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בין פוליטיקה לתרפיה, בין ביקורת לחמלה:
 סיג ושיח של אנשי בריאות הנפש 

על ההתנתקות מעזה ומצפון השומרון

גליה פלוטקין עמרמי*1 

תקציר. מאמר זה דן בזיקה בין ידע מקצועי ובין פוליטיקה ומוסר. הוא מנתח 
את אופני הייצוג והתיווך של חוויית ההתנתקות בפרשנויות של אנשי בריאות 
טיפוליים  בנרטיבים  הפוליטיות  לעמדותיהם  ביטויים  לאתר  ומבקש  הנפש 
נידונים שני ביטויים לנוכחותו  הכפופים לעקרונות השיח המקצועי. במאמר 
הסיבתיים  ההסברים  הבניית   )1 הטיפולית:  בפרשנות  הפוליטי  הממד  של 
למצבם הנפשי של המפונים; 2( ייצוג חווייתם בצורה המכּוונת לעורר אמפתיה 
טיפולית. נמצא מחד גיסא, שהביקורת על הפרויקט האידיאולוגי של "גאולת 
את  שמאתגר  באופן  הסבל  חוויית  של  הסיבתיות  בהבניית  מתבטאת  הארץ" 
על  להצביע  אפשר  גיסא  מאידך  המפונים;  של  והפסיכולוגי  המוסרי  הטוהר 
בסבל  להכרה  שהביאו  ההתנתקות",  "טראומת  תיווך  של  והתניות  מהלכים 
כמעורר הזדהות ואמפתיה טיפולית. אפשר אפוא לראות את חוויית ההתנתקות 
כמקרה בוחן המעלה את הצורך בהרחבת התיאורטיזציה של אופני השילוב בין 
ובין  ובין הפעלת ביקורת מוסרית של המומחה הטיפולי  פוליטיקה לתרפיה, 

מחויבותו לאמפתיה ולהכרה בסבל באשר הוא. 

מבוא

המאה  של  השנייה  המחצית  מאז  הנפשית,  הטראומה  על  המקצועי  השיח  של  ההיסטוריה  לאורך 
מינית,  הטרדה  טבע,  אסונות  )תאונות,  כטראומתיים  ומגוונים  רבים  אירועים  הוגדרו  ה–19, 
לקורבנות  הפכו  חברתיות  קבוצות  ומגוון  המוני(,  טרור  פוליטית,  רדיפה  כיבוש,  מלחמה,  אונס, 
מהגרים(  פליטים,  אתניים,  מיעוטים  ילדים,  נשים,  חיילים,  מפעלים,  עובדי  רכבות,  )נוסעי   טראומה 
מעולם  היא  נוסף:  במובן  היסטורית  הפרעה  היא  הפוסט–טראומתית  ההפרעה   .)Brunner, 2004(
מוסריות  פוליטיות,  משמעויות  עמה  נשאה  אלא  הנפש  בריאות  אנשי  של  בלעדי  תחום  הייתה  לא 
ואידיאולוגיות. שילובים ייחודיים של מסורות טיפוליות מסוימות, תרבויות מוסדיות וגישות פופולריות 
יצרו סוגים שונים של תסמונות פוסט–טראומתיות )כגון הלם קרב, סינדרום יום הכיפורים, טראומת 

1* מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה, אוניברסיטת תל אביב
  ברצוני להודות למרכז אדמונד י' ספרא על תמיכתו הנדיבה בהכנת המאמר לפרסום.
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פוסט–טראומתית(. פרשנות התסמינים הטראומתיים הושפעה מטכנולוגיות  הדור שני, הפרעת דחק 
)הטכניים  המושגים  ממילון  שונות,  היסטוריות  תקופות  שאפיינו  ומחקריות  טיפוליות  אבחוניות, 
והמוסריים( ששימש את המומחים לתיאור תופעות מנטליות, מהמבנים המוסדיים שבהם טופלו תופעות 

.)Brunner, 2004( ומעמדות פוליטיות ואידיאולוגיות של יצרני הידע )Young, 2004( אלה
המאמר דן בקטגוריה חדשה של סבל טראומתי שהופיעה בשיח המקצועי של אנשי בריאות 
אנשי  של  ומוסריות  פוליטיות  עמדות  כיצד  יבחן  הוא  ההתנתקות".  "טראומת  בישראל:  הנפש 
מקצוע באו לידי ביטוי בנרטיבים טיפוליים של המאורע השנוי במחלוקת הזה. תכנית ההתנתקות, 
שאישרה ממשלת ישראל באוקטובר 2004 ובוצעה ב–15 באוגוסט 2005, כללה פינוי כפוי של כל 
21 יישובי חבל עזה וארבעה יישובים בצפון השומרון. עם ההחלטה של ממשלת ישראל על ביצוע 
הפינוי נתפסו תושבי היישובים המפונים כנפגעים נפשית מהמהלך והפכו למושא של התערבות 
מקצועית של אנשי בריאות הנפש. הקטגוריה "נפגעי התנתקות" התייחסה בעיקר לתושבים המזוהים 
הירוק  הקו  גבולות  בתוך  היהודית  ההתיישבות  את  שתפסו  הדתית,  הציונית  האידיאולוגיה  עם 
ומחוצה להם במונחים של "גאולת הארץ". ההשקפה הציונית הדתית, המתבססת על שילוב בין 
לאומיות חילונית מודרנית ובין הדת היהודית )פישר, 2007(, הקנתה משמעות תיאולוגית לפרויקט 
ההתיישבות היהודית, ובכך ניסחה מחדש את אחד המרכיבים המרכזיים ברטוריקה החילונית של 
אבות הציונות, שדיברו על חזרתו של העם למולדתו ההיסטורית וקשירת גורלו באדמה )הרצוג, 
2007(. עבור אנשי הציונות הדתית, ההתנתקות נתפסה כהפרת הציווי התיאולוגי–האידיאולוגי על 
ידי "עקירתו" של העם היהודי מארצו. בניגוד לכך, על פי תפיסתם של תומכי הפינוי, ההתנחלות 
היהודית בתחום השטחים הפלסטיניים היא מעשה בלתי מוסרי בעליל הפוגע אנושות בתהליך 

השלום עם הפלסטינים, ולכן הפינוי הוא צעד הכרחי לקידום פתרון הסכסוך המתמשך. 
כיצד באות לידי ביטוי העמדות השונות ביחס לפרויקט ההתיישבות )או ההתנחלות( היהודית 
מחוץ לגבולות הקו הירוק בפרשנותם של אנשי בריאות הנפש העוסקים בחוויית הפינוי? האם 
אפשר לצפות שפרשנות מקצועית של חוויית הסבל, הכפופה לעקרונות אוניברסליים של השיח 
של  הבסיסית  ההנחה  על  בהסתמך  המומחים?  של  הפוליטיות  מעמדותיהם  תושפע  המקצועי, 
סוציולוגיית הידע, שלפיה פעילותם של יצרני הידע ניזונה מההקשר הפוליטי והתרבותי שבו הם 
פועלים, מתעצבת בתוכו ומתפרשת לאורו )Mannheim, 1936(, אני סבורה שבתהליך הפרשנות 
 :)Fleck, 1979( של חוויית הפינוי פועלים אנשי הטיפול כחברים בשני קולקטיבים מחשבתיים
מקצועי ולאומי. לכן פרשנותם מעוצבת לא רק על ידי הנחות פסיכולוגיות על מנגנוני הפגיעות 
הנפשית, אלא מקפלת בתוכה גם תפיסות פוליטיות על גבולות הקולקטיב הלאומי והנחות מוסריות 
אתנוגרפיים  חומרים  על  אתבסס  זאת  להמחיש  כדי  המוסרית.  ולאחריות  החברתי  לרוע  בנוגע 
בריאות הנפש שהתקיימו בשנים 2005–2008 במסגרת  המתעדים מפגשים מקצועיים של אנשי 
חוויית  של  סוגיות  מבחר  נידונו  שבהם  טראומה,  בנפגעי  בטיפול  המתמחים  ושירותים  מוסדות 
ההתנתקות. בעזרת חומרים אלה אבקש לחלץ את הפוליטי מתוך הטיפולי. הפוליטי במקרה זה אינו 
נתון אפריורי אלא מקבל את משמעותו ותוכנו מתוך פרשנויות מקצועיות של אנשי בריאות הנפש. 
אבקש להראות כי הופעתו של הפוליטי בשדה המקצועי באה לידי ביטוי בתפיסת הסיבתיות בעת 
הבניית הנרטיבים של סבל טראומתי ובהנחות על האחריות המוסרית שמקופלות בתפיסות אלה, וכן 
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בתנאים להכרה בחוויית הפינוי כסבל מגייס ומעורר אמפתיה. באמצעות החומרים האמפיריים אדון 
בשאלות הסיבתיות והאמפתיה, ואציע המשגות תיאורטיות לאופני השילוב וההשפעה ההדדית בין 

הפוליטיקה לתרפיה, כפי שבאו לידי ביטוי בשדה הנחקר.

המצע התיאורטי: הזיקה בין תרפיה לפוליטיקה ומוסר

ההתנתקות היא מקרה מרתק לדיון בזיקות שבין הידע הטיפולי ובין הריבוד הפוליטי בישראל, 
הן מבחינת המניעים של ההמשגה המקצועית והן מבחינת ההשפעות שלה. לא רק שהיא מאורע 
פוליטי העומד במוקד של מחלוקת פוליטית מרכזית בישראל, אלא שגם מעמדה של ההתנתקות 
כאירוע טראומתי אינו מובן מאליו עבור קהילת אנשי המקצוע. מנהל המרכז הישראלי לטיפול 
בפסיכוטראומה בירושלים התייחס לסוגיית התיוג של ההתנתקות במילים אלה: "יש פה מאבק 
פוליטי מאוד חזק סביב השאלה 'מה זה'. תמיד צריך להסתכל גם על האינטרסים".12 אמירה זאת 
והניטרליות של הידע המקצועי וממחישה את הרלוונטיות  חותרת תחת תפיסת האובייקטיביות 
של השיקולים והאינטרסים שאינם מוגדרים כמקצועיים גרידא בהקניית אבחנה טראומתית. ואכן, 
אמצעי  להיות  יכולה  "טראומה"  שהקטגוריה  אותנו  מלמדת  טראומה  על  הביקורתית  הספרות 
להשגת מטרות אידיאולוגיות ופרגמטיות של הקורבנות ושל אנשי בריאות הנפש )ויצטום, גודמן 
ושלו, Antze & Lambek, 1996; Kidron, 2003; Young, 2004 ;1996(. זאת ועוד, עצם הזיקה 
 ,)Brunner, 2004( המתמשכת בין השיח המקצועי על הטראומה הנפשית ובין ההקשר הפוליטי שלו
 )Young, 1995, 2008( ייחודה של האבחנה הטראומתית היכולה להיות מומרת להון כלכלי ומוסרי
Alexa n )והשימוש הפופולרי במושג טראומה, המותח ללא היכר את גבולות המושג הפסיכיאטרי 
der, 2004(, כל אלה מאפשרים לחשוב על טראומה לא רק כקטגוריה מקצועית אלא גם כקטגוריה 

פוליטית ומוסרית. 
 על הזיקה שבין השיח על הטראומה הנפשית ובין המרחב הפוליטי והמוסרי נכתב רבות, 
ועמיתיו  קירמייר  כותבים  הטראומתיים",  האירועים  "רוב  האחרונים.  העשורים  בשני  בייחוד 
)Kirmayer, Lemenson, & Barad, 2007, p. 295(, "מופיעים במצבים חברתיים מורכבים 
טראומה  המפורסם  בספרה  סבוכות".  ותרבויותיו  פוליטיות  חברתיות,  למשמעויות  וזוכים 
והחלמה טוענת ג'ודית הרמן )1994( שבכל פעם שאנחנו לוקחים טראומה ברצינות, היא מסופחת 
לתנועה פוליטית. ז'וזה ברונר )Brunner, 2004( מציין גם הוא שבמרוצת האבולוציה של שיח 
הן על הגדרתם של מגוון אירועים  הטראומה הוא אופיין בריבוי תכונות פוליטיות שהשפיעו 
כטראומתיים והן על התיאוריות והפרקטיקות שדרכן הוסברו ואובחנו ההפרעות הטראומתיות. 
הנושאים המרכזיים בכל שלב של התפתחות השיח על הטראומה שיקפו את החרדות והרגישויות 

 .)ibid( הפוליטיות העיקריות של כל עידן ועידן
והצביעו  הטיפולי  השיח  של  הפוליטי  הממד  עם  הם  אף  התמודדו  ישראלים  סוציולוגים 
על זיקה מתמשכת בין הידע והפרקטיקה של אנשי בריאות הנפש ובין ריבוד חברתי–פוליטי, 

21 מתוך ריאיון שנערך בדצמבר 2007.
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הדימויים  כיצד  הראו  החוקרים  המדינה.  מוסדות  בתיווך  המתקיימת  זיקה  ומעמדי,  אתני 
הדומיננטיים של הזהות הקולקטיבית חלחלו אל תוך פרקטיקות אבחוניות וקליניות של אנשי 
טיפול, רפואה וחינוך ועיצבו את קווי היסוד של העצמי הנורמטיבי שעל פיהם הומשגו וטופלו 
 .)Mizrahi, 2004; Picard, 2003; PlotkinnAmrami, 2008 ;2006 ,קבוצות אתניות )שושנה
המחקרים המחישו גם כיצד בתקופות שונות של ההיסטוריה הישראלית הושפעו התיאוריה 
כלפי  הטיפולית  הקהילה  יחסה של  עוצב  וכך  הלאומי,  הרוח  והפרקטיקה המקצועית מהלך 
 Bilu & Witztum,( קהילות סבל שונות, שבין הבולטות שבהן היו ניצולי שואה והלומי קרב

.)2000; Witztum, Levy, & Solomon, 1996
השיח המקצועי על הטראומה הנפשית מאופיין לא רק בזיקה לפוליטי. הוא טומן בחובו גם 
 .)Brunner, 2002, 2004( הנחות על האחריות המוסרית מעצם היותו שיח על פגיעות ואלימות
מאחר שהאטיולוגיה של הטראומה מניחה את קיומו של הסוכן, הנתפס כנושא באחריות מוסרית, 
אחר  או  זה  מודל  הדחייה של  או  האימוץ  הקורבן,  לסבלו של  אף משפטית  ולעתים  פוליטית 
של הפרעה טראומתית מניחים נקיטת עמדה מוסרית של המטפלים בקורבנות )ibid(. הספרות 
הפסיכולוגית על טראומה נפשית הנגרמת בהקשרים פוליטיים יוצאת מנקודת הנחה שהמטפלים 
אינם יכולים להימנע מחשיבה מוסרית, וכך בשעה שהתרפיה מקבלת אופי של עשיית צדק, תהליך 
עשיית הצדק הופך תרפויטי )Sharratt & Kaschak, 1999(. גם המחקרים של אנשי בריאות 
הנפש הישראלים מעלים בהקשר זה את הסוגיה המוסרית כרלוונטית ובלתי נמנעת במפגש בין 
 BarnOn, 1992; Ofri, Solomon,( בטראומה  הטיפול  ובין  הישראלית  הפוליטית  המציאות 
ניטרלית של המטפל  על אפשרותה של עמדה  Dasberg, 1995 &(. מחקרים אלה מערערים 
)דולב, 1990; דסברג, Berman, 2003 ;1987( ותופסים את הבעיה המוסרית שמולה הוא ניצב 
בקליניקה כמשקפת בעיה מוסרית כלל–חברתית )BarnOn, 1992(. העמדה הניטרלית נתפסת 
כנובעת מהשמרנות היחסית של הפסיכולוגים הישראלים, המאמצים את המסורת האמריקאית 
של האינדיבידואליזם )BarnOn, 2001(. כתיבה מסוג זה כמו מכניסה את החברה לתוך הקליניקה 
על ידי שינוי המונחים הקליניים כך שיוכלו לתפוס את המפגש בין הקלינאי לקורבן כמפגש בין 
הניצול,  ובין הטראומה של   n והמיתוסים המיוחדים לה  הַטאּבואים  n בעלת הערכים,  החברה 
המשקפת את הפחדים והתקוות החברתיים )דסברג, 1987(. תפיסות מעין אלה מעלות את הצורך 
 Sharratt( בתוצאותיה  מאשר  פחות  לא  הטראומה  במקורות  המתמקדים  תרפויטיים  בדגמים 
Kaschak, 1999 &( ומצריכות רה–אוריינטציה מהרובד האינטרה–פסיכי לרובד החברתי, וכן 

 .)Dasberg, 2000( הגדרה מחודשת של הזהות המקצועית של המטפלים
זאת ועוד, כתיבה אנתרופולוגית עכשווית על הפוליטיקה של הסיוע ההומניטרי מצביעה על 
ערבוב של אקטיביזם עם פרופסיונליזם )Fassin, 2008(. לא רק שהייצוגים הפסיכולוגיים של הסבל, 
לנוכח סכסוכים פוליטיים, אינם מחליפים את הייצוגים המוסריים והפוליטיים, הם אף "מציעים 
מסגרות פרשניות חדשות להבנת סכסוכים עכשוויים", והטראומה נתפסת כ"ביטוי פוליטי של מצב 
העולם" )ibid, p. 532n533(, ולא רק כתיאור קליני של מצב נפשי. השיח על טראומה נעשה לשיח 

.)Brunner, 2004( על אי–סדר מוסרי ופוליטי שהופך לאי–סדר מנטלי
ההנחות בנוגע להשפעת המיקום החברתי, הפוליטי והמוסרי של איש מקצוע על פרשנותו לסבל 
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ההיסטורית,  בכתיבה  רווחות  אמנם  לאקטיביזם,  פרופסיונליזם  בין  לערבוב  ובנוגע  הטראומתי, 
הסוציולוגית, האנתרופולוגית והפסיכולוגית–הפוליטית העכשווית, אך אינן מובנות מאליהן מבחינת 
ההיגיון הבסיסי של השיח הטיפולי כשיח מקצועי ואקדמי על אודות העצמי. המושא של השיח 
הטיפולי הוא העצמי הפרטי של האינדיבידואל, והסמכות התרבותית של שיח זה נובעת מיוקרתו 
של הידע האקדמי הפסיכולוגי או הפסיכיאטרי הנשען על ערכים כגון ניטרליות ואוניברסליות, 
ולא על שיקולים לאומיים או אינטרסים פוליטיים. יתרה מזו, השיח הטיפולי מאופיין באתיקה לא 
שיפוטית )Furedi, 2004(. התרבות הטיפולית המערבית היא מושא לביקורת סוציולוגית, משום 
 Furedi, 2004;( ופרטיות  רגשיות  לבעיות  ומוסריות  חברתיות  בעיות  כמתרגמת  נתפסת  שהיא 
Nolan, 1998(. באידיאולוגיה הטיפולית תופסת ההפרעה הנפשית את מקומו של הרוע החברתי 
 )Furedi, 2004( וכך מאפשרת לעתים להציג את מחולל הפגיעה כקורבן הנסיבות ,)Lamb, 1996(
וגורמת לאנשי מקצוע להיות אמביוולנטיים בקביעת הטוב והרע. במילים אחרות, האתוס המקצועי 
של אנשי בריאות הנפש מניח הפרדה בין הפוליטיקה לתרפיה ואינו מעודד עירוב של שיפוטם 

המוסרי בתהליכי הפרשנות המקצועית.
השאלה המתבקשת היא כיצד שני הגיונות אלה n זה הנובע מאתיקה לא שיפוטית ומהתרחקות 
מהפוליטי, וזה המניח בהכרח נקיטת עמדה מוסרית בפרשנות קלינית ועירוב של פרופסיונליזם 
ואקטיביזם בהקשרים פוליטיים ובאזורי סבל מובהקים n מיושבים בפרשנות חוויית הפינוי של 
ולנתח  בין שני ההגיונות  הזה  וצפון השומרון. אבקש להתמודד עם המפגש המורכב  גוש קטיף 
אופנים שבהם מארגנים אנשי בריאות הנפש את חוויית הסבל כך שתתאים לא רק למערכת המיון 
הפסיכיאטרית ולעקרונות התיאוריה המקצועית, האוניברסלית והניטרלית כביכול, אלא גם למערך 
השיקולים המוסריים והפוליטיים שלהם. האתגר של מאמר זה, מבחינתי, אינו סיפוק הוכחה לטענה 
שעבור איש מקצוע אין מנוס מלהביע את עמדתו הפוליטית והמוסרית, בייחוד כשמדובר בפרשנות 
של סבל בעל משמעות פוליטית, אלא הניסיון להדגים את נוכחותו של הפוליטי כמסגרת שמזינה 

ומעצבת את הפרשנות הטיפולית, ולאו דווקא כסותרת את העקרונות המקצועיים. 

 מצע מתודולוגי: הגישה הקונסטרוקטיביסטית 
בחקר הפרקטיקה המקצועית

המקצועי.  הידע  חקר  של  הקונסטרוקטיביסטית  במסורת  הנוכחי  המחקר  את  למקם  אפשר 
ידי  על  ואומצו  האנטי–ריאליסטית  הפילוסופית  צמחו מהתפיסה  הקונסטרוקטיביסטיות  הגישות 
הסוציולוגיה של הידע ושל המדע משנות השבעים של המאה הקודמת )Sismondo, 1993(. הן 
עוסקות  הן   .)Laudan, 1984( לייצוגה  המציאות  בין  לערך,  עובדה  בין  ההבחנה  על  מבוססות 
מעבדתיים,  ארטיפקטים  או  חברתיים  אובייקטים  תיאוריות,  אפיסטמולוגיות,  של  בהבניה 
ומייצרות על פי רוב טענות על הבניית המציאות ולא על המציאות עצמה. יש לציין שהמטפורה 
הקונסטרוקטיביסטית נושאת כמה משמעויות, ורוב התיאורטיקנים הקונסטרוקטיביסטים מצהירים 
על עמדה אנטי–ריאליסטית ואנטי–אמפיריציסטית בעיקר כמס שפתיים, ובפועל מאמצים גרסה 

בין פוליטיקה לתרפיה גליה פלוטקין עמרמי 
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רכה של קונסטרוקטיביזם, המתמקדת בהבניית ישויות קונספטואליות המתיימרות להציג מציאות 
3 .)Sismondo, 1993( אמפירית וטוענת שתהליך ייצור הידע נושא אופי חברתי

של  מקצועיים  נרטיבים  בוחנת  אני  הקונסטרוקטיביזם  של  הרכה  הגרסה  בהשראת 
ההתנתקות כתוצרים של מאמץ קולקטיבי ואינטראקטיבי של אנשי מקצוע, המכוון ליצירת 
ישויות קונספטואליות שמתיימרות לייצג מציאות מנטלית ספציפית. לפיכך אני מתעניינת 
אלה  חוויות  מידה  באיזו  כגון  בשאלות  ולא  ההתנתקות,  חוויות  של  וייצוג  ייצור  בתהליכי 
את  נאמנה  משקפים  המטפלים  של  הנרטיבים  אם  או  הפסיכיאטרי,  במובן  טראומתיות  הן 
מציאות הסבל. זוהי עמדתם העקרונית של ה–outsiders של השיח הטיפולי )היסטוריונים, 
אנתרופולוגים וסוציולוגים(, שאינם מקבלים את הנחת היסוד המחקרית של המומחים לבריאות 
הנפש )הרואה בהפרעת הדחק הפוסט–טראומתית תופעה טבעית הקיימת באופן שאינו תלוי 
במוסכמות אבחוניות וטכנולוגיות ובפרקטיקות מדעיות( )Young, 2008(. עמדה זו תופסת 
אבחנה טראומתית כאובייקט הנוצר על ידי בני אדם )mennmade object(, כתוצר של מאמץ 
)Young, 1995( )product of achievement(, שיכול להפוך ל"ממשי" בתנאים קוגניטיביים, 

טכנולוגיים ופוליטיים מסוימים. את המאמץ הזה אני מקווה לתעד ולפרש.
המאמר מבוסס בעיקר על תיעוד פורומים מקצועיים של אנשי בריאות הנפש: כנסים, ימי עיון 
נוכחתי בפורומים אלה במסגרת עבודת מחקר  ומפגשי עמיתים שהתקיימו בשנים 2005–2008. 
שעסקה בנרטיבים של הסבל הקולקטיבי הכרוך במצב הפוליטי–הביטחוני בישראל, כפי שעוצבו 
ומפגשי  עיון  ימי   n מהפורומים  חלק  טיפוליים.  מוסדות  במסגרת  הנפש  בריאות  אנשי  ידי  על 
הדרכה n אורגנו עבור אנשי מקצוע והתקיימו במסגרת מרכזים וגופים טיפוליים שהתמחו בטיפול 
בקורבנות טראומה בישראל, כגון עמותת נט"ל43ומוקד "מענים" שהוקם כדי לתת מענה מקצועי 
למפוני ההתנתקות. פורומים נוספים המתועדים במאמר אורגנו על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי 
ואוניברסיטת חיפה עבור אנשי מקצוע והקהל הרחב. כמו כן, אתייחס לראיונות ולאמירות של מנהלי 
מרכזים מקצועיים נוספים, שהציעו פרשנויות מעניינות של דילמות מקצועיות וערכיות הכרוכות 
בטיפול במפונים או בהמשגת ההתנתקות: ְמנהלת מרכז מהו"ת )מרכז לחוסן והתמודדות בחירום( 
בשומרון, המאויש בדרך כלל על ידי אנשי מקצוע המזוהים עם המפעל הציוני הדתי, וְמנהל המרכז 
הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, שהקמתו הייתה אבן דרך חשובה בהכרה המקצועית בקטגוריה 

"טראומה" ובסבל טראומתי בסדר גודל לאומי בשדה הטיפולי הישראלי.
בבחירתי באתרים ובפורומים אלה אינני מתיימרת להציג תיאור שיטתי של מגוון הפעילויות 
להתמקד  מטרתי  ההתנתקות.  במפוני  בטיפול  המתמחים  במרכזים  והופעלו  שפותחו  הארגוניות 

 23 בספרות הפסיכיאטרית והאנתרופולוגית אפשר למצוא דוגמאות לתפיסה זו בהמשגת ההפרעות הפסיכיאטריות בכלל וההפרעה 
פי  על  טבעיים  סוגים  כמארגן  ההפרעות  של  הפסיכיאטרי  הסיווג  את  לראות  מציע   )Zachar, 2000( זכר  בפרט.  הטראומתית      
)McNally, 2004( בוחן את ההפרעה הטראומתית כ"סוג  ותוקף. מקנלי  לזיהוי במידה מסוימת של מהימנות      דפוסים הניתנים 
קירמאייר  הסיווג.  של  התרבותי  ההקשר  ובין  הפסיכו–ביולוגיה  בין  הדדית  אינטראקציה  באמצעות  המיוצר  אינטראקטיבי"     
    )Kirmayer, 1996( ממשיג את ההפרעה הטראומתית באמצעות שתי תפיסות: הטיפולית n אשר רואה בהפרעה תוצר ישיר של 

    מנגנונים פסיכו–ביולוגיים של הזיכרון, והאנתרופולוגית n אשר בוחנת אותה כהבניה תרבותית של הזיכרון האישי וההיסטורי.

 43עמותת נט"ל )עמותה לסיוע לנפגעי לחץ וטראומה על רקע לאומי( הוקמה ב–1998 "מתוך רצון להעלות למודעות הציבורית 
    את תופעת הטראומה על רקע לאומי, קרי השלכותיו של הסכסוך הישראלי–ערבי, ולהבחין בין נפגעים של טראומה זו לבין 

   נפגעי טראומה כתוצאה מאירועים אחרים, כמו תאונות דרכים או התעללות" )אודות נט"ל, 2008(.
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בפרקטיקות המקצועיות המאפשרות לזהות את הזיקות בין העמדות הפוליטיות והמוסריות של 
אנשי המקצוע ובין הפרשנויות של חוויות הסבל שנבנו על ידם. יש לציין שבביטוי "פרקטיקה 
מוסדיים  חיים  במסגרת  ישירה  לתצפית  שניתנות  פעילויות  למערך  רק  אינה  כוונתי  מקצועית" 
שגרתיים )Shatzky, 2001(, אלא לקשת של פרקטיקות פרשניות המקנות לאובייקטים שלהן זהות 
 .)Knorr Cetina, 2001, p. 184( )identity for a particular purpose( עבור תכלית מסוימת
הטקסטואלית  המציאות  את  להתאים  המאפשרות  יצירתיות  פעילויות  הן  טיפוליות  פרקטיקות 
של ה–DSM למציאות החיים המורכבת של קורבן הטראומה ולייצר על ידי כך נרטיב טראומתי 

 .)Young, 2008( קוהרנטי
 )engagement( תיאורטיקנים של פרקטיקות ממשיגים פרקטיקות גם במונחים של מחויבות
לשיטתם,   .)Bloor, 2001; Thevenot, 2001( מוסרי  שיפוט  באמצעות  ל"מציאות"  הסוכנים 
כלשהו.  לטוב  אוריינטציה  ובין  למציאות  מסוימת  גישה  בין  לזיקה  ביטוי  מעין  הן  פרקטיקות 
הבחירה המתודולוגית להתמקד בניתוח פרקטיקות פרשניות, מטרתה אפוא להתחקות על תהליכי 
תרגום של תיאוריית הטראומה למציאות קלינית וחברתית מסוימת אגב הפעלת שיפוט מוסרי על 
ידי אנשי המקצוע. ככזו היא מאפשרת לטעמי להיענות לאתגר של זיהוי הפוליטי בתוך הפרשנות 

המקצועית, המכוונת לבניית נרטיבים קוהרנטיים של סבל בהתאם לתיאוריה המקצועית. 
המוצג  לניתוח  אמפירי  בסיס  ששימשו  הפרשניות  הפרקטיקות  את  פירוט  ביתר  אציג  כעת 
במאמר ואת המרכזים והשירותים שבמסגרתם התקיימו פרקטיקות אלו. בדרך זו יוצגו גם הטיעונים 

המרכזיים של המאמר.
מוקד "מענים" הוא שירות טיפולי מקצועי שנוסד במיוחד למפוני ההתנתקות ב–15 בספטמבר 
45.2005 המוקד הופעל על ידי צוות המשתייך לשירות הפסיכולוגי שער הנגב ונוהל על ידי פסיכולוג 
קליני בכיר. בין הגורמים שהיו שותפים להפעלתו נמנים מרכז מהו"ת, השירות הפסיכולוגי החינוכי 
נערכו  המוקד  של  המקצועיות  הפעילויות  במסגרת  הישראלית.  הטראומה  וקואליציית  )שפ"י( 
מפגשים של המטפלים המועסקים בו לצורך דיון בסוגיות מקצועיות וערכיות הכרוכות בטיפול 
במפונים. בהמשך המאמר מתואר דיון שהתקיים באחד המפגשים האלה. אציג את עיקרי הדיון 
כפי שתיעדתי אותו כאשר הגעתי למפגש עם מנהלת מרכז מהו"ת, שהייתה שותפה פעילה בהקמת 
"מענים". הדיון ישמש אותי כדי לסמן שני נרטיבים מתחרים של חוויית הפינוי הנבדלים זה מזה 
ואופן הבניית הקשר הסיבתי  בשני מאפיינים: התנאים לפיתוח אמפתיה כלפי חוויית המפונים, 

שאמור להסביר את החוויה הטראומתית.
ובתנאי האמפתיה לסבל של המפונים  בהמשך אבקש להעמיק את הדיון בסוגיית הסיבתיות 
ולקשר את הסוגיות הללו למאפיינים מוסריים ופוליטיים של שיח הטראומה. אבסס את הניתוח 
עמותת  שארגנה  ובבית"  בחוץ  "טראומה  שכותרתו  עיון  יום   n מקצועיים  עיון  ימי  שלושה  על 
נט"ל ב–1 בדצמבר 2005; יום עיון לבכירי שפ"י שכותרתו "האם נפגשו תיאוריה ומעשה? למידה 
ארגונית והפקת לקחים מהתערבות אנשי שפ"י בהתנתקות" שהתקיים ב–18 בדצמבר 2005; ויום 
ב–26  חיפה  באוניברסיטת  שהתקיים  הישראלי"  הניסיון  טראומה:  תחת  "קהילה  שכותרתו  עיון 
ביוני 2005. פורומים מקצועיים אלה מאפשרים לראות כיצד אנשי מקצוע שאינם נמנים עם תומכי 

45 מתוך דוח הביניים של מוקד "מענים" שפורסם ב–20 בפברואר 2006 והוצג במפגש מטפלי המרכז שיתואר בהמשך.
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הפרויקט של "גאולת הארץ" מבנים את נרטיב ההתנתקות כך שתפיסת הסיבתיות שלו מאתגרת 
תיווך  של  מהלכים  לזהות  גם  אבקש  אחר  מצד  המפונים.  של  והפסיכולוגי  המוסרי  הטוהר  את 
הסבל של מפוני ההתנתקות, המובילים להכלתם של המפונים בקהילה טראומתית לאומית רחבה. 
לשם כך אתמקד בעיקר בדיונים המקצועיים שנערכו ביום העיון "טראומה בחוץ ובבית" שארגנה 
עמותת נט"ל. את הפרשנויות של חוויית ההתנתקות, שהציגו אנשי נט"ל ומומחי טראומה אחרים 
ביום עיון זה, אבחן לאור הזהות הארגונית של העמותה, ואטען שהצגת ההתנתקות כנרטיב רגשי 
ואוניברסלי מאפשרת להפוך את חוויית הפינוי ל"טראומה בבית" ולהכיל את המפונים בגבולות 

הקהילה הרחבה של קורבנות טראומה "על רקע לאומי". 

בין אוניברסליות לפרטיקולריות: שני נרטיבים של חוויית הפינוי 

מוקד "מענים" n "מוקד טלפוני ארצי לסיוע ותמיכה במתיישבי חבל עזה וצפון שומרון אשר פונו 
מבתיהם"n 65 הוא שירות טיפולי מקצועי שהוקם במיוחד למפוני ההתנתקות. על פי דוח הביניים 
של המוקד, "פרסומו הרחב החל למעשה בדצמבר 2005 ובהתאם הורגשה עלייה בפניות אליו". 

עוד נכתב בדוח:

פנו למרכז 275 משפחות ובודדים. 30% מהפניות היו מהתושבים שהתגוררו 
בצפון רצועה עזה, היתר ]...[ 70% מישובי גוש קטיף אשר פנייתם למוקד הולכת 
ומתגברת, מיעוט מזערי הן פניות מצפון שומרון. בחודשים ינואר פברואר חלה 
ובקצב הפניות ממשפחות המתיישבים שהתגוררו  עלייה משמעותית במספר 
בישובים הדתיים. התפתחות אחרונה זו לא מובנת מאליה ומצביעה על האמון 

במוקד ההולך וגובר של מגזר זה של אוכלוסיה.

יועצות  דרך  מאולפנות  ופניות  רבנים  דרך  ואולפנות  מישיבות  בפניות  עלייה  "חלה  כי  מצוין  בדוח 
ומחנכות". מוצגת בו פעילותו של המוקד המקצועי הצעיר יחסית, ומצוינת חשיבותם של "מפגשי סיוע 

למסייעים, הדרכה, מעקב ודיון משותף עם קבוצות מטפלים", שהתגלו כ"חשובים ומלמדים ביותר". 
ביצוע תכנית  כחצי שנה לאחר  בפברואר 2006,  תיעוד של אחד המפגשים האלה שהתקיים 
ההתנתקות, מדגים את המתח בין הערכים האוניברסליים המאפיינים את השיח המקצועי של אנשי 
בריאות הנפש ובין היותו של שיח זה נטוע במרחב מוסרי ופוליטי פרטיקולרי. באמצעות חומרים 
המופעים  את  בהם  לזהות  ואבקש  ההתנתקות,  של  מתחרים  טיפוליים  נרטיבים  שני  אסמן  אלה 
האפשריים של העמדות הפוליטיות של אנשי המקצוע. חשוב לציין שלא הייתה לי היכרות מוקדמת 
עם רוב אנשי הפורום, ולא ידעתי דבר על עמדותיהם הפוליטיות )למעט המאפיין החמקמק של 
את  לפרש  אפוא  לי  ִאפשרו  הדיונים  חילוניות(.  או  דתיות  על  לרמוז  שיכלה  החיצונית,  החזות 

הפוליטי מתוך הפרשנות הטיפולית בלי להניח הנחות אפריוריות. 

65 מתוך עלון פרסומי של "מענים".
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מנהל המוקד פתח את הפגישה בהצגה קצרה של פעילות המוקד. הוא ציין שחל שינוי במאפייני 
הפונים: בתחילת הפעלתו של המוקד רוב הפניות היו מ"אנשים חילונים לא אידיאולוגיים", אך 
גם  התייחס  הוא  אידיאולוגית".  "מגובשים  מיישובים  ממפונים  באו  הפניות  עיקר   2006 מינואר 
לשאלת זהות המטפלים וציין שזהות זו רלוונטית ל"אמון" שרוחשים להם הפונים: "לא היה ברור 
שהמוקד שלא מופעל על ידי האנשים עצמם ]אנשי הציונות הדתית או המתנחלים[76יקנה אמון". 
מקרה טיפולי שהוצג בהמשך המפגש התייחס למורכבות ההתמודדות של המטפלים עם מפונים 

"אידיאולוגיים". כך מספרת אחת המשתתפות:
"אני קיבלתי מטופל אחד. הוא תיאר המצב של כעס ואכזבה מהמנהיגות, מדינה, חינוך ]...[ 
הוא אמר 'יצאתי מהגוש יום לפני. אם הייתי נשאר עוד יום אחד, הייתי יורה' ]...[ הוא דיבר על 
מדים שחורים, נאצים ]...[ קשה לשמוע התבטאויות אלה. יש לי בן, בן עשרים, חייל. היחידה 
שלו נותנת שיעורי עזר לתלמידים ]...[ הוא חזר השבוע מההתנדבות: 'השרת של הבית ספר קרא 
לחיילים קלגסים' ]...[ זה היה מכה. הוא רצה ]לפני הפינוי[ להתנדב לפינוי, כי הוא חשב שיוכל 
הביתה  והלך  ילדים  פיזר  הוא  'קלגסים',  ששמע  ברגע  למפנים[.  המפונים  ]בין  לתווך  לפשר, 
]...[ היה לי קשה n שתי ההתייחסויות קשות לי, הן  ]...[ שמעתי את המטופל, שמעתי את בני 

שיפוטיות בצורה קיצונית".
"מקומנו כמטפלים n חילוניים ודתיים n בתווך", הגיב לדבריה מנהל המוקד. 

"כאב הוא כאב, שבר הוא שבר, שכול הוא שכול ]...[ פעם חשבתי ככה", אמרה משתתפת אחרת 
כרומזת שכיום, בהקשר של ההתנתקות, כאב מובחן מכאב ושכול מובחן משכול. 

משתתפת נוספת הגיבה: "יש משהו מאוד מיוחד במפגש, ולא בתכנים פוליטיים ]...[ מפגשים 
אמיתיים של איזו אמת ]...[ ברגע שזה קורה, אין לי עיסוק אלא בכאב אמיתי, או שמחה". באמירה 
האנושי,  המפגש  פוליטיים.  בתכנים  ולא  ברגשות  המפגש  של  האמת  את  הדוברת  מיקמה  זאת 
לעומת המפגש הפוליטי, הוא שאמור לחבר בין בני אדם ולאפשר לצמצם את הפערים הנובעים 

מעמדות פוליטיות שונות. 
הנחת האמיתיות הקיימת במפגש בין האנשים אותגרה על ידי משתתפת נוספת, דתייה על פי 
המראה: "זה אתגר מקצועי, גם אישי, וגם רגשי ]...[ אתה תמיד עם איזו עמדה, מי שחושב שאפשר 

להיות ניטרלי, זה בלתי אפשרי". 
זה  נקודה  באיזה  זה להבחין  "האתגר  כך:  הגיבה על  לפי המראה,  חילונית  משתתפת אחרת, 
כבר לא שייך להבדלים תרבותיים אלא לפתולוגיה של המשפחה". אמירתה תרגמה את המתח 
נורמה ופתולוגיה, ואלה ִאפשרו לבחון מחדש את משמעות  בין הטיפולי לפוליטי למונחים של 
הפוליטי, הערכי והתרבותי בעבודה הטיפולית עם אנשים שהתגוררו בשטחי יש"ע, חלקם מתוך 

מניעים אידיאולוגיים.
"האם תמיד יש הבחנה בין ערכי לפתולוגי?" שאל משתתף נוסף. "נגיד, ילד שסופג פצמ"רים 
ולא יורדים משם ]לא עוזבים את האזורים הלא בטוחים[. מהו הכלי שלי לדעת האם התגובות הן 

נורמטיביות או פתולוגיות, האם זה קו ערכי או לא?"
סוגיית הנורמה והפתולוגיה המשיכה להיבחן גם דרך מקרה נוסף:

6 המילים שבתוך הסוגריים המרובעים, כאן ובהמשך, הן תוספת שלי לצורך הבהרה.
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"עד היום יצא לי לראות ]רק[ דתיים עם אידיאולוגיה. ראיתי משפחה עם ילד שהלך ל'אמונה', 
ואמו לא רצתה. מול התמונות שראיתי בתקשורת, קיבלתי רושם שכל העקורים הם כאלה ]...[ יש 
איזה משהו שאנחנו צריכים לקבל ידע ]עליו[ כדי לעשות הבחנות יותר מדויקות ]...[ לא הפתיע 

" n אותי שאמו לא רצתה לשלוח אותו. הם באמת נשמעים משפחה
"נורמלית, בלי קרניים", סיימה את המשפט שלו מטפלת דתייה בנימה אירונית. 

"זה לא מה שחשבתי, אבל התקשורת באמת יצרה בי רושם שזה קשור לתרבות ולא לפתולוגיה 
אישית", ענה המשתתף.

"אבל זה כן תרבות", השיבה המטפלת הדתייה, "]...[ אני עם התחפושת הנכונה ]בלבוש של אישה 
דתייה[ עדיין עברתי את חוויית הדה–לגיטימציה. הייתי עבורם מייצגת הממסד. הייתה לי חוויה 
משמעותית להיות במקום הזה שהוא לא קל ]...[ מצד שני אני מרגישה שבטיפול בעקורים, ההיכרות 
עם הדינמיקות התרבותיות היא קריטית. יש להבין מה הציבור כקולקטיב עובר כדי להתנהג נכון 

טיפולית ]...[ יש להבין את עומק השבר הקשה, מאידיאולוגי עד משפחתי וקיומי–אישי".
משתתפת נוספת, חילונית על פי המראה, החזירה את הנרטיב האוניברסלי של הכאב למרכז 
הדיון: "אני כן מרגישה שהכאב הוא כאב ]...[ נכון שיש ממדים שהם מעבר ליכולת שלי לתפוס 

אותם". 
משתתפת עם חזות דתית הגיבה: "יש עוד רבדים של כאב שמעבר לקונצנזוס בינינו: לעזוב בית, 

למשל, נהרסה לי המדינה n זה כאב עצום".
הסבל  עם  התחברות  שמעודדת  ביניים  עמדת  מעין  להתגבש  התחילה  הדיון  של  זה  בשלב 

הפרטיקולרי דרך כלים אוניברסליים:
"קודם כול, יש להבין את הכאב והמשבר ]...[ joining הוא המקום של להבין את הצד השני. 
כלים  לו  שיש  טיפול,  של  באידיאולוגיה  הוא  האידיאולוגי  שהעניין  עצמי  את  תופסת  אני  ואז 
לא  כבר  'המדינה שלי  לי  אומר  זה  מה  אידיאולוגי,  אובדן  ]...[ מה המשמעות של  אוניברסליים 
מדינה'. במקום הזה צריך לחפש כלים לחיבורים ]...[ אני לא צריכה לחוות רעב בשביל להבין מה 

הם ]אנשים רעבים[ מרגישים".
עמדה זאת אינה משווה בין כאב לכאב, אלא מכירה בכאב ייחודי שמבוסס על אובדן אידיאולוגי", 

אך בו בזמן מציגה אותו ככאב שאפשר להתחבר אליו באמצעות כלים אוניברסליים.
אחת  שהציגה  נוסף  מקרה  דרך  להיבחן  המשיכה  "אידיאולוגי"  למפונה  ההתחברות  סוגיית 
המשתתפות במפגש. היא סיפרה על ילדה, מפונת ההתנתקות, שלא רצתה בעזרתן המקצועית של 

היועצות. הוצג הדו–שיח בין היועצת לילדה: 
"יכול להיות שאת כועסת עליי, שאני לא אבין?" שאלה היועצת. 

"כן, כי את לא עברת את זה", ענתה הילדה. 
"אחד המטופלים אמר שהוא שונא קולות אחרים", הגיב לזה משתתף אחר.

"אסור לבוא עם משהו מוכן. לא כולם עברו משבר ככה", אמר משתתף אחר. "]...[ ההתנתקות 
זירזה איזה תהליך שאולי היו יכולים לחיות ככה עוד עשרים שנה ]...[ פתאום טראומה בסיסית, 

שבעל נהרג לפני עשרים שנה, עולה ]...[ הרבה פעמים אני עוזבת את ההתנתקות ועוברת לזה".
קודם,  בעיות  להם  שהיו  האנשים  זה  אחת,  בקליניקה:  קבוצות  שתי  לי  שיש  מרגישה  "אני 
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וההתנתקות זירזה והחמירה דברים, ואז זה טיפול רגיל. ושתיים n האנשים שבאמת הכול השתנה 
אצלם מהעקירה". 

אמירות אלה מדגישות את מורכבות הקביעה של מקור הסבל בבניית הנרטיב הטראומתי. שאלת 
מקור הטראומטיזציה מתחדדת כאשר היא מתפרשת בהקשר הפוליטי של ההתנתקות. 

ולא  זה ברור שזאת בעיה אישית  'אני שונא קולות אחרים', משום מה  "כשהאיש הזה אומר 
כללית", אמר אחד המשתתפים בהתייחס לאמירה שנשמעה קודם לכן.

"בעיה כללית", בהקשר זה, משמעותה בעיה שקשורה ישירות להתנתקות והיא מאפיינת את 
הקולקטיב הטראומתי כולו. "בעיה אישית", לעומת זאת, משמעותה בעיה שאפיינה אדם מסוים 
עוד בטרם ההתנתקות. היחס בין הכללי לאישי, בין ההתנתקות ובין המצב שלפניה, מתבהר יותר 
שהתנגד  ]מטפל[  מישהו  רצה  שהוא  רקע  עם  הופנה  הראשון  "הפונה  נוסף:  במקרה  הדיון  דרך 
לגירוש ]...[ זה היה ברור שזה לא משהו אישיותי, אלא שהשנאה היא אמונית. תפיסת הרב קוק, 
שהעולם נע למצב טוב יותר, נשברה. במהלך הפגישות הוא הגיע ממצב מאוד כואב לאיך הוא חוזר 
לעשות מילואים. הרגיש שאבן גדולה התפרקה לאבנים קטנות. זה התקשר לשאלות קודמות. מידת 
 ]...[ ]הפינוי במסגרת ההתנתקות[ העצים דברים אחרים  וכו'. מצד שני, המעבר  הביטחון העצמי 

ומצוקות אחרות שצריכות ליווי".
כבלתי  מוצגת  לגירוש"  ש"התנגד  המטפל  את  המטופל  להעדפת  כסיבה  האמונית"  "השנאה 
קשורה למאפיינים האישיותיים של המטופל. המקור לפגיעותו של המטופל נתפס כקשור לשבר 

הרעיוני. מאפיינים אישיותיים הפכו לרלוונטיים רק בהמשך התהליך הטיפולי. 
לקראת סיום המפגש התייחס מנהל "מענים" למפגש הקודם של מטפלי המוקד והשווה אותו 
היא  המטפל  של  פוליטית  הזדהות  כמה  עד  עיסוק  לנו  היה  "בירושלים  הנוכחי:  המפגש  עם 
האם  אחרות.  משפחות  של  דילמות  שמזכירים  אחרים  נושאים  זה  והיום  בטיפול.  משמעותית 
התהליך הזה ]מתקדם[ לכיוון של פחות דילמה ערכית? האם יהיה לנו שטח טיפולי מוכר יותר? 
במישור של פניות משפחות n צפויות בעיות 'מוכרות'. במקביל עולה הצד האידיאולוגי מאוד 

חזק" )ההדגשות שלי(.
המפגש המתואר לעיל חשף את המתח בין "דילמה ערכית" לבין "שטח טיפולי מוכר", הבא לידי 
ביטוי בהבדלים בפרשנויות של חוויית המפונים אצל אנשי מקצוע. על בסיס החומרים שהצגתי 
אפשר לזהות ולסמן שני נרטיבים מתחרים של חוויית ההתנתקות: אוניברסלי ופרטיקולרי. נרטיבים 
אלה מובחנים זה מזה, ראשית כול, על ידי התנאים לפיתוח אמפתיה כלפי הסבל של המפונים. 
מצד אחד, חוויית ההתנתקות מתפרשת כחוויית סבל אוניברסלית, כלומר חוויה שאפשר להבינה 
ולהזדהות עמה באמצעות מפגש אנושי "אמיתי" המאפשר במידה מסוימת להניח בצד שיקולים 
פוליטיים, ערכיים ותרבותיים; מצד אחר, חוויית ההתנתקות דווקא מוצגת כחוויה פרטיקולרית, 
כלומר חוויה שההתחברות ה"אמיתית" אליה מחייבת אימוץ מסגרת פרשנית מסוימת n פוליטית, 

תרבותית ומוסרית. 
שני הנרטיבים של חוויית ההתנתקות נבחנים גם בתפיסת הסיבתיות של החוויה הטראומתית. 
מצד אחד, יש מי ששם דגש על מאפיינים אישיותיים, כלומר "הפתולוגיה האישית" של המטופלים 
כהסבר למצבם המנטלי לאחר הפינוי; מצד אחר, חלק מהמטפלים דווקא נוטים לייחס כוח הסברי 
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לחוויית ההתנתקות עצמה ולהדגיש את המאפיינים הייחודיים שלה כחוויה טראומתית קולקטיבית 
המגולמת ב"שבר רעיוני". 

בפרקים הבאים ארחיב את הדיון בשני הסממנים המרכזיים של נוכחות הפוליטי בתוך הפרשנות 
הטיפולית: תפיסת הסיבתיות בהבניית הנרטיב של סבל טראומתי, והתנאים לפיתוח אמפתיה כלפי 
הפינוי  על  הטראומה  מומחי  של  בשיח  אתבונן  האלה  הסממנים  שני  דרך  המפונים.  של  סבלם 

בשלושה פורומים מקצועיים. 

האם זאת טראומה? סיבתיות, ביקורת מוסרית ואתגור טוהר הקורבן

מדינת– בתולדות  ביותר  הטראומתיים  האירועים  אחד  הייתה  השומרון  וצפון  מעזה  "ההתנתקות 
ישראל", כך פותח יעקב בר–סימן–טוב את המבוא לקובץ המאמרים "תוכנית ההתנתקות: הרעיון 
דוברי  בפי  ההתנתקות  חוויית  להם  שזכתה  המסמנים  מגוון  מתוך  ב–2009.  אור  שראה  ושברו" 
 n בגידה, עוול, גזֵרה, טראומה n הציונות הדתית וקהילת אנשי הטיפול המזוהים עם הציונות הדתית
המושג "טראומה" הפך ללא ספק למסמן המרכזי שלה. עם זאת, השיום הטראומתי של הפינוי מעזה 

ומצפון השומרון לא היה מובן מאליו בקרב קהילת אנשי בריאות הנפש הרחבה.
הרצאתה  את  פתחה  כך  הזה",  באולם  שנה  לפני  שאלה  בסימן  הייתה  ההתנתקות  "טראומת 
מנהלת מרכז מהו"ת בשומרון בכנס "טראומה בחוץ ובבית" שהתקיים ב–1 בדצמבר 2005 ביוזמת 
עמותת נט"ל. מנהל המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה דיבר גם הוא על אי–הנכונות של 
אנשי המקצוע במשרד הבריאות לתייג את חוויית ההתנתקות כטראומה: "משרד הבריאות אמר 
באופן רשמי: 'זה לא טראומה'. ישבתי עם אנשים שאמרו 'זה לא טראומה, זה אֶבל'. ועמדו על כך 

]...[ פתאום היה משהו ]...[ אסור שזה יהיה טראומה".87
המאופיין   ,)Lamb, 1996( קורבנות"  של  ה"אידיאליזציה  עידן  לעתים  המכונה  בעידן  מדוע 
קורבנות  של  מעמד  לעצמם  התובעים  והקבוצות  הפרטים  מספר  של  וגדלה  הולכת  בהרחבה 
אותנטיים של אירועים טראומתיים, קולקטיביים ופרטיים, מפוני גוש קטיף וצפון השומרון אינם 
זוכים )על כל פנים לא בנקל( בתיוג של קהילת טראומה? התשובה לכך נרמזת באמירתו של רכז 
יותר קל לנו כחילונים לחשוב שלא  קליני בעמותת נט"ל בכנס "טראומה בחוץ ובבית": "אולי 

הייתה טראומה, ]להגיד שזה טראומה[ זה לפתוח את הדברים שקשה לנו?"
מאמירה זו משתמע שמנקודת מבט של העמדה הפוליטית המתנגדת להתנחלות היהודית מחוץ 
לגבולות הקו הירוק, תפיסת ההתנתקות כחוויה טראומתית מעוררת אי–נחת. מקורה של אי–הנחת 
הזאת, כפי שעולה מדבריו של מנהל המרכז הישראלי לטיפול בפסיכוטראומה, הוא באפקט המוסרי 
של השיום הטראומתי בהקשר פוליטי נתון: "כל התפיסה של טראומה הולכת יחד עם התפיסה 
שיש קורבנות. כל השיח סביב הטראומה הוא השיח של 'מישהו עשה לי, לכן אני סובל' ]...[ משרד 

הבריאות בעצם אמר 'סליחה, פה אין קורבנות'. זה משהו שקרה".98

87מתוך ריאיון שנערך בדצמבר 2007.

98שם.
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שיח הטראומה אכן מניח קורבנות ומאופיין בהיגיון מוסרי ייחודי. הגדרת התגובה הטראומתית 
)DSMnIII(, דהיינו מצב "שממוקם מחוץ לטווח הניסיון  כ"תגובה נורמלית למצב לא נורמלי" 
האנושי הרגיל", מטהרת את העצמי הפסיכולוגי של הקורבן על ידי נורמליזציה של תגובתו, ואת 
העצמי המוסרי שלו היא מטהרת על ידי מיקום האחריות לחוויה הטראומתית בגורם הטראומה 
)המצב הלא נורמלי(. לפיכך, עבור אנשי בריאות הנפש שאינם נמנים עם תומכי האידיאולוגיה 
בין  אי–הלימה  לייצר,  עלול  או  מייצר,  טראומתית  כחוויה  ההתנתקות  תיוג  הדתית,  הציונית 
המשמעות הפוליטית ובין המשמעות הטיפולית של "טראומת ההתנתקות". כיצד מצליח נרטיב 
ההתנתקות של אנשי בריאות הנפש האלה להכיל את הסתירה בין הפרשנות המקצועית לפרשנות 
סיבתיים  הסברים  בבניית  ובראשונה  בראש  ביטוי  לידי  בא  שהדבר  להראות  אבקש  הפוליטית? 

ל"טראומת ההתנתקות", המאתגרים את ההיגיון המוסרי שמטהר את קורבן הטראומה. 
להערכתי, אפשר לסמן ארבעה מהלכים של בניית סיבתיות בנרטיב ההתנתקות המייצרים סדר 

מוסרי חלופי לזה שמאפיין נרטיב טראומתי אייקוני:

המרת "טראומה" ב"אבל טראומתי"
עיון  ביום  הדוברים  אחד  אמר  טראומטי",  אבל  אלא של  טראומה,  סימפטומים של  לחפש  "אין 
לבכירי שפ"י ב–18 בדצמבר 2005, והוסיף: "מה הופך אבל לטראומטי? אבל הוא טראומטי מאחר 

שהוא נולד מנסיבות טראומטיות. לא דינו של העולם לעבור תהליך שאנשי הגוש עברו".
האחריות  מוקדי  את  משנה  אלא  הסבל  מעוצמת  ממעיטה  אינה  באבל  הטראומה  המרת 
ייחודי הממוקם "מחוץ לטווח הניסיון האנושי  המוסרית. הדובר אמנם מייחס למאורע מעמד 
הרגיל" )DSMnIII(, אך הוא עדיין אינו משיים את החוויה כטראומה, ולכן גם אינו משנה את 
הדגשים לשימוש בהיגיון המוסרי שמציע הנרטיב הטראומתי. באבל, בניגוד לטראומה, תפיסת 

האחריות המוסרית לאובדן היא הרבה פחות רלוונטית.

הטרור הפלסטיני כסיבה לתסמינים טראומתיים של המפונים 
טרנספורמציה אחרת של ההיגיון המוסרי אני מוצאת באמירתם של דוברי כנס "קהילה תחת 
הדוברים  אחד   .2005 ביוני  ב–26  חיפה  באוניברסיטת  שהתקיים  הישראלי"  הניסיון  טראומה: 
בפאנל אמנם בחר להשתמש במושג "טראומה", אך הגדיר את "שנות הטרור", ולא את ההתנתקות, 
כסיבה מרכזית לטראומטיזציה: "מדובר באנשים שארבע שנים שהו תחת הפגזות ]...[ אני חושש 
שהמפונים והמפנים יעבירו על ההתנתקות את כל הנטל של ארבע שנות הטרור. לא נעים להגיד 

שאנחנו פוסט–טראומטיים".
דובר אחר הדגיש שהוא "מוטרד מאיך שנבנה הנרטיב הטראומטי" וחושש שבין שתי האפשרויות 
השנייה.  באפשרות  יבחרו  המפונים   n מפלצתית"  "בגידה  או  המשפחה"  בתוך  מצער  "אירוע   n
בהמשך דבריו הוא התייחס לחוויות המתנחלים מתקופת טרום–ההתנתקות וחיזק את טיעונו של 

הדובר הקודם בנוגע להשפעת האירועים שקדמו להתנתקות.
טיעונים אלה מעבירים למעשה את מוקד האחריות לסבל של המפונים אל שנות הטרור שהיו 
לפני ההתנתקות, וכך מאתגרים את הטוהר הפסיכולוגי של הקורבן: הקורבן אינו בא "נקי" למאורע 
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מתחילה  הטראומטיזציה  למעשה,  ההתנתקות.  בטרם  עוד  טראומטיזציה  עבר  אלא  הטראומתי, 
בעצם מימושו של פרויקט "גאולת הארץ".

ערעור על מאפייני ההתנתקות כמאורע טראומתי 
אפשרות נוספת להמשגת החוויה באופן שמערער על האפקט הטראומתי של ההתנתקות אפשר 
לחלץ מאמירתה של אחת המשתתפות בכנס "טראומה בחוץ ובבית". הדוברת הדגישה את מרכיב 
הבחירה כמהותי בהבחנה בין פיגוע טרור ובין ההתנתקות: "יש לשים לב על ההבדל המהותי בין 
הטרור, שזה בלי בחירה, לבין ההתנתקות, שאנשים בחרו להיות באותו מקום, במודע ]...[ אלה הם 

שני צדדים שונים לגמרי של המצוקה".
בחירתם של האנשים הנועדים לפינוי להישאר, כך רומזת הדוברת, מערערת את המאפיינים 
הבסיסיים שמגדירים אירוע כטראומתי, כגון הפתאומיות וההפתעה, ומעמידה בסימן שאלה את 

ייחוס הטראומה לפינוי הצפוי והמתוכנן.

הבחירות של המנהיגות הרוחנית כסיבה לחוויה הטראומתית של המפונים
למצוא  אפשר  הטראומתי  הנרטיב  של  המוסרי  הסדר  את  שמשנה  נוספת  מעניינת  המשגה 
בחוץ  "טראומה  בכנס  המומחים  בפאנל  בנט"ל  הקלינית  היחידה  ראש  שהציע  בתיאורטיזציה 
ובבית". הסבר זה קושר את טראומת הפינוי אל משבר המנהיגות הרוחנית של הציונות הדתית: 
)יסוד האם(. עד שנת  ויסוד האדמה  )יסוד האב(  יסוד הרוח   n היונגיאניים  "יש משהו במושגים 
67' ובשנים הראשונות היה דיאלוג בין הרוח, החלק הדתי, הגעגוע, הכמיהה לחיפוש דרך שהיה 
בדיאלוג עם הקרקע. משנות השבעים ואילך החלק הרוחני כאילו נבלע בתוך האדמה ]...[ כאילו 
האדמה בלעה את הרוח ]...[ וכשלוקחים את האדמה, זה כמו שלוקחים שטיח מתחת לרגליים ]...[ 
כל הדיאלוג בין הרוח לאדמה היה צריך להתרחש לפני שנים, לדעת מה כן, מה לא, איפה זה מוסרי, 

איפה לא".
ההסבר מתמקד בבחירתה הלקויה של המנהיגות הרוחנית ב"אדמה", במקום ב"רוח", המוצגת 

כמסבירה בעקיפין את החוויה הטראומתית הנוכחית.

אם נסכם את ארבעת המהלכים שהצגתי נוכל לראות כיצד מעוצב סיפור הפינוי בפרשנויות של 
המומחים הטיפוליים שאינם מזוהים עם הפרויקט האידיאולוגי של "גאולת הארץ". בסיפור זה, 
גם כאשר נשמר מעמדה של ההתנתקות כמאורע דרמטי וייחודי, היא אינה נתפסת בהכרח כגורם 
לסימפטומים הפוסט–טראומתיים. כאשר החוויה בכל זאת מוגדרת כטראומתית, הטראומטיזציה 
אינה מוצגת כתוצאה של הפינוי עצמו, אלא כפועל יוצא של שנות הטרור שלפניו )תוצר לוואי של 
פרויקט "גאולת הארץ"(, או כתוצאה של בחירתם של המפונים להישאר במקום ולא לצאת מרצונם 
הרוחנית  המנהיגות  יותר של  והמהותית  המוקדמת  בחירתה  כתוצאת  או  הפינוי,  בטרם  החופשי 

ב"אדמה" במקום ב"רוח".
אבקש להציע שההתנגדות להתיישבות היהודית מחוץ לגבולות הקו הירוק מתבטאת בפרשנות 
הוא   I נרטיב   .I נרטיב  מגדירה   )Butler, 2004( באטלר  שג'ודית  מה  על  כערעור  הטיפולית 
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צורה נרטיבית מנקודת מבטו של הְמַספר, שבדרך כלל מתחילה מסיפור הסבל עצמו ומתעלמת 
מהתרחשויות, בחירות ומעשים שקדמו לו. הנרטיב הטיפולי של מתנגדי ההתנחלות מעביר את 
והערכים שקדמו  )האני( הסובל אל הבחירות, הנסיבות   I–סיפור הסבל מה נקודת ההתחלה של 
מביאה  זו  פרשנות  בעקיפין.  או  במישרין  אותה  כמסבירים  ושנתפסים  הטראומתית  להתרחשות 
הפסיכולוגי  הטוהר  על  מערערת  היא  הפינוי  ובהקשר של  מוסרית,  אחריות  אחר של  סדר  עמה 
והמוסרי של קורבנות הפינוי. השינויים במוקדי האחריות המוסרית הופכים את חוויית המפונים 
לסבל שאינו בהכרח מגייס ומאחד עבור הקהילה הטיפולית הרחבה. הביקורת המוסרית, כך נראה, 

גורעת מיכולת האמפתיה המקצועית של אנשי מקצוע. 
לאמפתיה  ביקורת  בין  ודינמי  מורכב  יחס  על  מצביעים  האתנוגרפיים  החומרים  זאת,  עם 
בפרשנות הטיפולית של ההתנתקות. הם מאפשרים להתחקות על אופני התיווך של חוויית הפינוי, 
הלאומית של  בקהילה  ולהכילם  המפונים  כלפי  ואמפתיה  הזדהות  לעורר  תצליח  זו  כך שחוויה 
קורבנות טראומה. בפרק האחרון של המאמר אבקש להראות כיצד אנשי בריאות הנפש שאינם 
הקטגוריזציה  בין  ההלימה  חוסר  על  "מתגברים"  הארץ",  "גאולת  של  הדתי  הציווי  עם  מזוהים 
הפוליטית "מתנחלים" לקטגוריזציה המקצועית "קורבנות הטראומה", ובין האמפתיה ל"קורבנות" 
לביקורת המוסרית כלפי ה"מתנחלים", ומציגים את חוויית הפינוי כסבל מגייס ומאחד. מהלך זה 
ממחיש בעיניי את טענתו של ספארטי )Sparti, 2001( על תפקידם של המומחים במדעי החברה. 
פרקטיקות  המקובל,  החברתי  המיון  לרפרטואר  מותאמים  אינם  אנושיים  פרטים  כאשר  לדבריו, 
וניתנים  יוכלו להיחשב ראויים להכרה  זהותם כך שכפרטים הם  המומחים "מתארות מחדש את 

.)ibid, p. 333( "להסבר מנקודת מבטה של החברה

 מ"טראומה בחוץ" ל"טראומה בבית": הפינוי 
והתנאים לפיתוח אמפתיה כלפי המפונים

על מנת לבחון את תנאי הפיכתו של סיפור הפינוי מעזה ומצפון השומרון לסיפור מגייס ומעורר 
 ,)mediation( "הזדהות בקרב קהילת אנשי בריאות הנפש הרחבה, אבקש לאמץ את המושג "תיווך
 .)Chouliaraki, 2006( המדיה  דרך  הסבל  עם  ההזדהות  יצירת  להמשגת  בו  שמשתמשים  כפי 
השימוש המסוים במושג "תיווך" במאמר זה נובע מהטעמים הבאים: ראשית, בתחום התקשורת 
סיפור של  הוא  "תיווך  בו.  הצופים  עבור  רלוונטיות של הסבל  ליצירת  זה שאיפה  מושג  מבטא 
התקדמות השואפת בהתמדה לקשר בין האנשים למקומות" )ibid, p. 20(, ויכולת ההזדהות טמונה 
בהיגיון של התיווך עצמו )ibid, p. 181(. השאיפה ליצירת רלוונטיות של חוויית המפונים והזדהות 
עמם אצל אלה שאינם נמנים עם קורבנות הפינוי אך נחשפים לפינוי באמצעים חזותיים ומילוליים, 
ניכרת היטב בשדה המחקר המתואר. אחת ממטרותיו המוצהרות של הכנס "טראומה בחוץ ובבית" 
סביב  הניכור  את  "לנפץ  בלייך,  אבי  פרופ'  נט"ל,  של  ההיגוי  ועדת  ראש  שנקט  בלשון  הייתה, 
השתיקה הציבורית על 'טראומת ההתנתקות' ולהעלות אותה למודעות של הקהילה הרחבה של 
סיוע  להענקת  כעמותה  ייעודה  על  מביאים בחשבון שנט"ל מצהירה  אם  הנפש".  בריאות  אנשי 

בין פוליטיקה לתרפיה גליה פלוטקין עמרמי 



113

נפשי לנפגעי טראומה ולחץ "על רקע לאומי", אפשר לפרש את מטרת הכנס במונחים של הכללת 
והקרנת  מומחים  הרצאות  באמצעות  לאומי".  רקע  "על  הטראומתיים  האירועים  בין  ההתנתקות 
קטעי וידאו שהמחישו לנוכחים בכנס את משמעות הפינוי, מומחי הטראומה היו אמורים בסופו של 
דבר לקרב את "טראומת ההתנתקות" למודעות הקהילה הרחבה של אנשי בריאות הנפש ולהפוך 

אותה מ"טראומה בחוץ" ל"טראומה בבית". 
שנית, המשגת התיווך של מצבי החירום בכלי התקשורת היא בעלת אפיונים דומים לאלה של 
תיווך הסבל בשדה הטיפולי: "סיקור אירועי החירום הוא ]...[ פחות על האפיונים האובייקטיביים 
של האירוע ויותר על הסיפור יוצר הרושם, הַמְבנֶה את האירוע כראוי לתשומת לבם ומעורבותם 

  .)ibid, p. 144( "המיידית של הצופים
כ"אירוע  ההתנתקות  שמעמד  מעידים  האמפיריים  הממצאים  שלי  המחקר  בשדה  גם  ואכן, 
טראומתי" אינו נקבע באמצעות מאפיינים אובייקטיביים אלא באמצעות הרושם שסיפור הסבל 
יצר בקרב קהל הצופים. בהשראת ניסוח זה אשאל מהו הסיפור יוצר הרושם של חוויית ההתנתקות 
שעורר אמפתיה וגרם להתגייסותם של הצופים בו? כיצד תווך סיפור ההתנתקות עבור אלה שאינם 
נמנים עם הקורבנות הישירים שלו? בפרק זה אבקש לסמן את המהלכים העיקריים שִאפשרו את 

התיווך המוצלח של ההתנתקות, כלומר את הפיכתה ל"טראומה בבית" בפורום המקצועי הנידון.
התהליך  את  המדובר  בכנס  בהרצאתה  הציגה  בנט"ל  הקליני  מהצוות  הפסיכולוגיות  אחת 
הטיפולי של מפונה מגוש קטיף והדגישה את הרלוונטיות של המצוקה הכרוכה בהתנתקות עבור 
קהילת אנשי בריאות הנפש, גם אם מצוקה זאת אינה מוגדרת טראומה: "אפשר לחשוב שדיונים 
בסוגיות אלה הם לא ענייני בריאות הנפש. אנו חושבים שקשיים בשייכות וזהות וערעור עליהם הם 
סימנים למצוקה שהתחילה מההתנתקות ומתעמקת. מצוקה זאת היא בהחלט ענייננו, בין אם היא 

פוסט–טראומה, בין אם היא ֵאֶבל".
הרצאתה של מנהלת מרכז מהו"ת, שמתמחה בסיוע מקצועי למפונים, הייתה אבן דרך בתהליך 
חוויית ההתנתקות ל"עניינם" של אנשי בריאות הנפש, לפחות אלה שנכחו בכנס.  הפיכתה של 
הדוברת תיארה את מאפייני הקהילה הטראומתית n "העקורים" n לפני הפינוי ואחריו, ואת מאפייני 

המצב הנפשי שלהם כתוצאה מההתנתקות:

העקורים חוו טרור מתמשך במשך חמש השנים האחרונות. באוכלוסייה זו יש 
90% חשיפה ישירה, n 100% משנית )פצצות שנפלו, אובדנים, היכרות מקרוב 
n זו המשמעות של הקהילה(. האפיון הנוסף שלהם n בידוד מבחינת המרחק 
ו]בידוד[ מנטלי ]...[ העקורים חוו טראומה, תהליך של אבל )על הבית, הקהילה, 
החזון(. הם סובלים גם מתסמיני PTSD ]הפרעת דחק פוסט–טראומתית[ וגם 
מוגן.  לא  במקום  להיעשות  יכולה  לא  הטראומה  עיבוד  על  העבודה  מאבל. 
וחוסר  והשפלה  ניכור  ותחושת  הסימפטומים  של  כרוניזציה  תהליך  מתרחש 

.PTSD–אונים, שהם לא נכללים ב

מקצועית  להכרה  תרם  פרופסיונלית–טיפולית  טרמינולוגיה  באמצעות  הסבל  של  ייצוגו 
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של  הקליני  הרכז  טראומה.  של  במונחים  להמשיג  סבל שאפשר  כלומר  אותנטי,  כסבל  בו 
נט"ל הגיב להרצאתה של מנהלת מהו"ת במילים: "הדיבור שלך בהתחלה הרגיע n הם לא 
בטראומה. אחר כך תיארת את מה שקורה להם. אני מתרגם את זה למונחים של טראומה". 
כך  ידי  ועל  לחוויית הסבל,  תוקף מדעי  הקניית  למונחים של טראומה משמעותו  התרגום 
אוניברסליזציה של ייצוגו. בזכות הייצוג האוניברסלי )יש להניח( אישר אחד הדוברים את 

המעמד הטראומתי של חוויית ההתנתקות:

אם שאלנו את עצמנו איפה הטראומה הנוראית, איפה המצוקה, איפה הסבל, 
אז באה מ' ואומרת לנו: 'זה שם, זה ישנו, זה אותנטי, דיכאון, פוסט–טראומה, 
70 אחוזי אבטלה, נערים לא בבית ספר'. אם זה ככה, למה אנחנו לא שומעים 
עוצמת  גם  כך  הטראומה,  כעוצמת  אולי  להשמיע,  לא  דואגים  אולי  זה?  את 

ההכחשה ]...[ חלק ממה שמטריד אותי, זה עוצמת הפסאדה שאין טראומה.

תנאי אחר לפיתוח אמפתיה טיפולית כלפי המפונים אפשר לחלץ מתגובתו של ראש היחידה הקלינית 
בנט"ל לסרטון המתאר את מהלך הפינוי שהוצג במסגרת הרצאתה של מנהלת מרכז מהו''ת. הדובר 
דיבר על הייצוג האסתטי ההולם של הסבל, על מנת שייתפס כראוי לאמפתיה טיפולית ולהכלתם של 
המפונים בגבולות ה"אנחנו": "מצד אחד כשצפינו בסרטים ראינו משפחה יושבת, בוכה ומתפללת, 
הרגשתי שאני ִאתם, הרגשה של אחד. אבל כשראיתי ילדים יוצאים עם טלאי צהוב מהבית, התחלחלתי, 

הרגשתי שילדים מובלים לטבח. במקום הזה יכולת האמפתיה שלי נסתמה כמטפל".
עם  מזוהים  שאינם  מטפלים  של  אמפתיה  לעורר  יכולה  ההתנתקות  חוויית  אחרות,  במילים 
עם  אותה  המזהים  "מזהמים",  בסמלים  שימוש  על  מבוסס  אינו  ייצוגה  כאשר  הדתית  הציונות 
הטראומה הלאומית בעלת המעמד המקודש בהקשר הישראלי: השואה. תנאי מהותי נוסף להפיכתה 
של "טראומת ההתנתקות" לסיפור מאחד ומגייס עבור הקהילה הטיפולית החילונית אפשר היה 
לחלץ מתגובתה של אחת הדוברות בפאנל המומחים בכנס. היא הציבה במרכז הדיון את הקשר בין 

פרשנות החוויה ובין ההזדהות הפוליטית של המומחים לבריאות הנפש:

להיות  יכולים  קטיף  לגוש  פוליטית  שמתנגדים  האנשים  כמה   עד 
ב–counterntransference? אם את הגוש היה פוקד אסון טבע, איזה צונאמי, 
שם  היה  האדם  האם  בין  להפריד  מקום  יש  כאן  אבל  אחר.  היה  שלנו  היחס 
לבין היכולת שלנו להזדהות, להקשיב ולהיות אמפתיים? יש הבדל בין החלק 
כשהם  יד.  להושיט  הזמן  זה   n מקצוע  כאיש   ]...[ האנושי.  והחלק  המקצועי 
באו?  לדבר כשהם  להם  נתנו  ניצולי שואה,  אותם?  להדיר  הזמן  זה  פליטים, 
יש   ]...[ ודגנרטים"  ארטיסטים  הם  "אלה  אמרו  השבעים,  בשנות  קרב  הלומי 

משהו בלהעניש את הקורבן שקל לנו להיסחף אליו.

עבור המטפלים ה"מתנגדים פוליטית לגוש קטיף", האפשרות "לא להעניש את הקורבן" מבוססת על 
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זה,  בין המקצועי לאנושי. האנושי, במקרה  ובהתאם לכך על ההפרדה  סיוע,  הציווי המקצועי להגשת 
מתפקד כמערער על הלגיטימציה של הסבל, ואילו המקצועי מתפקד כמקנה לסבל מעמד אותנטי מגייס.

הפרדה דומה בין השיקולים הפוליטיים למקצועיים משתמעת גם מדברי הסיכום של ראש ועדת 
ההיגוי של נט''ל, המקנים להתנתקות מעמד של מאורע טראומתי ומשווים את המפונים לקהלים 

טראומתיים אחרים שלא זכו להכרה מקצועית בשלבים קודמים של ההיסטוריה הישראלית:

יש פה טראומה, זה בטוח, יש אירוע מאוד משמעותי, קונפליקטואלי. אז איך זה 
שלא שומעים עליו? למה אנחנו לא יודעים על זה? יש פה תהליך קולקטיבי של 
ענישה, שלא רוצים לראות ]...[ אנחנו בקהילה המקצועית מוטרדים מהאפשרות 
של שגיאה מקצועית היסטורית, כמו עם ניצולי שואה, הלומי קרב. התפקיד 

המקצועי שלנו זה לנפץ את הניכור.

מסוג  היסטורית"  מקצועית  מ"שגיאה  מהחשש  כאן  נבעה  להתנתקות  טראומתי  מעמד  הקניית 
nאידיאולוגיות נסיבות  בשל  מקצועית  הכרה  אחרות  טראומתיות  מקהילות  שמנעו  השגיאות 

פוליטיות בתקופות מוקדמות יותר של ההיסטוריה הישראלית.
הדברים שהובאו לעיל מראים כי אף שהביקורת המוסרית כלפי המפעל הציוני הדתי טומנת 
מהלכים  לזהות  אפשר  המפונים,  לחוויית  הטיפולית  האמפתיה  ערעור  של  פוטנציאל  בחובה 
של  המאמץ  בבית".  כ"טראומה  אותנטית,  טראומתית  כחוויה  בהתנתקות  להכרה  תנאים  ולנסח 
אנשי בריאות הנפש בפורום המקצועי המתואר "לא להעניש את המפונים" אלא להכילם בגבולות 
אוכלוסיית קורבנות הטראומה "על רקע לאומי", ִאפשר בסופו של דבר להציג )לנרטב( את חוויית 

הפינוי כראויה לאמפתיה והזדהות טיפולית. 
אבקש  הנחקר,  בשדה  ההתנתקות  סבל  של  מוצלח  לתיווך  התנאים  את  לנסח  מנת  על 
לפנות למסגרת אנליטית שפיתח לוק בולטנסקי )Boltansky, 1999(, המתמקדת בשאלת 
התיווך של סבל מרוחק )distant suffering(, ובעיקר למושג שלו "פוליטיקה של רחמים" 
)politics of pity(. בולטנסקי משתמש במושג זה כדי להסביר כיצד מתרחש תהליך התיווך 
של סבל מרוחק ונוצרת מחויבות )engagement( רגשית ומוסרית של הצופה במופע של 
הבחנה  מניח  בולטנסקי  אצל  "מופע"  המטפורי  הביטוי   .)spectacle of suffering( סבל 
לעורר את  המזל אמורה  חסרי  בסבלם של  בהם. ההתבוננות  הצופים  ובין  המזל  חסרי  בין 
רגישותם ומחויבותם של הצופים. הפורום המקצועי שתואר לעיל אכן מאופיין באותה חלוקה 
שמאפיינת את המופע אצל בולטנסקי: הסובלים )מפוני ההתנתקות( שסבלם מוצג באמצעות 
)אנשי המקצוע שנכחו  והאחרים  והרצאות מומחים;  קטעי סרטים, הצגת מקרים טיפוליים 

בכנס( שאינם חולקים את גורלם של הסובלים אך מצופה מהם שיפתחו אמפתיה לסבלם. 
מתאימה  אנליטית  למסגרת  אותה  ההופך  הרחמים",  של  "הפוליטיקה  של  העיקרי  המאפיין 
גוש  במיוחד להמשגת התנאים להיווצרות אמפתיה של הקהילה הטיפולית הרחבה כלפי מפוני 
קטיף וצפון השומרון, הוא המובחנות שלה מ"הפוליטיקה של הצדק". "הפוליטיקה של הרחמים", 
כותב בולטנסקי, "אינה שואלת אם הסבל מוצדק, בייחוד כאשר הסובל נתפס כקורבן, היא יכולה 
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.)ibid, pp. 4n5( "להשאיר את שאלת הצדק בחזקת שאלה רטורית בלבד
אפשר לזהות מרכיבים של "הפוליטיקה של הרחמים" בתהליך הייצוג והנרטוב המחודש של 
חוויית הפינוי שתיארתי לעיל. הרצאתה של מנהלת מרכז מהו"ת על סבלם של המפונים הייתה 
מפנה בתיווך מוצלח של הסבל. הדיווח שלה התבסס על תיאור מצבם המנטלי של המפונים, ולא 
  )unified representation( המאוחד  הייצוג  בולטנסקי  אצל  החוויה.  של  הפוליטי  ההקשר  על 
הופך את הסבל המרוחק לסבל שנוגע. אוניברסליזציה של ייצוג הסבל באמצעות מינוח מקצועי 
ִאפשרה,  יש להניח,  למשתתפי הכנס למסד את השוויון בין המפונים ובין קהילות טראומתיות 
אחרות כגון ניצולי שואה, הלומי קרב או קורבנות צונאמי. לעומת זאת, ייצוג הסבל באמצעות 
ידי  והרחיק את הסבל על  ביכולת האמפתיה כלפי המפונים  n פגע  n טלאי צהוב  ייחודי  מסמן 
הגברת הביקורת המוסרית. את האפשרות לשינוי היחס בין האמפתיה כלפי "קורבנות" הפינוי ובין 
הביקורת המוסרית כלפי ה"מתנחלים" באמירתה של הדוברת, שהציעה "להושיט יד מקצועית" 
n אגב הימנעות משיקולים  בין המקצועי לאנושי. הדחף לצמצום הסבל  למפונים מתוך הבחנה 
מוסריים ופוליטיים n הוא מאפיין חשוב של "הפוליטיקה של הרחמים", המּונעת על ידי ההנחה 

 .)ibid, p. 5( "ש"דחיפות הפעולה הנדרשת כדי לסיים את הסבל קודמת תמיד לשיקולי הצדק
עבור אנשי מקצוע שאינם מחזיקים באידיאולוגיה הציונית הדתית, האפשרות להעניק הכרה 
לחוויית ההתנתקות כחוויה טראומתית משמעותה הבלטה של הסבל כתנאי מספיק לפעולת הסיוע, 
ועל ידי כך הימנעות מביקורת מוסרית כלפי המפונים וכלפי הפרויקט שהם מייצגים. האמפתיה 
לסבל מאפשרת להכיל את המפונים בגבולות ה"אנחנו", בין שהיה בידם לעזוב בטרם הפינוי, בין 
ובין שהם מעבירים את הטראומטיזציה מ"גאולת הארץ" אל  אידיאולוגית לקויה  שעשו בחירה 
חוויית הפינוי )ה"גאולה" מפרויקט הגאולה(. כך או כך, הם עדיין קורבנות אותנטיים בקנה מידה 
רגשי. ההימנעות מביקורת מוסרית כרוכה בהצגתה של חוויית ההתנתקות כתסריט רגשי. הצגה 
זו שימשה את המפונים ככרטיס כניסה לקהילה הטראומתית הלאומית הרחבה, אך זאת בתנאי 

שיקפידו שלא להפר את מה שנחשב מקובל, נאות ואסתטי בביטויי הסבל.

סיכום: בין "פוליטיקה של רחמים" ל"פוליטיקה של צדק"

מאמר זה דן בזיקה שבין הידע המקצועי של אנשי בריאות הנפש ובין פוליטיקה ומוסר. הוא ניתח 
את אופני הייצוג והתיווך של חוויית ההתנתקות על ידי אנשי בריאות הנפש הישראלים ובחן כיצד 
העמדות הפוליטיות שלהם ביחס לפרויקט ההתנחלות היהודית מחוץ לגבולות הקו הירוק באות 
לידי ביטוי בנרטיבים מקצועיים. המאמר התמקד בפרקטיקות הפרשניות של המומחים, שנתפסו 
כאן כפעילות יצירתית המתרגמת גרסה מדעית טקסטואלית של נרטיב טראומתי למציאות חברתית 
וקלינית מסוימת תוך כדי הפעלת שיפוט מוסרי. הדיונים המקצועיים של המומחים על ההתנתקות 
והטיפול במפונים, שהתקיימו במפגשי הדרכה, בימי עיון ובכנסים מקצועיים של אנשי בריאות 
הנפש, שימשו בסיס אמפירי לניתוח ואפשרו לזהות את המופעים של הפוליטי בתוך הפרשנות 

הטיפולית, הכפופה עדיין לעקרונות התיאוריה המקצועית.
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טענְתי במאמר שהביטויים העיקריים לנוכחותו של הפוליטי בנרטיבים של ההתנתקות הם 
הבניית הסברים סיבתיים למצבם הנפשי של המפונים ואופני הייצוג של חווייתם, המסייעים 
לעורר אמפתיה טיפולית. אנשי המקצוע המצדדים בביקורת מוסרית כלפי הפרויקט הציוני 
כמה  באמצעות  איקוני  טראומתי  נרטיב  המאפיין  המוסרי  הסדר  את  לאתגר  נוטים  הדתי 
אסטרטגיות: המרת הטראומה באבל טראומתי, ערעור על מאפייני ההתנתקות כמאורע בעל 
אפקט טראומתי, שימת דגש על הטרור הפלסטיני כגורם לתסמינים טראומתיים, והצבעה על 
המפונים.  של  לסבלם  עקיפה  כסיבה  הדתית  הציונות  של  הרוחנית  המנהיגות  של  הבחירות 
אסטרטגיות אלה מעבירות את נקודת ההתחלה של הנרטיב הטראומתי אל הבחירות, הנסיבות 
והערכים שקדמו לאירועי הפינוי, ועל ידי כך מאתגרות את הטוהר הפסיכולוגי והמוסרי של 
"קורבנות הפינוי" ופוגמות באפשרות האמפתיה לסבלם. עם זאת, הראיתי שהציווי המקצועי 
למתן סיוע והניסיון להימנע מ"טעות מקצועית היסטורית" של הכחשת הסבל בשל אילוצים 
פוליטיים, הביאו את אנשי המקצוע לנרטב מחדש את חוויית ההתנתקות ולהכיל את המפונים 
כגון הבלטת הסבל  נעשה באמצעות מהלכים  הדבר  בגבולות הקהילה הטראומתית הרחבה. 
מהלבוש  והפשטתו  ואוניברסלי  רגשי  כתסריט  הסבל  של  הצגתו  צדק,  שיקולי  והשהיית 

האידיאולוגי ומהסימבוליקה של "טראומה לאומית". 
אפשר לומר כי תרגום חוויית הפינוי מ"טראומה בחוץ" ל"טראומה בבית" )בפרפרזה על כותרת הכנס 
שתועד במאמר( אינו מפתיע, לפחות מנקודת מבטו של האתוס הטיפולי. "הפוליטיקה של הרחמים", 
שעל פי בולטנסקי )Boltansky, 1999( מבוססת על העדפת החמלה והאמפתיה על פני שיקולי הצדק, 
היא בסיס מוסרי הגיוני ואף מתבקש לפרשנות של חוויית הסבל, גם אם הסבל מרוחק אידיאולוגית 
למעשה  תואמת  הסבל  תיווך  של  זו  צורה  לעזרה.  הציווי  ידי  על  המּונעים  הנפש,  בריאות  מאנשי 
לאתיקה הלא שיפוטית )Furedi, 2004( המאפיינת את הפרקטיקה הטיפולית שמבוססת על ההכרה 
בסובייקטיבי, בפרטי ובפרטיקולרי שבחוויית הסבל. אמנם בשל האתיקה הזאת זכה השיח הטיפולי 
לביקורת סוציולוגית נוקבת, כשיח המעצב סובייקט א–פוליטי ואנטי–קהילתי, אך יש לזכור שהאתיקה 

הלא שיפוטית היא שהפכה את הפרקטיקה הטיפולית לכה אטרקטיבית עבור האדם המודרני.
ההכרה ב"טראומת ההתנתקות" כמאורע טראומתי אותנטי אינה מצביעה כמובן על הפרדה בין 
המקצועי לפוליטי בשדה הטיפולי הישראלי. הדיון בהתנתקות המתואר במאמר ממחיש דווקא ביתר 
שאת שהפרקטיקה המקצועית של המומחים באזורי הסבל והסיוע ההומניטרי מאופיינת בערבוב 
של פרופסיונליזם ואקטיביזם פוליטי. הפרשנות של חוויית ההתנתקות אמנם כפופה לעקרונות 
השיח המקצועי, אך בהחלט מקפלת בתוכה גם מערך שיקולים פוליטיים ומוסריים של המומחים. 
של  התיאורטית  וההמשגה  האמפירי  המחקר  בהרחבת  צורך  על  מצביע  הנידון  שהמקרה  דומני 
מצבי שילוב בין הפוליטיקה לתרפיה, ללא התבססות על הפרדה דיכוטומית בין "פוליטיקה של 
צדק" ובין "פוליטיקה של רחמים". שתי הפוליטיקות יכולות להיות שזורות זו בזו: המפונים זוכים 
למעמד של "קורבנות אותנטיים" שסבלם זוכה להכרה ומגייס אמפתיה טיפולית, אך בו בזמן הם 
נשארים גם בחזקת "כובשים" שטוהרם המוסרי מוטל בספק. נראה כי שניות זאת לא רק אפשרית 
אלא אף תקפה: היא מיישבת את "הפוליטיקה של הרחמים" עם "הפוליטיקה של הצדק" בלי לגרוע 

מהאפקט המוסרי של כל אחת מהן.
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