים על דיונות או הרים וים, כך שייתכן שציור גוש קטיף 

כמו שמציירים אותו בני הנוער, מאפשר לילדים לזהות עצמם עם קבוצת שייכות 

רחבה יותר של "נוער גוש קטיף". כמו כן ייתכן שהזיכרון בגיל הזה מושפע אף הוא 

 .)Weems & Costa, 2005( מתפיסות ההורים

ציפורים שחורות ניתנות לפירוש כתחושת איום המרחף מעל הבית או מעל הפרט 

)Furth, 2002(. ברוב הציורים הציפורים צוירו בצבע שחור חזק, ובחלק מהם הן 

הקיפו ממש את הבית ולא רק ריחפו מעליו. רבים מהילדים נחשפו לאיום מתמשך 

ופיגועים  מרגמה  פצצות  נפילות  טרור,  התקפות   — בגוש  חייהם  שנות  במהלך 

בכבישים, ואפשר להבין את הציפורים כמסמלות את האיום הזה. מאידך גיסא, 

ייתכן שיש בביטוי זה עדות לדרך שבה הילדים חוו ותפסו את הפינוי: ההתנתקות 

וציור הציפורים השחורות מבטא איום המתמשך גם כיום  הייתה אירוע מאיים, 

)Masten, 2001(. פרשנות זו מקבלת חיזוק, כיוון שסמל הציפורים השחורות בולט 

בציור ונוכח בו בבירור.

שימוש במלל. כמעט בכל הציורים הופיע מלל שביטא את האידאולוגיה הפוליטית 

"...]שם  המתנגדת לפינוי מגוש קטיף. בכמה ציורים הופיעה מעל הציור הססמה 

היישוב[ לנצח". כשהילדים נשאלו למשמעות הססמה, הם השיבו כי עליהם להישאר 

בני אותו יישוב. המילים מדגישות את תחושות השייכות וההזדהות עם הקבוצה 

עמיתיהם  בחברת  ביטחון  לחוש  כאמור  נוהגים  החביון  בגיל  ילדים  המסוימת. 

ולכן שמירה על ההשתייכות ליישוב עשויה להעיד   ,)1998 )סרוף, קופר ודהארט, 

כי הילדים משתמשים במנגנונים אוניברסליים כשהם עוסקים בנושא הבית בגוש 

קטיף ייתכן גם כי הציור לבדו לא הספיק, והילדים חשו צורך להשמיע את עמדתם 

האידאולוגית, או שהם ביטאו בכך את תחושתם האישית או את התחושה השוררת 

בביתם, כי המאבק על גוש קטיף עדיין לא נגמר. יש לזכור כי בהקשר של הפינוי 

ובמיוחד לאחיהם הגדולים, היה תפקיד פעיל,  לילדים הקטנים,  גם  מגוש קטיף, 

והם השתתפו או נלוו להוריהם במחאות השונות שנעשו כנגד הפינוי. 

2 מנדלה פירושה בסנסקריט )לשון הודית עתיקה( מעגל מקודש, חיבור רוחני אל פנימיות האדם, סמל 
לשלמות ולריפוי תוך שימוש בגאומטרייה מקודשת, סימטרייה והרמוניה.
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דיון 
מטרת המחקר הייתה לבחון באמצעות ציור בית את התפיסות ארוכות הטווח של 

פינוי כפוי בקרב ילדים בגיל החביון וכן את דרכי ההתמודדות שלהם עם האירוע 

שחוו. הממצאים מראים כי לאחר כשנתיים, הילדים רואים בבית שממנו פונו את 

במיוחד  בולטת  שייכות.  של  ותחושות  ביטחון  להם  המקנה  והוא  הטבעי,  ביתם 

זו  חשיבה  של  מקורה  קולקטיבית.  חשיבה  ביטאו  מהציורים  רבים  כי  העובדה 

הוא הן בשלב ההתפתחותי של הילדים והן בקהילה שממנה באו. נוסף על הצורך 

ההתפתחותי לפעול יחד עם קבוצת השווים ולהידמות לה, בא לידי ביטוי ברבים 

מהציורים "קול אידאולוגי". למרות ריבוי זה, יש לדעת כי מעטים הילדים שהפגינו 

דומים  הבית, כמקובל במצבים  ותפיסת  הפינוי  תחושות של מצוקה בהקשר של 

.)Masten, 2001(

בציורי הילדים בולטת העובדה כי הילדים בחרו לצייר את ביתם בגוש קטיף וכי 

ברבים מהציורים הבית היה עשיר בדימויים וצבעוני. בקרב הילדים בלט הצורך 

לתאר פרטים רבים ככל האפשר מהיישוב שלהם בגוש, ולהוכיח שהם זוכרים היטב 

את המקום "הציבורי" ואת הבית "הפרטי". אפשר שעובדה זו מלמדת שהזיכרונות 

והחוויות מגוש קטיף נוכחים מאוד בעולמם של הילדים, וכי פרק הזמן שבו חיו 

בגוש קטיף עדיין משמעותי ומהווה חלק מתפיסת העולם שלהם, מעולם הערכים 

ומהאידאולוגיה שלהם, כלומר חלק מזהותם העצמית. 

יש לסייג מסקנה זו, מאחר שייתכן כי בחירת הילדים לצייר את הבית בגוש קטיף 

ולא את ביתם הנוכחי, נובעת מההכוונה שהם קיבלו בתחילת המפגש, אשר הזכירה 

להם את עובדת הפינוי מהגוש, והיא עשויה לבטא, כפי שיוסבר בהמשך, גם רצייה 

חברתית ואידאולוגיה משותפת. 

אם בוחנים את המקום הנרחב שתפס העבר בציורים ובסיפורים ברוח תאוריות 

העוסקות באירועי לחץ וטראומה, ניתן לומר אולי כי אירועי הפינוי היו טראומטיים 

במידה שיצרה אצל הילדים היצמדות לזיכרונות העבר, וזו מונעת מהם את היכולת 

להתעסק בהווה. אך בעוד הזיכרונות הקשורים לטראומה של אדם החווה תסמונת 

פוסט-טראומטית הם בעלי אופי חודרני, לא מווסת ולא הסתגלותי )פרי, 2002(, 

רבים מהציורים שלפנינו אינם מצביעים על תופעה שכזו. לכן גם הציורים שהוגדרו 

כטראומטיים מבטאים למעשה את העובדה כי אף שאירוע הפינוי היה ללא ספק 

אירוע שלילי, לא ניכרת מצוקה או בעיה חריפה. ניתוח הציורים מצביע על אופני 

ההתמודדות של הילדים עם הפינוי, ובמרכזם — תחושות של תמיכה והכלה על ידי 

המשפחה, ובמיוחד על ידי הקהילה. אצל חלק מהילדים הופיעה דמות אישה, שלה 

יוחס תפקיד האם, כדמות מסייעת, וחלקם ציירו בני משפחה נוספים. גם מקומה 

הביטוי וסמליו.  הקודם  היישוב  צויר  מהציורים  בחלק  נפקד.  לא  הקהילה  של 

"..... ]שם היישוב[ לנצח" וביטויים דומים מדגימים את תחושת השייכות החזקה 

של הילדים לקהילת המוצא. 
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הובפול  של  המשאבים  שימור  לתאוריית  תואמים  האלו  ההתמודדות  גורמי 

)Hobfoll, 1989, 2001( ולגורמים אשר נמצאו מסייעים במחקרים שדנו בהתנתקות 

ובהתמודדות עם מצבי לחץ בקרב אוכלוסייה בוגרת. לדוגמה, לתחושת השייכות 

לאירועי  לאחר חשיפה ממושכת  תגובות תחלואה  במיתון  לקהילה תפקיד חשוב 

גם ביחס  נמצאו  )Dekel & Nuttman-Shwartz, 2009(. ממצאים דומים  טרור 

למעבר כפוי. קליוט )Kliot, 1987(, לדוגמה, ציינה את החשיבות של המעבר ליישוב 

גורם  מהווה  המשפחה  כי  מצאו   )2006( ולב-ויזל  וגלילי  גורל,  שותפי  אנשים  עם 

נערך  שבו  היישוב  מפוני  מפונים.  בקרב  חדש  במקום  להסתגלות  התורם  עיקרי 

המחקר בחרו לעבור כקהילה אחת ליישוב קבע חדש. ביישוב זה הם שימרו את 

וכו'(  דת  חיי קהילה,  החינוך,  מערכת  )כגון:  בגוש קטיף  קיימים  המוסדות שהיו 

ופיתחו מערכת חברתית תומכת אשר סייעה לחברי הקהילה להתמודד. 

עם  להתמודד  מנת  על  הילדים  נעזרו  שבהן  דרכים  מספר  עלו  הנתונים  בניתוח 

הפינוי; לדוגמה: הרחקה — ציור בית שאיננו "הבית שלי" וילד שהוא "לא אני"; 

היצמדות לעבר האידאלי — רוב הציורים תיארו את גוש קטיף בצורה פסטורלית 

את  או  מרגמה  פצצות  נפילת  כמו  קשים,  אירועים  שתיארו  ציורים  גם  ורגועה. 

שימוש  כללו  בחלקם  כי  אם  שליליות,  תחושות  יצרו  לא  הפינוי,  בעת  החיילים 

בקווים תוקפניים וניסיון להגן על הבתים בצורות שונות, כמו השחרה והקטנה. כמו 

כן ניתן היה לזהות בקרב הילדים ניסיון לזכור פרטים רבים ככל האפשר מהבית 

בגוש; הגנתיות — חלק מהציורים הצביעו על בחירה בסמלים בעלי משמעות של 

הגנה, כמו מגן דוד או שמש. השימוש בסמלים סייע לילדים להעלות תכנים ורגשות 

הקשורים לתפיסתם את מושג הבית. יתר על כן, הבחירה להשתמש בסמל, ללא 

חיבור לאדם מסוים, אלא לקהילה, מהווה גורם תמיכה נוסף. לא ניתן להתעלם 

מהשימוש הרב בממדים אידאולוגיים בציורי הילדים. ההתחברות לאידאולוגיה, 

ללא דמות מתווכת ובאמצעות מטפורה, היוותה דרך סמלית לקבלת כוח וסייעה 

לילדים להתמודד עם מצב הדחק שיצר הפינוי. 

חיים  אירועי  עם  והתמודדות  עיבוד  המאפשר  כמרחב  ליצירה  מתייחסים  אם 

מהווה  האידאולוגי  המרכיב  כי  ללמד  עשוי  באידאולוגיה  השימוש  משמעותיים, 

ביטוי לתפיסה השלילית של המבוגרים את הפינוי )Nuttman-Shwartz, 2008(, אך 

במקביל הוא מהווה גורם מגן מפני הכאב שבאבדן הבית ומפני ההשלכות של אירועי 

הפינוי כאירועים טראומטיים. בציורים מופיעים זה לצד זה מוטיבים המבטאים 

)למשל,  הבאות  מפני  ביטויי חשש  וגם  האידאולוגיה,  ואת  לקהילה  השייכות  את 

משמעות  מעניקה  האידאולוגיה  שחורות(.  ציפורים  של  בציור  הבלטה  באמצעות 

לאירועים, מבטאת תחושת שייכות לקהילה ובעיקר מקנה ביטחון, והשימוש בה 

את  המדגישה  בצורה  הפינוי  סיפור  את  ולהבנות  געגועים  לבטא  לילדים  מסייע 

פעילים  להיות  לילדים  אפשרה  האידאולוגיה  האונים.  חוסר  את  ולא  המאבק 

וחיוביים והעניקה להם תקווה לחזור למה שאבד. מחקרים מראים כי אמונה בכלל 

ואמונה דתית בפרט מסייעות להתמודדות טובה עם אירועי לחץ, משבר וטראומה 

 .)Kaplan, Matar, Kamin, Sadan & Cohen, 2005; Laor et al., 2006(
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למרות זאת, ייתכן כי השימוש באידאולוגיה מבטא את קולם של ההורים, אשר 

עסוקים באבדן ובהשלכות הפינוי, וכן את השתדלותם לשמור על מורשת גוש קטיף. 

כלומר, הילדים עוסקים גם הם בשימור הקהילה, בעבר ובזיכרונות מגוש קטיף, 

ייתכן   .)Volkan, 1997( בין-דורית  ומהעברה  ההורי  הקול  מהפנמת  יוצא  כפועל 

שביטוי קול ההורים קיבל חיזוק מכך שבתחילת המפגש של הילדים עם החוקרת 

נכח אחד ההורים. זאת למרות שהחוקרות, ברצותן לתת לילדים לגיטימציה לביטוי 

אישי, הנחו אותם מפורשות, בנוכחות ההורה, להתייחס לבית מנקודת מבטם. 

לסיכום, ממצאי המחקר הצביעו על כך שחוויית הפינוי הייתה חוויה משמעותית 

עבור הילדים, וגם כשנתיים לאחר האירועים היא ממשיכה ללוותם. הילדים הראו 

ושחזרו תחושות שחוו  זיכרונות ממנו  ניסו לשמר  בבית שבגוש קטיף,  רב  עיסוק 

סביב הפינוי. יצירותיהם חשפו בעיקר את הדרכים שבהן הם נעזרו על מנת לעבד 

כללו  הילדים  של  ההתמודדות  דרכי  החדש.  למצב  ולהסתגל  שחוו  החוויה  את 

אמצעים, כמו: הרחקה, הכללה, הישענות על המשפחה והקהילה ושימוש בביטויים 

אידאולוגיים. האידאולוגיה הופיעה בחלק גדול מהיצירות והצביעה על כך שככל 

הנראה היא ממלאת תפקיד מרכזי בחייהם של הילדים ומסייעת בהבניית המציאות, 

מתן משמעות לאירועים ויצירת קבוצת שייכות חזקה. דרכי התמודדות אלו נדונו 

בספרות העוסקת בטראומה ומשבר, ונמצאו כמסייעות ליכולת העמידות של הפרט 

)לדוגמה, Kaplan et al., 2005(. המתודולוגיה האיכותנית שנבחרה לעריכת המחקר 

ולניתוח סייעה לחשוף את דרכי הביטוי של ילדים בחברה קולקטיבית ולגלות כי 

את  להגביר  מנת  על  לקבוצה  והשתייכות  משותפות  במשמעויות  נעזרים  הילדים 

תחושת הביטחון ואת יכולת ההתמודדות. בהתאם לכך, תרומתו של המחקר לשדה 

ההתערבות הוא בשילוב ממד קולקטיבי-אידאולוגי כמרכיב חוסן בהתמודדות עם 

אירועי לחץ וטראומה. 

המחקר מדגים כיצד שימוש בכלים יצירתיים מאפשר לילדים לתת ביטוי לתחושות 

ולחוויות מהעבר בדרך שבה הם מורגלים ובזמן קצר יחסית. השיח שנוצר במפגשי 

המחקר היה עשיר וכן וִאפשר לילדים לבטא את זיכרונותיהם, קשייהם ותקוותיהם 

ולהשתמש  דפוסי התמודדות  לזהות  היכולות  הפינוי.  ושל  גוש קטיף  בהקשר של 

במתודולוגיה המתאימה לילדים צעירים יכולות לשמש כבסיס לעבודת התערבות 

עם  התמודדות  דרכי  של  וחשיפה  מעמיק  ביטוי  המאפשרת  עבודה  ילדים,  בקרב 

הפינוי והשלכותיו, אך חשוב לא פחות — מחזקת את חשיבות תחושות השייכות 

והביטחון בקרב הילדים כקבוצת שווים וכחלק מקהילה, ויש בה גם ממד טיפולי 

 .)Jung, 1964( מרפא

למרות כל הנאמר, עקב שיטת המחקר, סוג הקהילה והמעבר המשותף למגורי קבע, 

יכולת ההכללה של תוצאות המחקר היא מוגבלת. בשל העלייה בתופעות של עקירה 

כפויה ושכיחותה כתופעה חברתית, יש מקום להמשיך ולחקור במחקר נוסף את 

הגורמים המסייעים  גם את  וכך  וכמשבר,  לחץ  מחולל  כאירוע  העקירה  השלכות 

והעשויים לתרום לקביעת מדיניות הכנה וסיוע לאוכלוסיות בגילים שונים, שעברו, 

או שעתידות לעבור, חוויה דומה. 
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