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המחלקה למוזיקה

הוגש לסנט של אוניברסיטת בר איל
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אדר א' תשע"א

עבודה זו נעשתה בהדרכתה של
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מוקדש לנערות שהטיבו לבטא את משמעות החיי ללא בית
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מזמנ באהבה רבה :מרי שפירא ,ד"ר משה ב סימו ,ד"ר דקלה כר ,ד"ר
כוכבית אלפנט ומרי דרוקס.

תודה מיוחדת לנערות שהכניסו אותי לחייה ברגעי הקשי ביותר .שנתנו בי אמו
וחשפו את עצמ בפני .התהלי אשר עברנו יחדיו היה מרגש ,כואב ומכונ .תודה
להוריה שהפקידו את בנותיה בידיי ונתנו בי אמו ולקהילה המורחבת שתמכה
וסייעה.
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תקציר

עבודת מחקר זו עוסקת בטיפול קבוצתי במוזיקה בשש נערות דתיות שנעקרו מגוש קטי!
בעקבות תוכנית ההתנתקות .מטרת העבודה הייתה לבדוק את משמעות הטיפול הקבוצתי
במוזיקה בעבור נערות מגוש קטי! כשנתיי לאחר שנעקרו מבתיה וחוו אירועי
טראומתיי .המחקר בדק את הדברי האלה :כיצד באו לידי ביטוי מאפייני הקשורי
לטראומה באירועי המוזיקליי והמילוליי שהתרחשו בטיפול? כיצד באה לידי ביטוי
ההתמודדות ע הטראומה באמצעי המוזיקליי והמילוליי? אילו שינויי חוו נערות
הקבוצה בתהלי הקבוצתי ובאילו תחומי? אילו התנהגויות העידו על הצור בסיפוק צרכי
מסוימי של משתתפות המחקר? אילו השפעות היו למודל עבודה מובנה לעומת גישה לא
מובנית בטיפול הקבוצתי? הא נית לקבוע איזה מודל התאי יותר לעבודה ע אוכלוסייה
זו? מדוע?
במחקר הנוכחי כל הנערות גרו ביישובי גוש קטי! שנעקרו במסגרת תכנית
ההתנתקות בשנה  .2005ההתיישבות היהודית בגוש קטי! החלה בשנת  ,1970ע הקמתו
המחודשת של כפר דרו .מאז קמו  21יישובי שפיתחו תעשייה ,חקלאות ענפה וחיי קהילה
עשירי .החלטת ממשלת ישראל לסגת מגוש קטי! ,תכנית שנקראה ההתנתקות ,התקבלה
בפברואר  2005ובוצעה בקי"  .2005במהל זה נעקרו  21יישובי בגוש קטי! ו 4יישובי
בצפו השומרו .בעת העקירה הכילו יישובי גוש קטי! כ 8,000תושבי ,בה כ1,800
משפחות.
המחקר נער בקבוצה שמנתה שש נערות בנות  ,14–12שגרו באחד מאתרי
הקראווילות בדרו האר" .התהלי כלל  12פגישות שבועיות ,שכל אחת מה נמשכה שעה
וחצי .המחקר החל כשנה וחצי לאחר העקירה והסתיי כשנתיי לאחריו .התהלי הטיפולי
התחלק לשלושה שלבי :השלב הראשו התייחס לפגישות  ,5–1שהתאפיינו במודל מובנה
וכללו פעילויות מוזיקליות ,כגו אלתורי קבוצתיי ויחידניי ,שימוש בשירי ישראליי
וחסידיי ,וכתיבת שירי .השלב השני התייחס לפגישות  ,10–6שהתנהלו על פי גישה שאינה
מובנית ,ואילו השלב השלישי התייחס לפגישות  12–11שהתנהלו באופ מובנה והיו בבחינת
הכנה לפרידה.

א

שיטת המחקר הנוכחי הוא חקר מקרה – ) case study researchהורובי";1990 ,
יוסיפו .(2001 ,בחקר המקרה נעשה שימוש בשילוב מתודות :מתודה איכותנית בשילוב ע
מתודה כמותית .שילוב מתודות מאפשר הבנה מלאה יותר של נושא המחקר ומחזק את
התוק! הפנימי והחיצוני של המחקר )Huberman, 1994 ; Teddlie & Tashakkori, 2005
& .(Mason, 1994 ; Miles
במחקר נעשה שימוש בכלי מחקר אחדי :ראיונות לפני המחקר ובסיומו ,צילו הפגישות
במצלמת וידאו ,מילוי שאלו תחושות ורגשות על ידי משתתפות המחקר וניהול יומ חוקר.
ניתוח הנתוני בגישה האיכותנית מבוססת על תאוריה מעוגנת בשדה ) Glaser & Strauss,
 (1967ושולב בו ג ניתוח כמותי .הניתוח האיכותני כלל ניתוח תוכ של תמלילי הראיונות
שהתקיימו לפני התהלי ובסיומו ,שכתוב וניתוח תמלילי הפגישות הטיפוליות שתועדו
באמצעות מצלמת וידאו וניתוח יומ החוקר .כמו כ נעשה ניתוח מוזיקלי וטקסטואלי של
השירי הישראליי והחסידיי שנבחרו ושנכתבו במהל הפגישות ,וניתוח של אלתורי
שנעשו בפגישות .הניתוח הכמותי כלל בדיקת שכיחויות של התרחשויות מסוימות שקרו בתו
הפעילויות המוזיקליות כמו קטיעת רצ! השירה ,בדיקת שכיחויות של התנהגויות מסוימות
שנצפו במהל הפגישות ,כמו איחורי וחיסורי ,חיבוק תופי  ,וכ עיבוד סטטיסטי של
שאלו התחושות והרגשות שנית לפני כל פגישה ובסיומה.
ממצאי המחקר מעלי שלוש קטגוריות ראשיות :פוסטטראומה ,אובד ודרכי
התמודדות .בקטגוריית הפוסטטראומה נמצאו מאפייני כגו תופעות של חודרנות ,הימנעות
ועוררות יתר .קטגוריית האובד הייתה מורכבת מחסר ,מגעגועי ,מכעס ומכאב .קטגוריית
העל השלישית – דרכי התמודדות – כללה שחרור גופני ,הבעת רגש ,טיפוח אמונה ותקווה,
ותמיכת הקבוצה והחברות.
משתתפות המחקר עברו בקבוצה תהלי של עיבוד אבל של שניי מתו חמישה שלבי
על פי קובלררוס ) .(2002הכעס עלה בתחילת התהלי והסתיי בסו! השלב השני והכאב,
שג הוא היה קיי בתחילת התהלי התעצ כאשר הכעס נפסק ונמש עד לסו! התהלי.
המחקר הראה כי הסימפטומי הפוסטטראומטיי קיבלו ביטוי חזק יותר בשלב השני
של הטיפול ,בפגישות שלא היו מובְ נות .זאת בהשוואה לשלב הראשו והשלישי ,שהתאפיי
בפגישות מובנות שבה הסימפטומי הפוסטטראומטיי קיבלו ביטוי פחות עוצמתי .ביטויי
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האובד שבאו לידי ביטוי בתחילת התהלי פחתו באופ משמעותי וחלק א! נעלמו לקראת
סופו.
תוצאות המחקר הצביעו על כ שהיה שיפור במצב הרוח של הנערות מתחילת הפגישה
ועד לסופה .הלכידות הקבוצתית שנבנתה במהל הפגישות התחזקה עד לסיו התהלי.
המחקר חש! התנהגויות מסוימות שענו על צרכי בסיסיי של הנערות :חיבוק כלי
מוזיקה כגו תופי וגיטרה העניק לה תחושה של חו וביטחו .הכנסת כלי נשיפה לפה מבלי
לנג עליה ואכילה מוגברת סיפקו לה רוגע ויציבות.
מ הממצאי עולה כי מודל עבודה מובנה התאי יותר לסוג זה של טיפול קבוצתי
קצר מועד .נמצא שטקס פתיחה עזר להביע ולמקד רגשות ולכנס את הקבוצה; אלתורי
קבוצתיי ויחידניי גרמו לשחרור פיזי ורגשי וארגנו את הקבוצה .הנגינה המשותפת חיזקה
את האמו בי הנערות בקבוצה ותרמה לתחושת השייכות .בחירה ושירה של שירי
ישראליי וחסידיי עזרה ביצירת קשר ביאישי וארגנה את הקבוצה ,וכתיבת שירי
אפשרה לסכ את הרגשות והנושאי שעלו באותו יו בקבוצה ,ולהכי את חברות הקבוצה
לסיו הפגישה .נית לומר שמודל העבודה המובנה הידק את הלכידות הקבוצתית וארג את
הקבוצה ,נתו שעזר לנערות לעבד את האובד .מודל מובנה זה יכול לשמש תרפיסטי
במוזיקה שיעבדו ע קבוצות קצרות מועד של בני נוער שנעקרו מבתיה ,ומכא חשיבות
המחקר ותרומתו לשדה התרפיה במוזיקה.
בסו! עבודת המחקר מובאות המלצות למחקרי עתידיי כדי להמשי לבחו את יעילות
הטיפול במוזיקה ע נוער שנעקר מביתו .כמו כ מובאות המלצות יישומיות בעבור מטפלי
במוזיקה שעובדי ע בני נוער עקורי במסגרת קבוצתית.
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מבוא
רציונל
מטרת עבודה זו היא לחקור את המשמעות של טיפול קבוצתי בתרפיה במוזיקה ע נערות
שנעקרו מגוש קטי! עקב תכנית ההתנתקות .בשנת  2005יצאה לפועל תכנית ההתנתקות מחבל
עזה ,שהביאה לעקירת של שמונת אלפי שש מאות בני אד מבתיה ,מחצית בני נוער
וילדי .רבי מקרב העקורי עדיי לא גרי בבתי קבע וסובלי עד עצ היו הזה מסימפטומי
של פוסט טראומה ) .(Tuval-Mashiach & Dekel ,2010מזה שש שני ,עוד לפני העקירה ,אני
משמשת כמטפלת במוזיקה לילדי ובני נוער שגרו בגוש קטי! ועברו חוויות קשות כמו פיגועי
וירי טילי .ע היוודע החלטת הממשלה על עקירת גוש קטי! נכנסתי לגוש קטי! כמטפלת
במוזיקה ע צוות חירו ממהו"ת )מרכז התמודדות בחירו( שכלל פסיכולוגי ,עובדי
סוציאליי ומטפלי באומנויות ,כדי להעניק סיוע רגשי לתושבי .מטרתי הייתה לעזור לקבוצות
של ילדי ובני הנוער להתמודד ע תחושות קשות הנובעות מאיודאות ,חרדה מעזיבה,
התמודדות המשפחה בהווה והבלבול שנוצר אצל לנוכח התנהגות החיילי .במהל הטיפול
השתמשתי בכלי נגינה ,בשירי קיימי ובפעילויות מוזיקליות ,כגו אלתור וכתיבת שירי.
מרבית הילדי ובני הנוער הביעו באמצעות המוזיקה את תחושות הכעס ,הבלבול ,הכאב והעלבו
שחוו .הטיפול בקבוצות שונות נמש ג לאחר העקירה ,בפנימיות ובמלונות שבה שהו .מכיוו
שטיפלתי בקבוצות רבות בה בני נוער שגרו בגוש קטי! ,היה זה א טבעי עבורי לרצות לחקור
קבוצת תרפיה במוזיקה ע בני נוער על מנת לבדוק את משמעות הטיפול ולהיווכח הא במסגרת
קבוצה זו אפשר יהיה לתת מענה רגשי למשתתפי הקבוצה .עוד רציתי לבדוק הא במוזיקה
שבטיפול יבואו לידי ביטוי מאפייני הקשורי לטראומה וכיצד תוכל המוזיקה להיות גור
מרכזי בהתמודדות ע הטראומה .ידוע שלמוזיקה השפעה ייחודית על בני אד .במצבי
קיצוניי כמו לאחר טראומה ,שבה האד אינו מתפקד כמקוד ומיומנויות רבות כגו תקשורת
בי אישית )ב סימו (2005 ,וויסות רגשי )שפירא (2006 ,נפגעות ,למוזיקה יכולת לגעת בנימי
הנפש העמוקי ,תו עקיפה ותיעול של המסננת הלשונית ובכ נית בעזרת המוזיקה לשק
יכולות אלה )ב סימו.(Orth, 2005 ;2005 ,
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חשיבות המחקר
בעקירה מגוש קטי! נפגעו מערכות רבות כמו אובד הבית והחיי א מרכיב משמעותי שנפגע
ומתקשר למחקר זה היא הקבוצההקהילה אשר ברוב המקרי התפצלה ולעיתי א! התפרקה
)ב יוס! .(2010 ,הקהילה ממנה הגיעה קבוצת המחקר ,שהייתה מלוכדת ביישוב בו גרה בגוש
קטי! ,התפצלה כשבסמו לעקירה ואחריה עזבו אותה לא מעט משפחות .משתתפות המחקר
נאלצו להיפרד מחברות אית ה גדלו לאור השני .קבוצת התרפיה במוזיקה שעליה מתבסס
המחקר הנוכחי נוצרה על מנת לבחו את משמעותה ועוצמתה של קבוצה והא היא מסוגלת לתת
כוחות לחברותיה .עד כמה שאני יודעת לא נעשו מחקרי העוסקי בטיפול קבוצתי במוזיקה
בנוער עקור בישראל ומכא חשיבותו של מחקר זה.

עמדת החוקרת
מיד אחרי קבלת ההחלטה על עקירת גוש קטי! ,הייתי עדה לתופעות קשות בקבוצות של ילדי
ובני נוער מגוש קטי! בה טיפלתי .התופעות שאפיינו קבוצות אלה  שבירת כלי נגינה ,התפרצויות
מילוליות – העידו על חוויה של פירוק ,זע וחוסר האמו בסביבה .תופעות אלה היו גבוהות
בעוצמת מאלה שהכרתי כאשר טיפלתי במוזיקה בנפגעי טראומה וטרור .כל המער הטיפולי
) (settingהיה מוטל בספק ,הילדי ובני הנוער הרבו להחסיר ,להביא אחי ואחיות למפגשי,
לצאת ולהיכנס מהחדר במהל הפגישות ולשוחח בטלפו הסלולארי .תחושת הפירוק נבעה
מהטראומה וקריסת כל מערכות החיי שהיו בגוש קטי! וכ מהכעס הרב שנצבר מעצ מעשה
העקירה שנעשה בידי המדינה אותה אנשי גוש קטי! כה אהבו )תובלמשיח.(2009 ,

צבר ב יהושע ) (2001 ,1995כותבת כי חוקר משתת! עשוי להזדהות ע נחקריו ולאמ" עמדות
שונות במצבי ובזמני שוני .חשתי הזדהות אידיאולוגית ע משתתפות המחקר .לא פע
הסכמתי אידיאולוגית ע מה שה אמרו וחשתי הזדהות עמוקה ע כאב וכעס .מצב מעי זה
עשוי להטות את המחקר .ריינהר" ) (Reinharz, 1979עוסקת בהטיה של צופה משתת! ואומרת כי
כל חוקר מפרש את נושא מחקרו מנקודת מבטו ולכ מסקנותיו חייבות להיות מוטות .ייתכ
ומישהו אחר שלא מזוהה אידיאולוגית ע עקורי גוש קטי! והיה חוקר את הקבוצה ,היה מקבל
ממצאי אחרי .כל חוקר משתת! משנה את נושא המחקר תו כדי חקירתו .תצפית משתתפת
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תלויה בעיקר בשימוש יצירתי בהטיה ,ובגילוי דברי שאחרת לא היו מתגלי .במילי אחרות ,על
פי ריינהר" ,צמצו ההטיה והמעורבות עלול לפגוע בשיטה עצמה ,שהרי צופה שאינו מעורב רגשית
לא יוכל להזדהות ולראות את הדברי מנקודת ראות של נבדקיו וכ יפסיד היבטי חשובי של
הנושא הנחקר .ואכ ,בהיותי ג המטפלת וג החוקרת ,הייתי מעורבת רגשית בכל מה שקרה
בתהלי הקבוצתי .מעורבות זו ,מחד ,יתכ וגרמה להטיה בממצאי ובמסקנות .מאיד ,בעזרתה
יכולתי לראות את הדברי מנקודת מבט של משתתפות המחקר ובכ לתת לה קול שנשמע היטב
לכל אור העבודה.
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פרק א' :סקירה ספרותית
 .1הגדרות :מהגרי ,פליטי ,עקורי ומפוני
המחקר הנוכחי מתמקד באוכלוסייה שנעקרה מביתה .קליאוט ואלבק ) (1996מתארי שני
מצבי של אוכלוסייה כזאת :אחד הוא מצב שבו כופי על אוכלוסייה לעזוב את ביתה .כא
החוקרי משתמשי במונחי 'עקירה'' ,עקורי'' ,פליטי' ו'מהגרי שלא מרצו'; מצב אחר
הוא שהאוכלוסייה משנה את מקו מגוריה מרצונה .במקרה זה משתמשי במונחי 'הגירה
מרצו' ו'מהגרי מרצו' .בישראל מהגרי מרצו נקראי עולי חדשי .קליאוט ואלבק )ש(
מגדירי עקירה כשינוי מקו בצד הפסיכולוגי ,החברתי ,האקולוגי והגיאוגרפי .חומרת העקירה
נקבעת על פי מספר תחומי החיי שמשתני בעטייה .עקירה תיחשב חמורה א האד מאבד
בעקבותיה לא רק את מקו מגוריו אלא ג את קהילתו ואת מקו עבודתו .ג רייכל )(2005
משתמשת במונח 'עקירה' לתיאור אוכלוסייה שעוברת בכפייה ממקו למקו ,ואילו דוקטר
) (Dokter, 1998משתמשת במושג 'פליטי בתו ארצ' ) (Internal refugeesכדי לתאר אנשי
שהועברו בתו ארצ לאזורי אחרי בשל מלחמות או מאבקי פוליטיי.
המונחי הרשמיי המשמשי בעניי תושבי גוש קטי! ה 'פינוי' או 'מפוני' .קליאוט )(2005
מסבירה שהמונח 'מפוני' פירושו אוכלוסיות שפונו ממקו מושב א חזרו למקומ לאחר זמ.
להגדרה זו עוני תושבי קרייתשמונה אשר פונו ב 1996וב 2006בעקבות ירי קטיושות בלתי
פוסק וחזרו לבתיה לאחר הפסקת הירי .לא כ תושבי גוש קטי! ,שאינ אמורי לחזור
לבתיה .לפיכ כדי לתאר אשתמש כא במונחי 'עקירה' ו'עקורי' )ולא במונחי 'פינוי' או
'מפוני'(.

 .1.1תופעות עקירה בעול ודרכי הטיפול בעקורי
תופעת העקירה מוכרת ברחבי העול ובהיסטוריה העולמית ,ודרכי ההתמודדות ע העקורי
מגוונות .בי  1940ל 1944נעקרו התושבי הפיני שבחבל קארליה ) (Kareliaבשל מאבק מדיני
בי פינלנד לברית המועצות .עקורי רבי ,כ 415אל! איש ,הופנו לפינלנד ואיימו לשבש את
שגרת החיי בה .ממשלת פינלנד הפנתה את העקורי לצפו המדינה ,עודדה אות באמצעות
מענקי להכשיר לעצמ קרקע לחקלאות ובזה סייעה לה להתיישב מחדש ).(Mead, 1951
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שכטמ ) (Schectman, 1963מתאר שינויי מדיניי וטריטוריאליי בעקבות מלחמת העול
השנייה ,שהביאו לגירוש של מיליוני גרמני ממדינות מזרח אירופה – בעיקר פולי ,ברית
המועצות וצ'כוסלובקיה ,חזרה לגרמניה .מדובר בעקירה בממדי עצומי :למזרח גרמניה הגיעו
כ 4.5מיליו איש ,ולמערב גרמניה כ 8מיליו .תהלי הקליטה של העקורי במזרח גרמניה היה
ארו ונמש בכמה שלבי .הנחת העבודה הייתה שיש ליישב את העקורי באזורי המוכרי
לה וכ לאפשר לה להתאקל במקומ החדש בקלות יחסית .העקורי האיכרי הועברו
לאזורי כפריי ברחבי המדינה ,וניתנו לה הלוואות פיתוח .את העקורי העירוני עודדו
להשתלב בענפי התעשייה ובבתי המלאכה ,ולעתי א! נפתחו עבור בתי מלאכה ומפעלי
שהתחייבו להעסיק.
שכטמ )ש( מוסי! שבי  1954ל 1962נקלטו בצרפת יותר מ 350אל! עקורי מהודוסי,
מתוניסיה וממרוקו .ע נסיגת צבא צרפת מאלג'יריה ב 1962עזבו כחצי מיליו אזרחי צרפתי
את אלג'יריה וחזרו למולדת ,לצרפת .כדי להסדיר את שיקו העקורי האלה בנתה לה
הממשלה בתי ,תמכה בה כספית ,מימנה ביטוח רפואי ונתנה הלוואות לעצמאי .ההנחה
הרווחת בצרפת הייתה כי העקורי ה עשירי ומפונקי ולא קלטו אות ברצו ,וג העקורי
לא עשו די כדי להיקלט אלא שידרו מרירות ואכזבה ,והתוצאה הייתה קליטה קשה.
בשל התפוררות המשטר הסובייטי ומתח בידתי ששרר בי מוסלמי לנוצרי פרצה בארצות
הבלק מלחמת אזרחי ב 1991ונמשכה עד  1995בי הסרבי לקרואטי ,וביניה לבוסני
המוסלמי .במהל המלחמה רצחו הסרבי עשרות אלפי תושבי מוסלמי וביצעו נגד טיהור
אתני :ה גירשו אלפי אזרחי מיישוביה ,בזזו את רכוש והגלו אות לאזורי שבה היה רוב
מוסלמי .לאחר סיו המלחמה חזרו מקצת מהאזרחי לבתיה )המספר המדויק אינו ידוע( .א
לאחרי לא היה לא לחזור ).(Burg & Shoup, 1999
מדוגמאות אלו למדי על הקושי הכרו במעבר כפוי ממקו למקו למרות מנגנוני כלכליי
וחברתיי אשר נית להשתמש בה כדי להקל את הקליטה ואת ההתמודדות ע עקירה.
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 . 1.2תופעות עקירה בישראל
בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל התרחשו שתי עקירות :1מחצי האי סיני ב 1982ומגוש
קטי! ב .2005מחקרי שנעשו על העקירה מחצי האי סיני )אלבק ;1990 ,טובינה ,מילגר ופלח,
 ;1998קליאוט ;1989 ,1984 ,רייכל ;2005 ,שגיא ;1984 ,שלהב ובראו (1986 ,מתמקדי רוב
בעקורי צפו סיני ובעיר ימית ומעלי קשיי בקליטה בשל מצב רגשי וחברתי קשה של העקורי.
כמה מ החוקרי טועני שסיבת המצב הרגשי הקשה היא שלא הוק מער טיפולי לפני העקירה
ואחריה.
בשנת  2005נעקרו  21יישובי גוש קטי! וארבעה יישובי בצפו השומרו .מחקרי בנושא זה
החלו להתפרס שנתיי האחרונות ,ויש רבי שנערכי בימי אלה וה מתמקדי במצב הרגשי
של העקורי )ב אשר ; 2008 ,בורנשטיי ; 2009 ,שדבק ,בנאי וגרשי ; 2009 ,תובלמשיח,
.(2009

 .2השלכות פסיכוסוציאליות של עקירה
 .2.1עקירה כטראומה
המונח 'טראומה' ) (Traumaמקורו ביוונית ,ופירושו פצע או חבלה .המונח שאול מעול הרפואה
ומציי פציעה בגו! .טראומה נפשית משמעותה מצב שבו האד עומד חסראוני מול איו חיצוני
על חייו ,ואי לו משאבי )פנימיי וחיצוניי( שיעזרו לו להתמודד ע האיו .בעקבות מצב זה
נגרמי שינויי באישיות ,שעיקר ערעור האמו בחוקיות הקיימת בעול ובָ "עצמי" ,תחושה
מתמדת של שרירותיות וציפייה לקטסטרופה )נוי .(2000 ;1991 ,האד הפגוע חש שאינו מסוגל
להג על עצמו מפני איו ונתק! תחושת חוסר אוני וזע .אירוע טראומטי ממוטט את מערכות
הטיפול הגופניות והנפשיות הרגילות המעניקות לאד הרגשת שליטה ,קשר ומשמעות )לואיס
הרמ .(2004 ,גורמי הלח" ,מש האיו ,איכותו וכמותו ה שקובעי את עָ צמת התגובה
לטראומה.
כאמור ,לאור ההיסטוריה האנושית מתועדי מקרי רבי שבה אוכלוסיות נאלצו לעזוב את
בית ומולדת בשל מלחמות או מאבקי פוליטיי ומדיניי .כמה חוקרי ערכו מחקרי על מנת

 1ישנ מאמרי העוסקי בפינוי בזמ מלחמה שלא הובאו בסקירה זו כיו שהסקירה עוסקת בעקירות שהתרחשו
בישראל בעקבות הסכמי מדיניי ולא בפינוי בזמ מלחמה.
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לבחו את משמעויות העקירה מנקודת מבט של העקורי )ארנו; 2001 ,טוביאנה מלגר ופלח,
 ;1988קליאוט ואלבק( Hensen & ; Kunz, 1981 ; Mead, 1951 ; Schectman, 1963 ;1996 ,
.Smith, 1982
עקורי הנאלצי לנטוש את בתיה ואת מקו יישוב ולהסתגל לסביבה חדשה ולתרבות בלתי
מוכרת חווי טראומה )קרסו ,בוצ'ר ומינקה .(2001 ,התוצאה עלולה להיות שאנשי אלה יחושו
מנוכרי לעצמ ומרוחקי מעצמ .תגובת הטראומה יכולה להופיע עד שנה מעת העקירה,
ולאחר מכ עלולות להופיע תופעות פוסטטראומטיות של פלאשבקי ,נדודי שינה ועוד
) ,Blackwellבתו.(Dokter, 1998 :
הגור העיקרי של טראומה בעת עקירה הוא הצור לעזוב מקו ולהחליפו באחר .המקו אינו
רק יחידה גיאוגרפית מרחבית שבה חי האד ,אלא יש לו משמעויות נוספות .הקשר למקו הוא
מושג אנלוגי למושגי 'רגש לקהילה' ו'תחושת שייכות' ,א לא מדובר בתחושת שייכות בלבד.
למקו נודעת חשיבות רבה ג בעיצוב זהותו האישית של האד ).(Altman & Law, 1992
ומק4שו הפרטי של האד .לדעת מטרי ) ,(2005ביתו של אד הוא בית גידול
ָ
הבית הוא מקומו
לנפש .ג סנטה )בתו מטרי (2005 ,מצייר את הנפש כרקמה עדינה הזקוקה לתחושות של
יציבות ,ביטחו ,רציפות ,המשכיות והשתייכות – תחושות אשר בתודעה בית הילדות הוא מעי
מעג עבור.
האד הוא יצור חברתי ,והוא צור את קרבת של בני אד אחרי סביבו .אנשי הקשורי
לקהילה חשי מוגני ויכולי לממש את עצמ .קורט לוי ) ,(1989מאבות הפסיכולוגיה
החברתית ,טוע שעל מנת לשמר את רווחת הנפשית צריכי אנשי להרגיש הזדהות ע קבוצה.
א כ ,הבית ,המקו והקהילה ה יסודות חשובי בחיי האד ,ופגיעה בה היא פגיעה ג
בנפש האד .עקירת אד מביתו ומהמקו שהוא חי בו משפיעה ישירות על זהותו האישית.
כאשר אד מפסיק להשתת! בתהליכי עיצוב זהותו ,הוא נכנס לתקופה חסרת משמעות היוצרת
תחושת בדידות קיומית .בדידות זו המושפעת באופ ישיר מאובד מקו יכולה לערער את תחושת
ההמשכיות שלו ) ביליג  ;2005 ,מטרי ;2005 ,נעי ;1995 ,פאסיק ; 2003 ,קליאוט ואלבק;1996 ,
קליאוט ;1987 ,רייכל ;2005 ,שנל ומשעGlaser, Twigger- Ross & Uszzell, 1996 ; 2005 ,
; Dasberg & Sheffler, 1987 ; Gerrity & Steinglass, 2003 ;1981; Relph, 1976
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;  .(Aroain, 1990המחקר שער מרטי ) (1999בקיבו" גלגל שבקעת הירד הראה כי התושבי
חששו מאד משינוי ואובד מקו המגורי ומההידחקות לעמדת שוליי בחברה הישראלית.
המחקר מצא כי עקרונות הזהות של התושבי נקשרו למקו .עקרונות אלה היוו מקור לתחושות
שייכות ,המשכיות ושורשיות .מחקר נוס! שערכה פאסיק ) (2003עוסק בהתקשרות למקו
ובערעורו בחיי המתנחלי בשומרו .ממצאי המחקר תומכי בטענה שמקו מספק משמעות
לחיי וכי עירעורו מערער משמעות זו .עוד מצא המחקר כי אובד מקו עלול לפגוע במערכת
התמיכה של האד .קליאוט ) (1989חקרה סברה זו ואימתה אותה .היא ראיינה  60משפחות
מחבל ימית בשני  ,1982 ,1980ו 1984ומצאה תחושות של בושה ,כאב ,ניכור והכחשה שנבעו
מ העקירה .ג שנתיי אחרי העקירה היא מדווחת שעדיי יש תחושות של 'הזדקנות מוקדמת',
כאב ועצב ותחושת שיגעו למראה ההרס .ג דסברג ) ,(1987שחקר את אוכלוסיית העקורי
מסיני בשנת  1982הראה שפירוק המרק החברתי הוא גור בולט בפגיעה הפסיכולוגית בחייה
של העקורי מסיני ,ומשער שייתכ שהפגיעה תהיה א! לזמ רב.
מכא נית להבי שאירועי וחוויות העוברי על אד הנעקר מביתו ,ממקומו מקהילתו ועל ידי
זה ג מזהותו ,עלולי להיות טראומתיי.

 .2.2תופעות פוסטטראומטיות לאחר עקירה
מחקרי על תופעות פוסטטראומטיות מראי שכאשר מדובר באוכלוסיית פליטי ועקורי ,יש
שהתופעות צפות על פני השטח לאחר כמה שני .מחקר שבדק במש שנתיי כ 3000איש,
שאיבדו את בית מרעידת האדמה באוסטרליה בשנת  ,1989מראה שרבי מה ) (78%חוו
תופעות פוסטטראומטיות לאחר זמ .תופעות אלו לא נמצאו סמו לאירוע )Kenardy,1997
&  .(Carr, Lewin, Websterמחקר אחר בדק  77עובדי סיני שנאלצו לעזוב את בית וחוו את
אסו התאומי בניו יורק זמ מה לאחר מכ .הוא מצא ש 21%מה סובלי מתופעות פוסט
טראומטיות ) .(De-Bocanegra & Brickman, 2004במחקר שנעשה לאחר המלחמה בבוסניה
נמצא שכ 25%מהעקורי חשו חוסר משמעות לחייה ,רבי לקו ברגשות דיכאוניי ובעייפות
נפשית ופיזית .כרבע מהעקורי לא נאבקו לשנות את מצב .אחת ממסקנות המחקר היתה שיש
לתת משמעות לאוכלוסיית העקורי כדי להחזיר לאנשי את השליטה בחייה )Halem ,2004

8

 .(Carballo, Smaikic, Zeric, Dzidowska, Gebre & Vanג'ונסו ) (Johnson, 1996מציישנמצאה עלייה בצריכת סמי ואלכוהול בקרב אוכלוסיות שנעקרו מבית בשל חוסר יכולת
להכיל את המצב הרגשי החדש .עוד נמצא שעקורי נוטי ללקות בהפרעות פסיכולוגיות בשל
תחושת בדידות ורמות גבוהות של מצוקה ) .(Haile, Iiene & Samuel, 2004במחקרי על
פליטי שאיבדו את בתיה בשל מלחמה או בגלל מהפ פוליטי נמצא שבאוכלוסייה זו מתפתחת
פגיע6ת מוגברת למחלות פיזיות ונפשיות ) .(Jaranson & Popkin, 1998 ; Silove, 2000לב
) (1995במחקרה הבחינה בי פינוי כפוי כתוצאה מאסו לבי פינוי כפוי כתוצאה מלח" חיצוני של
המדינה .היא מצאה כי בעוד שבמקרה של אסו מטרת העקירה היא הצלת חיי ועל כ מוכנות
הפרט לעזיבה גבוהה מכיוו שהיא לש הישרדות לעומת המוכנות הנמוכה כשהעקירה היא
בעקבות לח" מדיני הנובעת משיקולי פוליטיי ואי בה סכנת חיי ולכ ההתמודדות הפיזית
והנפשית קשה יותר .על פי רוב עקורי לאחר אסו נהני מתמיכה חברתית בלתי פורמאלית
המתבטאת בסיוע פיזי ונפשי ,וזאת בניגוד לאוכלוסייה הנעקרת כתוצאה מלח" חברתי שלא תמיד
זוכה לתמיכה מעי זו .בניתוחעל ) (Porter & Haslam, 2005של מחקרי רבי שנערכו בעקבות
עקירות נמצא שהנזק הפסיכולוגי הושפע ג ממשתני רקע מקדימי ומנסיבות הקליטה של
העקורי לאחר העקירה .נמצא שעקורי שהועברו בתו מדינת לדיור ממסדי ,והאפשרויות
הכלכליות הצטמצמו בשל העקירה עברו תמורות קשות במצב הרגשי.

 .2.3תופעות פוסטטראומטיות לאחר עקירה בישראל
מחקרי שעסקו בעקורי חצי האי סיני הראו תופעות נפשיות קשות והשלכות רגשיות של העקירה
על העקורי )טוביאנה ,מילגר ופלח ;1988 ,שגיא.(Rosenfeld & Hrushovski, 1987 ;1984 ,
נעי ) (1995אשר עקבה במש כמה שני לאחר העקירה אחר עקורי מהמושב שדות ,היישוב
הראשו שהוק בחצי האי סיני ,דיווחה שמתו  67משפחות במושב התפרקו  22משפחות ,ועוד
שבע משפחות חיו חיי 'נישואי פורמאליי' בלבד .היא מצאה שההתמודדות קשה לגברי יותר
מלנשי ,אול ג אצל דווח על מקרי דיכאו רבי .מתו הדיווח שלה נית להסיק שלאור
ימי יעלו קשיי שאולי לא צצו מיד אחרי העקירה ,משו שבשלבי הראשוני של היישוב
מחדש אנשי מתמודדי ע אלמנטי של הישרדות ,ובד בבד מתחזק חוסנ הנפשי .במחקר
שערכה קליאוט ) (1987ע  60משפחות שנעקרו מחצי האי סיני היא מצאה כי המעבר של קבוצת
עקורי יחדיו כקהילה נמצא מחזק וחיובי .אבל רוב העקורי עדיי לא הרגישו בבית מצד שייכות
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לקהילה ,לסביבה ולנו! .דויטש ) (2002סקרה ממרחק של כ 20שנה מפינוי ימית ארבעה סיפורי
חיי .נראה שהרגשות הדומיננטיי העולי ה אֵ בל עמוק ותחושת בדידות המלווה אות.
העקורי חשו בגידה ונטישה מצד המדינה אשר שלחה אות לימית ע גאוות חלוצי .בסיפור
אחר מדובר על הצור למצוא משמעות וזהות בעקבות משבר העקירה .מחקר נוס! ,של טוביאנה,
מילגר ופלח )  ( 1988שנושאו לח" והתמודדות אצל מפוני ימית לפני הפינוי ואחריו מצא
שתגובות הלח" חודש לאחר הפינוי היו נמוכות בהרבה מאשר בתקופת ההמתנה .המחקר מצא
עוד ,כי מתיישבי שהתיישבו בימית בכדי להגשי יעד פוליטי או ערכי דיווחו על מצוקה נפשית
גדולה יותר מאשר מתיישבי שבאו להתיישב מטעמי של איכות חיי.

 .2.4תופעות פסיכולוגיות לאחר העקירה מגוש קטי
שנתיי לאחר העקירה החלו להתפרס מחקרי המציגי את השפעתה בהיבטי הרגשיי
נפשיי ,מקצת בודקי ממדי צמיחה בקרב העקורי .המחקרי נעשו עד כה רוב בקרב
מבוגרי ומיעוט בקרב בני נוער .במחקר של נוטמ שוור",דקל ותובל משיח )Mashiach, 2010
 ( & DekelNuttman-Shwartz, Tuvalמיד לאחר העקירה באחת מהקהילות של עקורי גושקטי! נמצאו תגובות רגשיות אופייניות ללח" וטראומה ,כגו זיכרונות חודרניי ,עוררות,
הימנעות ,אֵ בל ודיכאו .עוד מצא המחקר כי ככל שהעקורי חשו מחוברי יותר למדינה כ
נמצאו יותר תופעות של צמיחה פוסט טראומטית ופחות סימפטומי פוסט טראומטיי .צמיחה
פוסט טראומטית נוגעת לשינויי חיוביי החלי על האד כתוצאה מההתמודדות ע אירוע
טראומטי .באשר ) (2008ערכה מחקר בקרב מבוגרי חודשי ספורי לאחר העקירה באחד
מאתרי הקראווילות ,ובו נבדק הייצוג החברתי "דיכאו" השכיח בשיח העקורי כייצוג
פונקציונאלי לקיומה של הקבוצה .מתו המחקר נבנה מושג חדש – "דיכאו חברתי" ,ואפיונו
ייאוש וחוסר תקווה ,חוסר תפקוד ,הימנעות מפעילויות חברתיות והיעדר אושר של קבוצה שלמה.
ההנחה של המחקר הייתה שלאחר שיוסר האיו החברתי של פירוק הקבוצה ויתקדמו תהליכי
ההסתגלות למצב החדש תיפסק תחושת "הדיכאו החברתי" .במחקר מקי! ) & Dekel, 2010
 (Tuval-Mashiachשנער כשנה לאחר העקירה נבחנו השפעות העקירה על כ 300משתתפי,
ונמצא שכ 20%מהנבדקי נמצאו עוני לאבחנה של הפרעת לח" פוסטטראומטית )לעומת
 9%-5%בכלל האוכלוסי( .כ 50%מהנבדקי סבלו מרווחה נפשית נמוכה וממצוקה כללית
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גבוהה .בקרב הנשי נמצאו סימפטומי פוסטטראומטיי יותר מבגברי .כ 60%דיווחו על
התחזקות באמונה הדתית וגילוי כוחות פנימיי .מחקר זה מצא שההתכוננות הנפשית
והאינסטרומנטלית לפני העקירה לא הועילה בהפחתת המצוקה לאחר העקירה .כמה מחקרי
בדקו את הקשר בי האמונה והדת לסימפטומי הטראומטיי .פחימה ) (2007ערכה מחקר סמו
לעקירה בקרב  53תושבי דתיי שגרו ביישובי שוני בגוש קטי! ולעומת קבוצת מדג
שכללה  53אנשי מ הקהילה הדתית בקריית שמונה .נמצא שככל שהאמונה הייתה איתנה ,כ
רמת תסמיני הדחק הנפשי הייתה נמוכה .עָ צמתה של האמונה כגור ממת לטראומה בלטה
כארבעה חודשי לאחר העקירה .אור ופאסיק ) (Oren & Possick, 2009ערכו מחקר כשנה
לאחר העקירה כדי לבחו א הדתיות סייעה בהפחתת הסימפטומי הפוסטטראומטיי .ה
בדקו  326עקורי דתיי ומצאו שלא נמצאה קורלציה בי הדתי6ת לפוסטטראומה ,א נמצא
שככל שהאנשי היו דתיי ,כ ה הראו סימני פוסטטראומה נמוכי מאלה שהראו אנשי
שהיו דתיי פחות מה .מחקרי אחרי מציגי את מצב הרפואי של העקורי לאור מצב
הרגשינפשי .שדבק ,בנאי וגרשי ) (2009בחנו את ההשפעות הפסיכוסוציאליות של העקירה על
המתיישבי מנקודת מבט של העקורי כשה נותני דעת לבעיות פסיכולוגיות וחברתיות.
תוצאות המחקר הראו שכ 55%מעקורי גוש קטי! הורע מצב הבריאותי מאז העקירה .מספר
דומה נזקק לטיפול פסיכולוגי .מקרב המשיבי הסבורי שחל שינוי לרעה בבריאות רוב
שהרעה את מצב הבריאותי .כ 37%מכל הנשאלי
ֵ
ככול )כ (85%מניחי שהעקירה היא
מדווחי ג על דיכאו ,חרדה ופחד ,כ 32%מדווחי על מחלות פיזיות ,וכ 13%מדווחי על
נדודי שינה .במחקר אחר )יפה  (2007,שנעשה במרפאה בניצ )מרפאה שהייתה בנווה דקלי לפני
העקירה( נבדקו  1946נשי וגברי כשנתיי לאחר העקירה .במחקר נראה שהתחלואה גדלה בכ
 50%משיעורה בגוש קטי! .מדובר במחלות קשות כגו התקפי לב ,סרט ואירועי מוחיי .שיעור
התחלואה הגבוה הוא בקרב החקלאי ,שרוב לא חזרו לעסוק בחקלאות ובקרב גברי בכלל.
במחקר ייחודי שנעשה כשלוש שני לאחר העקירה וכלל  94נבדקי )בורנשטיי (2009 ,נבחנה
צמיחה בעקבות טראומה בקרב עקורי גוש קטי! ,ונמצא שרמת הצמיחה באופ כללי בקרב
העקורי היא בינונית ) ,(59%א נמצא קשר ישיר בי צמיחה לאחר טראומה למשאבי
הקשורי לאידיאולוגיה ותחושת משמעות ,אינטימיות ולכידות קהילתית .עוד נמצא שפעילות
בזמ העקירה ובשני שלאחריה קשורה לדיווח על רמת צמיחה גבוהה.
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 .2.5אֵ בל לאחר אבד ואֵ בל טראומתי
בדר כלל כל אבד מביא לתהלי של אֵ בל )גרנות .(2001 ,המונח 'שלבי אבל' משמעו תהלי אשר
עובר אד לאחר אבד הבית ,הקהילה ,המקו והחיי שהיו .האבל מתרחש בד בבד ע
הטראומה וכולל חמישה שלבי )קובלררוס :(2002 ,הכחשה ,כעס ,מיקוח ,דיכאו וקבלה.
הכחשה היא התעלמות של האד מאירוע משברי וטראומטי העתיד לבוא עליו או שכבר התרחש.
ההכחשה היא בדר כלל הגנה זמנית המבטאת את הקושי להתמודד ע המציאות .לאחר תקופת
ההכחשה ,שאורכה משתנה מאד לאד ,בא שלב הכעס ,ובו עולי רגשות קשי של כעס ,זע,
קנאה ושנאה .הכעס מופנה החוצה ,לסביבה ,לכל הכיווני ,לעתי בצורה שנראית שרירותית
וחסרת הבחנה .זהו שלב קשה מאוד להתמודדות ג עבור סביבתו של האד שחווה אבד .בשלב
המיקוח האד מבקש לדחות את הק" ומוכ להתחייב למעשי שוני כדי לשנות את רוע הגזֵ רה.
שלב הדיכאו מחלי! את הכעס ואת ניסיונות המיקוח בתחושה חריפה של אבד וחֶ סר .מופיעות
מחשבות עגומות על העתיד ,רגשות אשמה ובושה ,כישלו והחמצה .הדיכאו הוא עיבוד רגשי
חשוב של המצב ,והוא מסייע לתנועה בכיוו של קבלה והשלמה .בשלב ההשלמה והקבלה הסביבה
מסייעת לאד לעבור את שלבי ההתמודדות הקודמי .כא האד מוותר על המאבק בגורל ועל
חשבונות ע העבר וע הסביבה ומסוגל להיפרד מהמקו שאיבד .כאשר האבד מתרחש בגיל
ההתבגרות ,הבשלות הקוגניטיבית מאפשרת למתבגר להבי את מה שקרה ,א עולמו הרגשי
הסוער ישפיע על אופ תפיסת המציאות החדשה והאבד עצמו שמתקבל פעמי רבות בתגובות
מוקצנות )גרנות.(2001 ,
שפירא וחגל ) (2009בחנו שני צירי מקבילי שחווי העקורי :האחד הוא ציר הטראומה
שנמש שבועות ,והאחר הוא ציר האֵ בל אשר נמש חודשי וא! שני .לדעת ,העקירה נחווית
כ"אבל טראומטי" – מונח שנטבע בשני האחרונות ופירושו אבד שנחווה כטראומטי )רובי,
מלקינסו וויצטו .(1993 ,כשמתרחש אבד בנסיבות בלתי רגילות ,עמומוֹת ופתאומיות ,כגו
מוות ,נפתח תהלי מורכב של אֵ בל .על תהלי האבל מוטלות שתי משימות פסיכולוגיות זו לצד
זו :התמודדות ע הטראומה ועיבוד האֵ בל )שפירא וחגל .(2009 ,כל אבד יכול להיות טראומטי,
אבל כל אד יגיב באופ אחר :אחד יחווה את האבד כטראומטי ,והאחר לא .ורדי ) (2007אומר
ש'אבל טראומטי' הוא אֵ בל הכולל סימפטומי פוסטטראומטיי .תהלי הסתגלות או צור
לארגו החיי מחדש בעקבות אבד יכול לגרו תגובות אבל טראומטיות .שפירא וחגל )(2009
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סבורי שאצל ילדי ונוער אֵ בל לאחר מוות או עקירה נחשב אֵ בל טראומטי כיוו שילדי לא
אמורי להיחש! לאירועי כאלה של אבד בשלבי המוקדמי של חייה.

 .2.6היעדר וחֶ סר
האבד הוא חוויה שבה האד מאבד חלק מעצמו ,משלמותו ,חלק מה"אני" .הוא שרוי בתחושה
חריפה של חסר פנימי )גרנות ; 2001 ,מטרי .(2005 ,לאחר העקירה נוצר חסר של הבית ,הקהילה,
המקו והחיי שהיו .הסימפטומי הנראי לאחר טראומה ואבד ה חוסר אוני ,חוסר
יציבות וחוסר ודאות .בכל אבד יש מצבי בעלי משמעות מיוחדת שבה מתבטא החֶ סר ,לכ
שזור בה העימות עִ מו .אד שמאבד בית מרגיש את חסרונו בפרטי הקטני ,כגו ריח ,זיכרו
האובייקט שחסר ומצי! כאב )גרנות .(2001 ,קליי )בתו ,גרנות (2001,כינתה את החסר "אי"
וראתה חשיבות רבה בעצ חווית האבד ,כש שעצ המפגש בילדות ע ה"אי" ,ע החֶ סר וע
ההיעדר מייצג תהלי התפתחותי המחזק את ה"אני" .וויניקוט ) (Winnicott, 1989שלל את
חיוניות המפגש ע החֶ סר כמסייע בשלבי ההתפתחות וטע שבשלבי ההתפתחות המוקדמי יש
לחזק את ה"יש" על ידי חיזוק ותמיכה .לדבריו ,המפגש ע החֶ סר חיוני א האד קיבל מטעני
של "יש" המסייעי לו להתמודד ע החֶ סר .לאחר אבד הילד נפגש ע החֶ סר ,ואז משמעות
האבד מחלחלת פנימה ,ומתגברות תגובות רגשיות כגו עצבות ,געגועי וכאב )גרנות.(2001 ,
האבד יוצר אצלנו תחושה של חלל וחֶ סר ,והתחושה כה קשה ,עד שלעתי נפגע התפקוד היו
יומי ,ויכול להיווצר חוסר רצו או יכולת לעשות אפילו פעולות פשוטות )גרנות .(2000 ,וויניקוט
טע )בתו :מטרי (2005 ,שבמצבי טראומטיי יש לח" חיצוני אשר מקצי כאשר אד חווה
חסר וחס ,והוא יכול להביא להתמוטטות של חלקי באד שנבנו על ידי התמודדות והסתגלות.
באשר ) (2008ראתה במחקרה לאחר העקירה תחושות חזקות בקרב העקורי של היעדר יָזמה,
היעדר כוח והיעדר תקווה .ילדי ובני נוער זקוקי לתמיכת ההורי שיחזקו וירגיעו אות
וימלאו את תחושת החסר שחוו )גרנות .(2001 ,הילד חי בתחושה של סכנה תמידית שיחסרו לו
כמה מהאובייקטי הפנימיי .זאת תחושה של חסר ופגיעות רבה ,שבריריות וריקנות פנימית
שקשה למלא .אחרי אבד משהו בפנימיות נשאר חסרריק ,ותמיד יש צור למלאו .וכשאי יכולת
למלא אותו מבפני ,מתחילי לחפש דר חיצונית שעשויה לטשטש את תחושת הריק .תהלי
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עיבוד האבל מונע את הפיכת תחושת הריקנות לקיבעו ,וכ מצטמצמת התחושה הכוללת של
חסר ,של שבריריות ושל התפרקות )גרנות.(2001 ,

 .3השפעת העקירה על מתבגרי
המחקר הנוכחי מתמקד במתבגרי אשר חוו את חוויית העקירה .מתבגרי ה בני נוער בגיל
ההתבגרות –  .18-12השינויי הפיזיולוגי והרגשיי המתרחשי בשני אלה מחייבי בדיקה
והגדרה מחדש של גבולות :גבולות ה"עצמי" ,הזולת והמוסר .תהליכי החשיבה המתוחכמי בגיל
זה מאפשרי למתבגרי לבחו את דמות ההורי והחברה ולארג מחדש את הגבולות הפנימיי.
בדיקה זו חיונית לחיפוש ה"עצמי" ובניית הזהות ) .(Kaminer, 1994המתבגר חש חוסר יציבות
ובלבול בשל השינויי המרובי שהוא חווה בתוכו .בגיל זה התגובות מגוונות מאוד .ה עלולות
לכלול נטילת סיכו בלתי מבוקר ,הסתגרות ובידוד ,התנהגויות אנטיחברתיות ושימוש בחומרי
ממכרי )ש( .מעשיה של מתבגרי לאחר מצבי טראומה עלולי להיות קיצוניי ונמהרי א!
יותר ,לעתי עד כדי התגרות מופגנת בסכנה או התעלמות ממנה .יש שמצב זה מחרי! את
העימותי בי הורי למתבגרי וגור תגובות קיצוניות ).(Lazarus & Folkman, 1984
במחקר שנעשה על תופעות פוסטטראומטיות בילדי ובני נוער שחוו מלחמות ,אסונות
טבע ואבד הבית נמצא שילדי ובני נוער מושפעי מאבד יותר מקבוצות גיל אחרות ,והטיפול
בה חיוני כדי להימנע מתופעות פוסטטראומטיות ארוכות שני )Dewulf & Pillppot, 2005
 .(Sezibera,ברגר ) (Berger, 1997, 2008התמקדה במחקריה בתהלי הפסיכולוגי הבוזמני
שמתבגרי עקורי צריכי להתמודד עמו :האחד הוא התמודדות ע השינויי ההתפתחותיי
הטבעיי האופייניי לגיל ההתבגרות ,והאחר הוא התמודדות ע השינויי המאולצי שהעקירה
גוררת ,על כל האבדני הכרוכי בה .התמודדות בוזמנית זו יכולה להעצי את תחושת הדחק
שהמתבגרי חווי .מחקרי שבחנו את בריאות הנפשית של בני נוער שחוו מעברי בעל כרח
אכ מצביעי כי מצב הנפשי הירוד קשור לחוויות המעבר מאר" אחת לשנייה .ארול ועמיתיו
) (Erol et al., 2005מצאו כי מתבגרי בטורקיה שנעקרו בתו ארצ סובלי מרמות גבוהות
יותר של בעיות מופנמות ומוחצנות בהשוואה לעמיתיה שלא חוו עקירה .מחקרי נוספי שבחנו
את בריאות הנפשית של מתבגרי מהגרי ופליטי מתו השוואה לקבוצת ביקורת מורי א!
ה כי בריאות הנפשית של הראשוני נמוכה מזו של האחרוני ); Porter & Haslam, 2005
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 .(Oznobishin & Kurman, 2009ההתמודדות של מתבגרי מעצ היות מתבגרי ע
המציאות החדשה שנוצרה עקב עקירה מבית עלולה להיות קשה מאוד .העקירה עלולה להעצי
את תחושת ההתערערות שלה ולפגוע בתפקוד הנפשי לזמ רב )נעי ;1995 ,קליאוט;1987 ,
.(Dasberg & Sheffler, 1987

 .3.1התמודדות בני נוער בישראל ע עקירה
המחקר היחיד שבדק את התמודדות של בני נוער לפני העקירה מחצי האי סיני ואחריה היה של
שגיא ) ,(1984החוקרת זה  23שנה את אופ התמודדות של בני נוער ישראליי ע עקירה .היא
החלה לחקור את הנוער בימית לפני פינוי העיר .מטרתה הייתה לבדוק את רמת הלח" והחרדה
שה חוו לפני עקירת .תחילה היא שיערה שתימצא רמת לח" בינונית ,א בפועל מצאה שציוני
החרדה והכעס לפני הפינוי היו גבוהי הרבה ) (70%משנמצא במחקרי אחרי על מצבי לח".
הרמות הגבוהות של הלח" והחרדה לפני העקירה הובילו את שגיא למסקנה שאת תחושות
החרדה ,הכעס ,האיאוני ,העלבו וההשפלה הכתיבה סיטואציית העקירה ולא אבד הקהילה
והבית .נראה היה כי הקהילה כולה היתה במצב רגשי טעו ,אשר תר להגברה של תגובות
החרדה והכעס בקרב בני הנוער .במצב זה לא היתה כל השפעה לגורמי ממתני פוטנציאליי 
ה אישיי וה משפחתיי – על השוֹנ6ת בתגובותיה של בני הנוער .נראה כי שני גורמי
בסיטואציה מאפשרי להבי ה את עוצמת התגובות וה את חוסר השפעת הגורמי הממתני.
האחד הוא מידת האקוטיות של המצב ,והשני האופי הקולקטיבי של תפיסת האיו .התחברות
בי יחידי במצב לח" נמצאה אמנ במחקרי רבי כמסייעת בהפחתת חרדה .אול בימית,
נראה כי האופי הקולקטיבי דווקא הגביר את תגובת החרדה ,כפונקציה של המידה בה היתה
אחידות בתפיסה ובהערכה של האיו .אחידות זו ,הייתה אולי תוצאה של קונפורמיות ,הנפוצה
בעיקר במצבי של עמימות וחוסר בהירות ,ונראה שיצרה תפיסה משותפת של המצב כמאיי.
בעקבות הדיבורי על נסיגה אפשרית מרמת הגול בשני  19931994חקרה שגיא בני נוער שגרו
ברמת הגול ,שנשאלו שאלות דומות לאלה שנשאלו במחקר שנעשה בימית .ברמת הגול ,בניגוד
לימית ,ההערכה הפוליטית של בני הנוער כי יש סיכוי לשלו סייעו ותחושת קוהרנטיות גבוהה
סייעו להפחתת החרדה והמצוקה הרגשית .האפיוני הקהילתיי – תחושת קהילה וקוהרנטיות
קהילתית  סייעו ג כ למיתו תגובות הכעס .בקהילות בה חשו בני הנוער רמת קוהרנטיות
קולקטיבית גבוהה ,ביטויי הכעס היו נמוכי יותר .ביוני  ,1994כשהמצב החרי! עד כדי תחושה
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שהפינוי קרב  ,נבדקו שוב תגובות החרדה והכעס .תגובות הלח" ירדו מ 45%ב 1993ל 27%ב
 .1994שגיא ) (2006ערכה השואה בי יכולת ההתמודדות במצבי לח" וחוסר ודאות של בני נוער
שגרו בגוש קטי! ע אלו שגרו בימית .כשמונה חודשי לפני העקירה מגוש קטי! פנתה שגיא
) (2006ל  60בני נוער דתיי וחילוני שהתגוררו במקו וביקשה לבדוק את יכולת ההתמודדות
שלה ע מצבי לח" וחוסר ודאות .לדבריה  ,כוחות ההתמודדות שהיו לנוער בגוש קטי! היו
גדולי מאלה של בני הנוער בימית ,שלא השתמשו בכוחות האלה בהתמודדות בעת העקירה אלא
רק אחריה .למרבה הפלא ,דווקא הנערי והנערות בגוש קטי! שהתכוננו למעבר של משפחת
למקו אחר גילו מצוקה רגשית גבוהה מזו שגילו בני נוער שהדחיקו את עצ העקירה והצהירו
שימשיכו לגור וללמוד בגוש .בקרב בני הנוער הדתיי הדת היא שהצליחה כנראה למת את
התגובות הרגשיות בימי שקדמו לעקירת היישובי .נראה שההתמתנות הזאת נבעה לא מכוחות
הפרט והמשפחה אלא דווקא מאופיו הקולקטיבי של המצב ומתחושת ה"יחד" .שגיא מצאה שג
רמת המעורבות של בני הנוער במצב הפוליטי השפיעה על התגובות .ככל שעלתה רמת המעורבות
בפעילות פוליטית כ ירדה רמת החרדה והכעס .ביוני  ,2005החודש האחרו של שנת הלימודי,
נמצאה עליה מסוימת ברמות המצוקה הרגשית אצל בני נוער חילוניי ,כפי שהתבטאה
בסימפטומי גופניי קלי .במהל החודש שקד להתנתקות עצמה נבדקו כ 80בני נוער
בישובי הדתיי בגוש קטי! .בתקופה אקוטית זו ,בי שבוע לחודש קוד לפינוי עצמו ,היו רמות
התגובות הרגשיות מתונות למדי בקרב הנערי והנערות .הבנות ביטאו אמנ חרדה מעט גבוהה
יותר ,א ,ככלל ,הרמות היו נמוכות .תפיסת המצב הפוליטי היתה שונה בי הנוער החילוני לדתי.
בקרב הנוער הדתי מצאנו אחידות גבוהה בחוסר האמו כלפי הממסד .רמות המעורבות הפוליטית
של חלק מבני הנוער היו גבוהות מאוד .בני הנוער ציינו כי המעורבות באה מתו ניסיו למנוע את
הפינוי ואמונה חזקה .לאחר העקירה נמצא שבני הנוער שהרבו בפעילות פוליטית חוו קושי גדול
משל חבריה ,משו שראו בעקירה כישלו אישי שלה .כדי ליצור מצב שהעקורי ישתקמו ,יש
לעזור לה לקנות שליטה בחייה ולמצוא משמעות לחייה ) Dzidowska, Gebre & Van
 .(Carballo, Smajkic, Zeric, Hallem, 2004בדוח שהכי ועד מתיישבי גוש קטי! בשנתיי
הראשונות לאחר העקירה )יחיאלי (2006 ,נמצא שבקרב כ 550בני נוער היו עשרה מקרי הפרעות
אכילה ,תשעה אשפוזי פסיכיאטריי 12 ,ניסיונות התאבדות ומחשבות אבדניות בקרב עשרות
אחרי; כ 30%מבני הנוער לא ביקרו בשנה הראשונה בבית הספר; נצפו נשירה סמויה ,ירידה
ברמת הלימודי וכישלו בבחינות בגרות .למרות שבשנה השנייה התמתנו מאוד ביטויי המצוקה,
לאחר כשנתיי כ 300בני נוער עדיי מוגדי 'נוער במצוקה' .הדבר מתבטא בשינויי ההתנהגות,
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לעתי קיצוניי ,בתחושות אדישות ,עצבות ,חוסר מוצא ,ייאוש ,חוסר מוטיבציה ,בלבול
והרגשת תסכול וכעס גדולי ואבד אמונה במדינה וא! נישואי מוקדמי )כ  70זוגות(.
המוטיבציה לשרת בצה"ל לא פחתה במידה ניכרת.
עד כה יצאו מחקרי מעטי על תוצאות העקירה מגוש קטי! בהיבט הרגשינפשי בקרב בני
הנוער .אמיד ) (2007בדק במחקרו את מדדי המצוקה הנפשית ,הדיכאו והנטייה האבדנית כתלות
בתמיכה חברתית ,חשיפה עצמית ותדירות אירוע חיי בקרב  90מתבגרי )בני ובנות( דתיי,
בעלי ממוצע גלאי של  18ששהו בגוש קטי! בעת העקירה ,מה שגרו בגוש קטי! ,מה שלמדו
ש בתנאי פנימייה עוד קוד העקירה ומה שרק שהו ש בזמ העקירה .במחקר נמצא שהזיקה
לגוש קטי! והשתתפות בעקירה ממנו השפיעו על מצוקה נפשית ,דיכאו ונטייה אבדנית .מחקר
אחר )פליישמ (2007 ,בדק את הקשר בי תחושת קוהרנטיות לערכי בקרב בני נוער דתיי
וחילוניי ,בגלאי  18 13מגוש קטי! לפני ואחרי העקירה .תוצאות המחקר הראו שבקרב בני
הנוער הדתיי חלה ירידה ניכרת בתחושת הקוהרנטיות לאחר העקירה לעומת תחושת
הקוהרנטיות לפני העקירה .בקרב בני הנוער החילוניי לא נמצא הבדל במידת הקוהרנטיות בי
שתי נקודות הזמ .ויליא ) (2008מראה במחקר שהציג בספרו "שירת העקורי" כיצד נוצרה
יצירה פוסטטראומטית בקרב המתבגרי אשר כתבו שירי בעקבות העקירה ובה מתבטאת
חוויית הטראומה שחוו .המחקר מראה שבאמצעות השירה עולה השבר הרוחני והתרבותי שעליו
גדל הנוער מגוש קטי! .שגיא וגלילי ) (2010בחנו במחקר את תרומת של גורמי מתווכי
וממתני להפחתת תגובות לח" ומצוקה לפני ולאחר העקירה מגוש קטי! בקרב  340בני נוער,
דתיי וחילוניי .המחקר נער כחודשיי לפני העקירה עד חצי שנה אחריה .תוצאות המחקר
הראו כי בקרב בני הנוער החילוני הייתה ירידה בחרדה ובכעס לאחר העקירה א ללא שינוי
בתחושת התקווה ,לעומת זאת ,בקרב בני הנוער הדתיי לא נמצא שינוי לאחר העקירה ברמת
החרדה והכעס וה נותרו גבוהי ,השבר האמוני היה חזק ורמת התקווה ירדה .בקרב החילוני
תחושת הקוהרנטיות מיתנה את תגובות הלח" לאחר העקירה ,א לא בקרב הדתיי .לאופר
ושחורי ) (2009בחנו את התמודדות הרגשית ואת תפיסותיה האידיאולוגיות של בני נוער שפונו
מגוש קטי! ובני נוער שגרו בשומרו שנתיי לאחר העקירה .המדג כלל בני נוער בני  19 15מה
 55%בנות .במחקר נבדקו מדדי מצוקה נפשית ,תפיסת הפינוי כטראומה וקיצוניות אידיאולוגית.
הממצאי מלמדי על נטייה להסתגרות אידיאולוגית של בני הנוער לאחר העקירה .נמצא קשר
בי מצוקה בעקבות הפינוי ובי נטיות אידיאולוגיות קיצוניות.

17

 .4טיפול בעקורי לאחר העקירה
יש כמה גורמי מכריעי בהשתקמות עקורי ,בה מצב הסוציואקונומי ,גיל ומגדר )קליאוט,
 ,(2005מספר האבדני ועצמת בחיי העקורי ) ,(Hobfoll, 1989מידת הדמיו הגיאוגרפי
והקהילתי בי היישוב המקורי ליישוב היעד שבו נקלטי העקורי ,מידת החמימות של הקהילה
הקולטת )קליאוט ואלבק (1996 ,והיכולת האישית למצוא משמעות לאירוע )תובלמשיח.(2009 ,
מחקרי שנערכו על שיקו עקורי הוכיחו את חשיבות הממד הקהילתי בתהליכי היערכות
לפינוי ושיקו )טוביאנה ואחרי ;1988 ,שגיא;Rozenfeld et al. 1984; 1985; 1987 ; 1984 ,
.(Dasberg. & Seffler, 1987
רוב היישובי הכפריי של חבל ימית בחרו להמשי לקיי את הקהילות וזכו לסיוע ממשלתי
להקמת מושבי וקיבוצי חדשי ,ורוב נשארו במסגרת המועצה האזורית )אשכול( שטיפלה
בה טר הנסיגה מסיני .הקמת היישובי החדשי בוצעה בד בבד ע תכנית העקירה ,וה עלו
על הקרקע סמו למועד העקירה .דסברג ושפלר ) (Dasberg & Seffler, 1987חקרו את תהלי
העקירה והשיקו של היישוב נָוֶ ה והמליצו להעדי! העתקת קהילות למקו התיישבות חלופי
משות! ,להעניק לעקורי סיוע נפשי לבד מ הפיצוי הכספי וליצור עבור הקהילה זיקה לאתוס
ולחברה של אזור ההתיישבות המיועד .טוביאנה וחבריו ) (1988חקרו אוכלוסיות עקורות והמליצו
על מער תמיכה קהילתי מקצועי לליווי העקורי .שלג ) (2004סקר את מודל עקירת התושבי
מסיני ועמד על ההבדלי בי אירוע זה ובי פינוי אפשרי בישובי יש"ע באופי האוכלוסייה ,ותק
ההתיישבות והאקלי הציבורי.
מניתוח שיקו עקורי חבל ימית עולות שתי מסקנות חשובות :האחת – ג בתנאי קשי יש רצו
עז לשמור על המסגרת הקהילתית ולהתיישב מחדש .והאחרת – מדיניות ממשלתית תומכת
והיערכות מתואמת של המוסדות המיישבי מאפשרי שיקו מהיר לקהילות עקורות.
ידוע על תכניות מעטות מאוד של התערבות רגשית ע באוכלוסיות עקורות .קפל ,כה ,מטר
6ויצטו ) (2005טענו שעל א! ריבוי מקרי העקירה בעול לא קיי מודל להתערבות נפשית
במשברי בעת פינוי כפוי של תושבי ,א! שאפשר לתמו בעקורי על ידי מת סעד נפשי .במהל
פינוי חצי האי סיני לא הוק מער תמיכה רגשי עבור העקורי לפני העקירה ואחריה )רייכל,
 .(2005לקראת פינוי גוש קטי! וצפו השומרו בתכנית ההתנתקות בנו קפל ,כה ,מטר 6ויצטו
) (2005דג להתערבות נפשית המיועד לעקורי ובנוי משני עקרונות :עקרו הריחוק ,שעל פיו
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רצוי שהזירה שבה תתבצע ההתערבות תהיה רחוקה ומנותקת מזירת העקירה ,ועקרו ההשהיה,
שעל פיו תינת ההתערבות רק לאחר סיו תהלי העקירה וההתאוששות הראשונית ממנה .ג
שונפלד ) (Schonfeld, 2005שחקר ילדי שנאלצו לעזוב את בית בעקבות הוריק וחוו אבדני
במשפחה ,סבור שיש צור בטיפול לאחר זמ מה ולא סמו לאירוע הטראומטי ,משו שסמו
לאירוע הילדי עסוקי בהישרדות פיזית ורגשית ולא היו פנויי לטיפול רגשי.
לדעת קפל ,כה ,מטר וויצטו ) ,(2005המסר שיש להעביר לעקורי הוא שיש להתמקד בהפניית
משאבי לבניית חיי חדשי .אי ה ממליצי על דיבוב כמקובל בנפגעי טראומה ,כיוו
שבמקרי כאלה הוא עלול לחזק את תהלי ההתנגדות .ה ממליצי על קבוצות תמיכה
המסייעות בהתמודדות ,בהחלמה ובחזרה לתפקוד .חוקרי אלה מזכירי את מצוקות העקורי
ואת הצור בהתערבות טיפולית לא רק מיד אלא ג לאחר זמ .המחקר הנוכחי אכ מתמקד
בחקר טיפול באמצעות מוזיקה בנערות עקורות מגוש קטי! כשנתיי לאחר עקירת.
מיד לאחר העקירה נבנה מודל לתיעוד ושימור הזיכרו על פי הגישה הנרטיבית שנקרא 'התיעוד
המשפחתי' )שלי! ופאר ,(2009 ,ובו עבדו ע משפחות רבות מגוש קטי! על תיעוד נרטיבי שכלל
את תקופת העקירה והחיי שהיו בגוש קטי! .בתיעוד השתתפה כל המשפחה הגרעינית ,מנחה
וצל שציל את כל התהלי .התיעוד נעשה בכמה סבבי מובְ ני ,ובכל אחד מה נשאלה שאלה
כגו "מה עזר ל ביו העקירה ומה היה משמעותי ל בגוש קטי!?" התיעוד נער במפגש חד פעמי
של כארבע עד שש שעות.
כשנה לאחר העקירה נבנה מודל לטיפול קבוצתי באמצעות אָ <נויות בילדי ובני נוער )פורת 6ויס,
 .(2006מודל זה שנקרא "מעקירה לנטיעה" עוסק בלכידות הקבוצתית ,איזו רגשי ,קשר ואמו,
יכולת שליטה בשימור הזיכרו וחיבור לכוחות ,ולבסו! – החשיבות בשימור הזיכרו לאחר אבד
הבית .כל הנושאי הללו נוגעי ישירות לטראומת העקירה שהביאה לערעור הקבוצה ,פגיעה
באמו במדינה ובמבוגרי ,אבד שליטה והפרת האיזו הרגשי.
המודל להתערבות קהילתית נבנה כדי להחזיר את הרצ! שנקטע ואת השליטה שאבדה על ידי
תהלי של עבר ,הווה ועתיד בקהילה )ב יוס!2009 ; Weisbord & Janoff, 2000 ; 2010 ,
 .(Bhawuk, Mrazek & Munusamy,בתהלי זה חוזרי להיסטוריה הקהילתית ובוני את
החזו מחדש.
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 .5שיטות טיפול בעקורי בעזרת תרפיה במוזיקה
חוקרי רבי טועני שתרפיה במוזיקה היא צורת הטיפול המתאימה לאנשי שנאלצו לעזוב את
בית בשל פינוי ועקירה .המוזיקה יכולה לתוו ולגשר בי אנשי ולגרו תחושת שייכות במקו
חדש ,ומכא כוחה הטיפולי בעבודה ע אנשי אלה )2005 ; Smyth, 2002 ;Yawney's, 1993
Jones, 2005 ; Bergh, 2005 ; Bergman, 2002 ; Dokter, 1998 ; Hunt, 2005 ; Orth,
&  .(Ardenne & Mehtani, 1989 ; Bakerהטיפול מתמקד בהקשבה למוזיקה או ביצירת
מוזיקה על מנת להשיג מטרות טיפוליות כגו תקשורת ביאישית ,התמודדות ע משבר הזהות
והתרבות ועיבוד הטראומה והאבד ).(Orth, 2005
שיטות הטיפול במוזיקה לעבודה ע אנשי אלו ה שירה ,כתיבת שירי ,אלתור מוזיקלי ,שימוש
בדמיו מודר והאזנה למוזיקה קיימת.

 .5.1שירה
שירה היא כלי הבעה מוכר אצל תרפיסטי במוזיקה העובדי ע ילדי בסביבה שלאחר מלחמה
) .(Bergh, 2005 ; Bergman, 2002 ; Sanderson, in Orth, 2005קשה לדבר על הטראומה ,א
אפשר לשיר אותה .השיר מספק תחושת ביטחו באמצעות המבנה המוגדר שהוא יוצר .המילי
מביעות את התוכ ,והמנגינה מחברת אות לרגשות .על השירה אומרת אוסטי )(Austin, 1999
שהיא מחזקת ומרוממת את האד .לעתי קרובות אנשי הנאלצי לעזוב את בית מאבדי
את קול מהטראומה שעברו ,ובאמצעות השירה ה נפגשי ע היצירתיות שבה ,והיא מסייעת
לה למצוא את קול שאבד .עוד טוענת אוסטי שהשירה היא גשר בי הבעיות הגופניות לבעיות
המנטליות שנוצרו בעקבות הטראומה.
סנדרסו ) ,(Sanderson, in Orth, 2005מטפלת במוזיקה שטיפלה בפליטי לאחר טראומה,
משתמשת בשירי ע הלקוחי ממורשת התרבות של הפליטי .שירי הע עוזרי לשת! את
הקבוצה בזיכרונות ובמחשבות מהמקומות שמה באו חבריה ,וכ ה מחזקי את זהות.
לדעתה ,השימוש בשירי הע מסייע למטופלי להיהפ מתלויי באחר למומחי בדבר ,וכ ה
מחזירי לעצמ את תחושת השליטה ,על כל פני בצד הרגשי .טג'פל וטרנר )& Turner, 1979
 (Tajfelפיתחו את תיאוריית הזהות החברתית ,ולפיה הזדהות ע קבוצות נועדה לשפר את
ההערכה העצמית של הפרט .ככל שקבוצה תיחשב מוצלחת ,כ יזדהו ִאתה עוד אנשי .השימוש
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בשירי בקבוצה יכול לחזק תחושות של הזדהות ,שייכות והערכה עצמית אצל השרי )וייס,
 .(Ansel & Kipper, 1988 ;1999דוגמה לשימוש בשירה היה אפשר לראות בימי העקירה :פעולת
העקירה =לוותה בשירה קבוצתית ,בעיקר שירי חסידיי ,שסייעה לתושבי לחזק את ההזדהות
ע הקבוצה ואת השייכות לה ועל ידי זה לקבל כוחות כקבוצה וכפרט )פורת ווייס .(2006 ,היה
אפשר לראות שלשימוש בשירי יש מקו חשוב בקרב בני הנוער .השירי ליכדו אות ,והשירה
אפשרה שחרור רגשי.

 .5.2כתיבת שירי
כתיבת שירי היא טכניקה המאפשרת למטופלי להביע את מצוקותיה בדר שאינה מאיימת
עליה ) .(Orth, 2005באמצעות הכתיבה המטופל יכול להביע את הנרטיב שלו .לעתי השיר
נכתב כשיר קבוצתי ,ואז הוא משק! את הנרטיב הקבוצתי ) .(Bruscia, 1987מחקר שבדק 53
אנשי שנאלצו לעזוב את בית עקב הוריק והצפות גילה שטיפול בכתיבה מונחית ומובנית סייע
לעקורי להביע מחשבות ורגשות על האירוע הטראומטי שחוו .הכתיבה עזרה לה להמעיט את
ההשפעה השלילית של האירוע על מצב הנפשי והפיזי ).(Smyth, et al, 2002

 .5.3אלתור מוזיקלי והשימוש בכלי נגינה
אלתור מוזיקלי בכלי נגינה שוני נעשה כדי למקד את המטופל בפעולת האלתור ובמוזיקה שהוא
יוצר .האלתור משמש להבעת רגשות מודעי ושאינ מודעי שהמטופל אינו יכול להביע במילי
) .(Orth, 2005לפי ויניקוט ) (Winnicott, 1971הכלי המוזיקלי יכול להוות אובייקט מעבר .אלוי
) (Alvin,1978מדברת על כ שהכלי המוזיקליי מהווי המשכיות לגו! דר המגע של הפה או
הידיי ,וכ אפשר לחקור רגשות של הגנה והשלכה .המטופל לומד שהמוזיקה יכולה להכיל את
כל טווח הרגשות ,אפילו רגשות "שליליי" שה מפחידי מדי מכדי לדבר עליה .כלי המוזיקה
ה ג אובייקטי קבועי המשרי הרגשה של קביעות וביטחו .אפשר להשלי על הכלי
תכונות ספציפיות ולהפכ לדמויות דמיוניות .אפשר להאניש את הכלי ולהפכ לדמויות
משמעותיות בחיי הרגילי ודר המשחק לחקור ולעבד טראומות וקונפליקטי )אמיר.(1999 ,
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 .5.4דמיו מודר"
דמיו מודר הוא טכניקה המאפשרת למטופל לחקור את פחדיו ולזהות וכ להתמודד ע
האירועי הטראומטיי בעברו .בשיטה זו המטפל מביא קלאסית שגורמת למטופל להיות במצב
של רגיעה ומסייעת לו להגיע לרבדי לא מודעי ) .(Bony, 1986אורת' ) (Orth, 2005מציי
שהשימוש במוזיקה קלאסית בעת דמיו מודר עשוי לעורר קושי בעבודה ע עקורי מתרבויות
שונות .א המוזיקה הזאת זרה למטופלי ורחוקה משפת המוזיקלית התרבותית ,היא עלולה
להקצי את תחושת הבדידות והניכור שלה במקו להפחיתה .ולכ ,אורת' מעדי! להשתמש
במוזיקה בעלת אפקט מרגיע הקרובה לתרבות של המטופלי.

לסיכו ,שיטות הטיפול משפיעות על המטופלי בכמה היבטי :אלתור מוזיקלי מסייע להבעת
האבד והטראומה ולעיבוד ) ;(Lang & Mcinerney, 2002 ; Orth, 2005דמיו מודר וכתיבת
שירי מסייעי בהתמודדות ע האבד ובחיזוק הכוחות ) ;(Bergh, 2005 ;Orth, 2005השימוש
בשירי מסייע לשני המישורי ג יחד :באמצעות השירי נית להביע את הטראומה ולעבדה א
ג לבנות בעזרת דרכי התמודדות ) 2005 ;Bergman, 2002 ; Sanderson, in: Orth, 2005
.(Bergh,

 . 6טכניקות טיפוליות ואלמנטי שיש צור" להתחשב בה בתרפיה
מוזיקה ע עקורי
הפסיכולוגיה מטפלת בדר כלל בנפש לאחר טראומה .לוי סובר כי לא נית לרפא את הטראומה
מבלי להתייחס לגו! ולנפש כאחד )לוי .(1997 ,בתרבויות עתיקות התייחסות זו הייתה טבעית.
תפקידו של השמא היה להחזיר לאד את האיזו והבריאות שהופרו .על פי השמאני שיטת
הטיפול בטראומה הנפשית היתה באמצעות ריקודי של בני השבט ובאמצעות המוזיקה שהכילה
תיפו! ושירה .כל אלה השפיעו על הנפש כאשר במהל הפולח חש החולה רעד וצמרמורת שהעידו
על שחרור אנרגיה עצורה )לוי .(1997 ,ניוה ) (1999סובר כי באמצעות שילוב של גו! ,נפש וקול
נית לטפל בטראומה .אנשי שחוו טראומה סובלי מעכבות והגבלות המתבטאות במתח
שרירי מוגבר שפוגע ביכולת להשתמש בקול בחופשיות .העבודה הקולית המשלבת את
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הריתמוס ,הגוו והמלודיה בשילוב של תנועתיות מסייעת לשחרר רגשות טעוני .ניוה מאמי כי
הקול הוא המגשר בי הפני הנפש לחו" הגו!.
אורת' ) (Orth, 2005מציע ארבע טכניקות לטיפול באמצעות מוזיקה שפותחו בטיפול ע אנשי
שנאלצו לעזוב את בית .המטרה העיקרית של הטיפול הייתה שיקו! הכוחות הנפשיי הקיימי
בתו האד וחיזוק .הטיפול א! ִאפשר למטופלי להביע רגשות ,מחשבות ותכני מ העבָ ר
בסביבה בטוחה ,לשפר את הדימוי העצמי ולעבד את הטראומה.
א .הטיפול נפתח באלתור מוזיקלי בליווי תופי המכריחי את המטופל להיות מרוכז וליצור
קשר כדי להישאר בקצב .סיבה אחרת לשימוש בתופי בתחילת הטיפול היא הארגו שה
יוצרי .כיוו שעָ צמת קול חזקה ,אי המטופל מסוגל לחשוב על דברי אחרי ,וכ הוא
משתחרר לכמה דקות מהמחשבות המטרידות אותו ומהטראומה שחווה.
ב .כל מטופל מלחי לעצמו מוזיקה המרגיעה אותו ומקליט אותה ,לוקח אותה לביתו ומשתמש
בה כשהוא זקוק לרגיעה .רוב המטופלי סיפרו שכשה חשי בדידות ה מקשיבי למוזיקה
שהלחינו ,והיא ממלאת אות ונותנת לה תחושה שאינ לבד ,וכ ה נרגעי .לעתי
המטפל מקליט למטופל מוזיקה מולחנת ,בדר כלל בעלת מאפייני תרבותיי ,והיא מרגיעה
אותו.
ג .המטופל מקליט את הנרטיב שלו ומקבל את ההקלטה .לעתי קרובות הסיפור מל=ווה במוזיקה
שהמטפל והמטופל מנגני .מת ביטוי קולי וצלילי לנרטיב משחרר את המטופל מתחושת
המועקה בה הוא שרוי .יש מטופלי שאינ חוזרי אל ההקלטה ,יש המחביאי אותה ויש
המקשיבי לה פעמי נוספות .המוזיקה ברקע ההקלטה מרככת את הסיפור ,משדרת אמפטיה
והכלה ומתארת ברגש את הנשמע .נגינה משותפת של המטפל והמטופל את הנרטיב של
המטופל מאפשרת דיאלוג אמפאטי בי המטפל למטופל .המטפל מעניק למטופל תמיכה
והחזקה ,מסייע למטופל לחוש מוג ומעודד אותו להבעה מוזיקלית ומילולית .אמיר )(1999
מציינת כי אלתור משות! של מטפל ומטופל על פסנתר בתחילת טיפול יכול לשמש כלי ליצירת
קשר בי המטפל למטופל .באמצעות נגינתו ,המטפל ומשדר למטופל אמפטיה וקבלה.
ד .המטופל מבטא במידה מבוקרת את הרגשות ואת המחשבות שלו באמצעות אלתור .בתחילה
המטופל מוצא את המוזיקה שלו באותו היו בסיוע המטפל על ידי אלתור והבעת תחושת 'כא
ועכשיו' .לעתי קרובות לאחר שהמטופל מנג את תחושותיו הוא מתחיל לדבר על הנושאי
המעיקי עליו .אורת' )ש( טוע שלמטופלי בעלי עבר טראומטי קל לדבר כשיש ברקע
מוזיקה .בדר כלל המטפל מנג במקלדת או בגיטרה המשמשות כלי מלַווי.
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ג מטפלי אחרי העובדי ע ילדי ובני נוער שאיבדו את בית משתמשי בטכניקות מובְ נות
אחרות כגו כתיבת שירי ,שירה ואלתור )Jones, 2005 ; Bergh, 2005 ; Bergman, 2002
&  .(Bakerהנט ) (Hunt, 2005חקרה טיפול במוזיקה ע בני נוער שאיבדו את בית .היא
ממליצה על טיפול דינמי של עשרה מפגשי ,ולדעתה רצוי לאפשר לקבוצה להחליט אלו טכניקות
טיפול ישמשו .כ מחזירי לחברי הקבוצה את השליטה במצב ומעודדי אצל צמיחה.
במסקנות המחקר היא מדגישה שללא התחשבות בתרבות של בני הנוער לא יתאפשרו צמיחה
ושינוי חיובי.
במחקרי שנזכרו כא ובאחרי לא נמצא אזכור למודל מובנה לתרפיה במוזיקה ע עקורי,
ואי דיו בדבר הצור במודל מובנה .מחקר זה ינסה להערי מודל עבודה מובנה לטיפול בנערות
שנעקרו מבית.

 .6.1תרפיה במוזיקה קבוצתית
אחת ממטרות העבודה הקבוצתית בתרפיה במוזיקה היא לחזק את הלכידות הטבעית של קבוצה
שלחבריה מכנה משות! תרבותי .לטיפול קבוצתי במוזיקה יש איכויות שאינ קיימות בטיפול
פרטני ,כגו :הבנת הדינאמיקה הקבוצתית ,פיתוח יחסי ביאישיי ולכידות קבוצתית ,ראיית
האחד בראי הקבוצה .כאשר הטיפול הוא קבוצתי ,העבודה נעשית מתו תפיסה שלקבוצה יש כוח
המשפיע על הטיפול .הטיפול במוזיקה ,על פי השיטות שנזכרו לעיל ,מסייע לקבוצה שחוותה
טראומה לעבד את הטראומה ולארג את עצמה מחדש ) ;Moreno, 1988 ; Orth, 2001
 .(Bergh, 2005א! על פי שהקבוצה מורכבת מיחידי ,הטראומה מתרחשת בקבוצה .כ קורה
במלחמות ,כשאנשי נאלצי לברוח בקבוצות ,וכ קרה בהתנתקות ,כשציבור גדול נאל" לעזוב
בית וקהילה .כיוו שהטראומה התרחשה בקהילה ,הרי הקהילה היא שיכולה לסייע ליחידי בה
לעבד את הטראומה .דוגמה לטיפול קבוצתי במוזיקה ע פליטי מובאת אצל לנג ומקינרני
) ,(Lang & Mcinerney, 2002המתארי את עבודת הקבוצתית ע ילדי בבוסניההרצגובינה.
ה פעלו בתו מחנות הפליטי בתקופה שלאחר המלחמה ,כשרבי מהילדי וממשפחותיה
נהפכו לפליטי בארצ .לטענת ,נית לחוות באמצעות המוזיקה את הכאוס הפנימי שהילדי
חשי .בייקר וג'ונס ) (Baker & Jones, 2005מתארי טיפול קבוצתי במוזיקה ע  31בני נוער
מארצות אפריקה אשר איבדו את בית .מטרת הטיפול הייתה לשפר את התנהגות של הנערי
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ולמנוע משבר בקבוצה .ה מצאו שרמת האגרסיביות של הפליטי פחתה בזכות התרפיה
במוזיקה.

 .6.2התיפו והשימוש בתופי בקבוצת תרפיה במוזיקה לאחר טראומה
תיפו! משות! בקבוצה שחוותה טראומה מסייע ללכידות הקבוצתית ולתחושת האמו בי חברי
הקבוצה ומשמש מנו! חשוב לקידו התהלי הטיפולי )ב סימו .(2005 ,חוויית התיפו! מעלה
את רמת השליטה והמודעות בתנועות הגו! ) (Slotoroff, 1994ומאפשרת להחזיר את השליטה
שניטלה בזמ הטראומה )בסימו .(2005 ,התיפו! מסייע לארגו ,יציבות ואיזו לאחר העלאה
של חוויה טראומטית )בסימו .(2005 ,באמצעות התיפו! מועברת ומשתחררת אנרגיה ,ולכ
בכוחו של התיפו! להעצי כל פרט המשתת! בחוויה ) .(Neher, 1962תיפו! קבוצתי מהיר אשר
עָ צמתו חזקה מכיל אנרגיה רבה המשפיעה על כל פרט בקבוצה .התיפו! מסייע לשחרר ולתעל
רגשות טעוני כגו כעס וזע .סלוטרו! ) (Slotoroff, 1994כינה זאת "ניהול כעסי באמצעות
התו!" ,ואילו רוג'רס ) (Rogers, 1993כינה זאת "זע צלילי" .סקלס ) (1994טוענת שתיפו! מהיר
יכול לספק ערו" לביטוי תוקפנות לגיטימי ומוג בלי לפגוע באד אחר ,ותיפו! בעָ צמה חזקה
משחרר אנרגיה רבה ועשוי לתעל זע ותסכול.

 .6.3אספקטי תרבותייקהילתיי בתרפיה במוזיקה קבוצתית ע פליטי
ומהגרי
אורת' ) (Orth, 1992והנט ) (Hunt, 2005הדגישו את האספקטי התרבותיי בעבודת ע
פליטי .לדעת ,לא נית לטפל בה ביעילות אלו א לא מביאי בחשבו את הפ התרבותי
הנוגע בזהות .הנט ) (Hunt, 2005טוענת שללא התחשבות בתרבות של הפליטי בטיפול לא
תתאפשר צמיחה.
בשני האחרונות מתרחבת גישה טיפולית בתחו התרפיה במוזיקה בעול ,שנקראת 'תרפיה
במוזיקה קהילתית' – Ansdell, 2004 ; Ruud, 2004) Community Music Therapy –CMT
&  .(Pavlicevicגישה זו שמה דגש על נושאי הקשורי לתרבות ,לקהילה ולחברה ,א ג על
צרכי יחידניי ופרטיי ) .(Darnley, Smith & Patey, 2003בתרפיה במוזיקה קהילתית
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מטפחי את החוס ואת הלכידות הקבוצתית ) .(Hunt, 2005חיזוק הלכידות והחוס הקבוצתי
מאפשר ליחיד בתו הקבוצה לעבד את הטראומה ולהביע תכני קשי ) .(Orth, 2005המוזיקה
מסייעת א! לגבש את תפיסת העול של המטופלי סביב ערכי ותפיסות משותפות .תרפיה
במוזיקה ע אנשי שנעקרו מבית נעשית רובה בתו הקהילות .העבודה ע הקהילה נותנת
לחבריה כוחות להתמודד ע המציאות המורכבת שה חיי בה .על פי גישה זו ,במקו שהמטופל
יגיע לחדר הטיפולי ,המטפל מגיע אל הקהילה ,אל סביבתו הטבעית של המטופל .הגישה
מתבססת על ההבנה שקהילה מעצ היותה קבוצה בכוחה להבריא את עצמה ) ,De Noraבתו:
.(Pavlicevic & Ansdell, 2004
כשמטפל מגיע לקהילה ,עליו להבי את הערכי של המקו ולהבי את הקונטקסט החברתי,
התרבותי והמוזיקלי של הקהילה ) .(Pavlicevic & Ansdell, 2004מטפל העובד ע פליטי או
ע עקורי עליו לתת את הדעת לתרבות ולמוזיקה המלווה אותה .חוסר התחשבות במרכיבי
אלה עלול להעמיק את תחושת הבדידות של המטופל ,ואילו גילוי רגישות לשפה המוזיקלית
התרבותית של המטופל עשויה ליצור הזדמנות להיכנס לנפשו של המטופל ולסייע לו ).(Orth, 2005
ואכ ,היות והיה לי חשוב להבי את ערכי הקהילה ואת הקונטקסט החברתי ,תרבותי ומוזיקלי
שלה ,הטיפול במוזיקה נער במקו המגורי העשוי של משתתפות המחקר.

 .7סיכו
ההתנתקות הייתה מהל ייחודי שאי לו מקבילות מדויקות בהיסטוריה העולמית .חיפוש אחר
מודלי הבודקי טכניקות טיפול קבוצתי בטראומות הקשורות בעקורי העלה תוצאות מעטות
)פורת 6ויס ; 2006 ,קפל ,כה ,מטר 6ויצטו (2005 ,אשר לא נחקרו בכלי מדעיי .רק מחקרי
ספורי עסקו בטכניקות טיפול בעקורי ) .(Baker & Jones, 2005 ; Hunt, 2005המחקר
הנוכחי הוא מחקר חלו" בטיפול קבוצתי באמצעות מוזיקה בנערות שנעקרו מבית ומקהילת,
ובזה ייחודו וחשיבותו .הוא מתבסס על טיפול באמצעות מוזיקה בקבוצה של נערות בתו קהילה
שחוותה משברי לפני העקירה ,במהלכה ואחריה .המחקר בוח מודל מובנה להתערבות הכולל
שיטות מוזיקליות כגו שימוש בשירי ישראליי ,אלתור בכלי הנגינה ,כתיבת שירי ,הרפיה
ודמיו מודר .הנחת המחקר היא ששימוש בשיטות אלה יית תחושה של מקו בטוח ויציב,
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יאפשר הבעה ועיבוד רגשות ועל ידי זה יעצי את כושר ההתמודדות של הנערות ע המציאות
החדשה.
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פרק ב' :מתודולוגיה

 .1הקדמה
מטרת המחקר הנוכחי היא לגלות ,לתאר ,לפרש ולהבי את משמעות הטיפול במוזיקה ע קבוצת
בנות נוער שנעקרו מגוש קטי! .כיוו שמדובר לא רק במשמעות חיצונית וברורה אלא ג
במשמעות פנימית ונסתרת ,הרי פרדיגמת המחקר האיכותני נמצאה מתאימה למחקר זה היות
שהיא מציגה את תפיסת המציאות בעיני הנערות הנחקרות שנעקרו מבתיה ואת עול ההבנות
של החוקר .שתי נקודות מבט אלה מזינות זו את זו ויכולות לשנות זו את זו )חז .(2001 ,במחקר
זה משולבות שיטות ניתוח כמותיות המתַ קפות את הממצאי האיכותניי כדי לגלות את חוקיות
פעולתה של התנהגות חברתית באמצעות כלי מחקר בה נעשה שימוש במדעי הטבע )שלסקי
ואריאלי.(2001 ,

 .2שיטת המחקר
המחקר הנוכחי מבוסס על טיפול קבוצתי במוזיקה ע נערות שנעקרו מוגש קטי! במהל תכנית
ההתנתקות ,ובודק את משמעותו .ככזה הוא נושא אופי של חקר מקרה – case study research
)הורובי" ;1990 ,יוסיפו1993 ; Smeijsters & Aasgaard, 2005 ; Yin, 1989 ; 2001 ,
 .(Hamel,חקר מקרה מפענח פעולות ותהליכי אישיי בהקשרי מגווני ומאפשר לעמוד על
השתנות של תהליכי לאור זמ ) .(Yin, 1989גו?ָ ה ולינקול )(Guba & Lincoln, 1981c
מגדירי מחקר כזה מסגרת המספקת מידע ,שגבולותיה נעי מתיאור של יחידי ועד לקבוצות,
חבָ רות ותרבויות ,וכי תוכני חקר המקרה נקבעי על ידי המטרה ושאלות המחקר .המחקר הנוכחי
חוקר את תהליכי שהתרחשו בקבוצה ,בוח את מאפייני הטראומה אצל המשתתפות ואת כוחות
ההתמודדות שלה .בחקר המקרה נעשה שימוש בשילוב מתודות :מתודה איכותנית בשילוב ע
מתודה כמותית .שילוב מתודות מאפשר הבנה מלאה יותר של נושא המחקר ומחזק את התוק!
הפנימי והחיצוני של המחקר ); Miles & Huberman, 1994 ; Teddlie & Tashakkori, 2005
.(Mason, 1994
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 .3משתתפות המחקר וסביבתו
את המחקר בחרתי לערו בקרב אחת מקהילות של עקורי גוש קטי! בדרו האר" ,משו שזאת
אחת הקהילות המעטות שלא התפצלה לאחר העקירה ,אלא רוב חבריה נשארו יחדיו ,וכ יכלה
הקהילה לשמור על יציבותה ,וחבריה לא הביעו חשדות כלפי חוקרי מחו" לקהילה.
החלטתי לעבוד ע מתבגרות בגיל  14-12מהסיבות הבאות :נערות נענו להשתת! בקבוצות
טיפוליות יותר מנערי ,בגילאי אלה הנערות חזרו לבית בכל יו ולא נשארו ללו בפנימיות,
נתו שאפשר להיפגש במהל השבוע .היה לי חשוב לבצע את המחקר על בני נוער היות וטיפלתי
בקבוצות של בני נוער לפני ולאחר העקירה .עניי אותי לחקור כיצד העקירה השפיעה על בני נוער
וכיצד ה התמודדו ע השלכותיה .לש ביצוע המחקר פניתי לרכזת הקהילה ,ובסיועה אותרו
משתתפות המחקר לאחר שהוסברו לה מהות המחקר ומטרותיו .לבקשתי ,היא פנתה להורי של
מתבגרות בגיל  14-12והציגה בפניה את מטרות המחקר וחשיבותו .לאחר שהורי לשמונה בנות
הביעו את הסכמת וחתמו על טופס הסכמה מדעת )נספח  ,'2עמ'  ,(182כנדרש בטיפול בקטיני,
ה פנו לבנותיה ,ושש מה הסכימו להשתת! בקבוצת המחקר .במפגש מקדי שנער לפני
תחילת המחקר חתמו ג הנערות על טופס הסכמה מדעת )נספח  ,'1עמ' .(181

הנערות גרו בשני ישובי בגוש קטי! ,האחד מושב והשני יישוב קהילתי ,מלידת עד יו עקירת.
כל המשתתפות נחשפו בחמש השני האחרונות לשהות בגוש קטי! לאירועי טראומתיי כגו
ירי מרגמות ,קסאמי ופיגועי טרור .הנערות לא עברו התערבות טיפולית לאור זמ לפני
העקירה.
לקבוצת הטיפול במוזיקה בחרתי בנות דתיות 2משו שרוב תושבי גוש קטי! ה דתיי או
מסורתיי ,ובקרב הקהילה שבה הנערות ומשפחותיה חיות אי לקיי טיפול בקבוצות מעורבות
של בני ובנות יחד.
המקו בו נער" המחקר :הקבוצה נפגשה אתי בקראווילה ששימשה את הקהילה לחוגי .המבנה
היה דומה למבני שבה ה גרו .בחדר היו כיסאות ושולח .לפני כל פגישה הכנסתי כלי נגינה כגו
כלי הקשה מכמה סוגי )ג'מבה ,3תו! אפריקאי ,טבלה ,קסילופו ,מטלופו חינוכי ,פנטה לירה,
תו! יד ,טמבורי ,קשקש ,פעמוני רוח ,מקל גש,תיבה ,פעמוני רוח ממפתחות ,קרפדה,
מצלצלי ,מנענע ,שליש ,גביע ע" ,מצילה וקערה טיבטית( .גיטרה ,כלי נשיפה מכמה סוגי
 2פרטי נרחבי על משתתפות המחקר מופיעי בפרופילי ,בעמ' 44
 3הג'מבה הינו תו! שמקורו באפריקה .הוא מיוצר מגזע ע" אחד שרוק מתוכנו ,בחלקו העליו הוא מכוסה בעור של
עז מיובש ומגולח .מידת המתח של העור נקבעת באמצעות חבל ,שקושר אותו על הע" ,ומידת המתיחות קובעת ג את
גובה הצליל של התו!.
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)חלילית ,משרוקית ,מפוחית וקזו( ,מערכת סטריאו ,דיסקי ,חוברות שירה ,דפי ,צבעי,
טושי ושמיכות.

 .4כלי המחקר
 .4.1צילו ותיעוד
במפגשי שימשו שתי מצלמות וידאו דיגיטליות אשר הצבתי מחו" למעגל המשתתפות בכמה
פינות בחדר ,ובה צולמו כל המפגשי .אחת המצלמות הייתה מדג ,SONY DCR-HC19E
שלה עדשה רחבה שהכילה את כל מעגל המשתתפות ותיעדה את כל מה שקרה במפגש .השנייה
הייתה מצלמת מדג  ,PANASONIC NV-GS27ולה עדשה רגילה אשר כיסתה את הטווח
שהמצלמה הראשונה לא כיסתה .במהל הפגישות שיניתי את מיקו המצלמות בהתא לתנועה
של המשתתפות .בסיו כל מפגש ערכתי רישומי המתארי את מה שהתרחש במפגש .ע סיו
התהלי הטיפולי צפיתי בקלטות הוידאו ותמללתי את כל המפגשי.

 .4.2ריאיו
במחקר זה נערכו שני ראיונות מודרכי וממוקדי :אחד לפני תחילת הקבוצה והשני לאחר
סיומה .הראיונות התקיימו על פי תדרי כתוב שפירט את הנושאי הקשורי למטרת המחקר,
א נוסח השאלות או סדר לא נקבעו מראש )צבר–ביהושע1980 ,1990 ; 2001 ; 1995 ,
 .(Patton,חופש התגובה של המרואיינות היה רחב ,ואני כחוקרת יכולתי להגיב על נקודות חדשות
שהמרואיינת העלתה .בריאיו הראשו שאלתי שאלות הקשורות לחיי בגוש קטי! ,לתקופת
העקירה ולתפקיד המוזיקה בתקופה זו .בריאיו שלאחר סיו מפגשי הקבוצה התמקדתי
בחוויותיה האישיות של כל משתתפת מהתהלי ובהשפעותיו עליה.

 .4.3שאלו רגשות ותחושות
שאלו הרגשות והתחושות נבנה כדי לבדוק את ההשפעה המיידית של ההתערבות המוזיקלית.
השאלו היה בנוי משאלה סגורה ומשאלה פתוחה .השאלה הסגורה" :כיצד את מרגישה עכשיו
לפני תחילת המפגש?" ובסו! המפגש" :כיצד את מרגישה עכשיו לאחר סיו המפגש?" התשובה
לשאלה הסגורה הייתה בסקאלה של  .5-1מיד לאחר השאלה הסגורה באה שאלה פתוחה ,ובה
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התבקשה כל משתתפת למנות את הסיבות להרגשתה )לשאלו המלא ראה נספח  ,'3עמ'  .(183את
השאלוני הנחתי על שולח בפתח החדר שבו נפגשה הקבוצה ,וכל מי שהגיעה מילאה את השאלו
ולאחר מכ הצטרפה לקבוצה .לאחר סיו הפגישה שוב מילאו המשתתפות את השאלו .השאלו
היה קצר וישיר כדי לעודד שיתו! פעולה ע המשתתפות ולא להלאות אות ולהעמיס עליה.

 .4.4יומני מחקר והתרשמויות
במהל הפגישות כתבתי הערות ורשמי אישיי על פי תפיסותיי שהושפעו מהתפקיד שלי
כמטפלת וכחוקרת ומתגובות הסביבה כלפיי )צבר–ביהושע .(1995 ,דוגמה להערה" :אני מרגישה
שלשרו קשה בקבוצה ,היא מנסה לרצות אות .איפה הקול שלה? אני מקווה שהיא תחזיק מעמד ,אולי אני

צריכה לחזק אותה?")פגישה  ,6עמ'  .(20כתיבת היומ שימשה אותי כמטפלת וכחוקרת להשמיע את
קולי ,את דעותיי ואת תגובותיי לתהלי ).(Peshkin, 1986

 .5הלי" המחקר
 .5.1מפגש מקדי
אות נערות שהוריה חתמו על טופס הסכמה מדעת הוזמנו למפגש מקדי כדי לתאר בפניה את
מטרת המחקר ולתא ציפיות .כל הנערות שנתנו את הסכמת להשתת! בקבוצת טיפול במוזיקה
במהל מפגש זה ,חתמו על טופס הסכמה מדעת.

 .5.2ריאיו מקדי
כדי להכיר את המשתתפות קוד שהוחל בתהלי הטיפול הקבוצתי נער עִ מ ריאיו מקדי
מודר" וממוקד בשבועיי שלפני תחילת התהלי .מטרת הריאיו הייתה לקבל אינפורמציה על כל
אחת מ המשתתפות ,לשמוע את סיפור חייה ולשוחח עִ מה על המוזיקה בחייה )לתעתיק ראיו

מקדי ראה נספח  ,14עמ'  .(223אור הריאיו ע כל משתתפת היה  50-40דקות ,והוא הוקלט כדי
לשמר את החומר .הראיונות התקיימו בחדר שבו התקיימו המפגשי ונחלקו לשני סבבי :בכל
שבוע רואיינו שתיישלוש משתתפות )משתתפת אחת – עמי ,הייתה חולה בזמ הראיונות
המקדימי ,לכ הריאיו המקדי ִאתה התקיי בעיצומו של התהלי הקבוצתי.
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 .5.3התהלי" הטיפולי ומודל העבודה
לאחר הראיונות המקדימי הוחל בטיפול הקבוצתי .בתחילה מנתה הקבוצה שמונה משתתפות
)ראה סעי!  .(3שתי משתתפות פרשו בתחילת התהלי לאחר שהסיקו שהתהלי אינו לטעמ וכ
נותרו שש משתתפות .כל פגישה ארכה כשעה וחצי .הפגישות היו אמורות להתקיי פע בשבוע,
א בפועל היו כמה קטיעות ברצ! בגלל חגי וטיולי בבית הספר .ס הכול התקיימו  12פגישות.
התהלי כלל מפגשי מובני ע תכנו מוקד ומפגשי שאינ מובני שלא תוכננו מראש אלא
בכל מפגש משתתפות המחקר החליטו באילו פעילויות מוזיקליות ה מעוניינות ,חו" מטקס
הפתיחה שהיה קבוע בכל פגישה.
מפגשי  :5-1מפגשי מובני שהתקיימו בה ארבע פעילויות עיקריות:
א .טקס פתיחה לארגו הקבוצה :הטקס כלל רצועה ארוכה מפוליגל בצורת מדד ,ועליו היו
רשומי רגשות ותחושות כגו כועסת ,אוהבת ועצובה .המדד עבר בי המשתתפות לפי סדר
ישיבת ,וכל אחת בחרה ברגש המתאי לה .אני ליוויתי את הסבב באלתור בגיטרה ,שכלל
פריטה שקטה ) (Pבאקורדי האלה .AM-DM-G7-C-F-DM-E (P) :תו כדי נגינה אלתרתי
בקולי ,והשירה הייתה שקטה ואיטית ונפסקה כאשר המשתתפות סיימו לבחור את
תחושותיה ורגשותיה.
ב .אלתור בכלי נגינה לש הבעה רגשית :תחילה נוגנו אלתורי יחידניי על פי כותרות שנתתי,
למשל לנג רגש כלשהו ,לנג את הקושי שכל אחת חשה ,לנג משהו שרוצי לומר לקבוצה
ולהיפרד מהקבוצה באמצעות כלי נגינה שהמשתתפות התחברו אליו .לאחר מכ נוגנו אלתורי
קבוצתיי .מספר האלתורי הקבוצתיי השתנה מפגישה לפגישה על פי החלטת המשתתפות.
מעט מ האלתורי נוגנו על פי כותרת כמו "בואו ננג את השעמו שאת חשות" ,א את רוב
האלתורי הובילו המשתתפות ללא כותרות .לעתי ה נתנו הוראות כיצד לנג )לנג לפי
הסדר ,לנג חזק(.
ג .שירת שירי ישראליי וחסידיי להתמודדות ע הטראומה ועיבוד אובד הבית :בעקבות
הראיונות המקדימי ערכתי חוברת שירי 4לפני תחילת התהלי ובמהלכו .בחוברת נכללו 86
שירי ישראליי וחסידיי .בארבע פגישות ) (8 ,5 ,3 ,2המשתתפות הכינו והגישו לי רשימת
שירי חדשי האהובי עליה ,ובשתי פגישות ) (6 ,3הכנסתי אני שירי חדשי .בס הכל
הוכנסו לחוברת על ידי המשתתפות  62מתו  86השירי שהיו בחוברת ואילו  24שירי נבחרו

 4רשימת השירי ,שמות הפזמונאי והמלחיני של השירי הישראליי והחסידיי נמצאי בנספח  8עמ' .195
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על ידי בשלוש נקודות זמ לפי נושאי :לפני תחילת התהלי הכנסתי  18שירי המביעי כוח
וכאב )לדוגמה" :ארי ראשי"" ,חלומות מתגשמי" ו"התחלה חדשה"( כדי לסייע למשתתפות
להתחבר לתהלי ולהביע תחושות ורגשות באמצעות השירי; לפני הפגישה השלישית נוס!
שיר אחד )"אנא בכוח"( כדי לסייע בחיזוק הכוחות במהל התהלי; לפני הפגישה השישית
הכנסתי עוד חמישה שירי שמביעי כוח )"דר"" ,התקווה"" ,זכיתי לאהוב"" ,ת לי כוח",
"עו! גוזל"( ,היות שלאחר שתי הפגישות שקדמו לה חשתי שהמשתתפות חסרות אנרגיה וכוח.
בכל מפגש ביקשתי מהמשתתפות לבחור שיר מתו החוברת – לעתי על פי הנחיה ,למשל:
"בחרי שיר שאיתו את רוצה לומר דבר מה לקבוצה" ,ולעתי ללא כל הנחיה .לאחר בחירת
השיר הוא הושמע במערכת הסטריאופונית .בדר כלל המשתתפות ליוו את השיר כשה שרות,
לעתי בנגינה לצלילי השיר ,לעתי בריקוד ,ציור או דיבור .לאחר סיו השיר ִהקריאה
המשתתפת שבחרה בו משפט חשוב בעיניה המופיע בשיר ,ומתו המשפט התפתחו שיחות על
נושאי כגו הכעס על אלוקי והקושי להמשי בחיי לאחר העקירה.
ד .כתיבת שירי או הרפיה לש איסו! וסגירה :בעשר פגישות כתבו המשתתפות שירי לקראת
סו! כל פגישה .כל שיר נכתב על גיליו נייר לב שתליתי על הקיר לפני תחילת הפגישה .במהל
כתיבת השיר התאספו המשתתפות ונעמדו סמו לגיליו הנייר ,כל משתתפת כתבה משפט עד
שלושה משפטי בכל שיר .לפני כתיבת השיר ביקשתי מה לכתוב משפט ,שמביע את
תחושותיה .בכל השירי חו" מאחד )שיר  ,4שבו נכתבו המילי עלפי מנגינה קיימת( נכתבו
המשפטי או הבתי ולאחריה הפזמו )א היה( .בסיו כתיבת המילי נבחרו לחני
לשירי .לעתי חובר הלח על ידי ,לעתי על ידי המשתתפות ,ולעתי בחרו המשתתפות לח
של שיר קיי שהושר בקבוצה .לאחר מכ נתנה הקבוצה ש לשיר שנכתב ,א כי היו שירי
שהמשתתפות החליטו שלא לתת לה שמות.
הרפיה נערכה על ידי לקראת סופ של שלוש פגישות ) .(5 ,3 ,1בחדר היו שמיכות מקופלות בצד
והמשתתפות בחרו לפרוס אות לשכב עליה .ההרפיה החלה מכפות הרגלי ועד לראש
ומטרתה הייתה לאפשר לה לנוח א ג לצבור אנרגיה וכוח .מכיוו שבכל הרפיה היה צור
לחזק מרכיב אחר ,כגו :רוגע ,קלילות וכוח ,ניתנה למשתתפות בכל הרפיה הנחייה שונה.
בהרפיה הראשונה ההנחיה הייתה לכוו" ולשחרר כל אבר במטרה להרפות את הגו! .בהרפיה
השנייה הייתה נוצה שעברה לאור הגו! ועזרה לחוש קלילות ובהרפיה השלישית היה כדור
אור שעבר לאור כל הגו! ,פיזר אור ,חו וכוח ושאב את המתח .כל ההרפיות ל=וו במוזיקה,
למשל .Reiki Music, Vol 2 Ajad
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מפגשי  :10-6מלבד טקס הפתיחה הקבוע שהתקיי בכל פגישה כדי לתת תחושה של ביטחו
ומסגרת ,התהלי בפגישות אלה לא היה מובנה ונעדר תכנו מקדי .בתחילת המפגש השישי
לאחר טקס הפתיחה ה שאלו מה עושי היו והשבתי לה מה שאת בוחרות .בשאר הפגישות ה
לא שאלו אלא בתחילת כל פגישה ה ביקשו פעילויות שה רצו .סיומי הפגישות היו ג ה
ספונטניי .בצורה זו ביקשתי לבחו לאלו פעילויות מוזיקליות ולא מוזיקליות המשתתפות נטו
ולראות כיצד ה תפקדו במפגש לא מתוכנ ,והא הדינמיות ערערה את ביטחונ של המשתתפות
ויצרה חוסר שקט או שמא פתחה בפניה הזדמנויות חדשות .תפקידי כמטפלת היה לאפשר
למשתתפות להוביל ,להכיל אות ולוודא שה מוגנות .בנוס! לקחתי חלק בפעילויות שה בחרו,
כמו לנג בגיטרה שעזר לי ליצור קשר ע המשתתפות.
מפגשי  :12-11שני המפגשי האחרוני היו מובְ ני והוקדשו לסיו התהלי ולפרידה
כשהמשתתפות אסופות ומאורגנות .פגישות אלה כללו ארבע פעילויות מוזיקליות :טקס פתיחה
שכלל את מדד הרגשות ,אלתור יחידני וקבוצתי בכלי נגינה ,שירת שירי ישראליי וחסידיי
שנבחרו וכתיבת שירי .פעילויות אלה התנהלו באופ דומה למפגשי .5 1
יש לציי כי במהל כל התהלי הטיפולי לוויתי בהדרכה ) (supervisionמקצועית של פסיכולוגית
קלינית המתמחית בטראומה.

 .5.4ריאיו מסכ
בסיו התהלי הטיפולי קיימתי ריאיו אישי מסכ ע כל משתתפת על חוויותיה האישיות
מהתהלי והשפעותיו עליה .כל הראיונות נערכו ביו אחד ,וכל ראיו אר כ  40-30דקות .בסיו
המחקר יצרתי קשר טלפוני ע שתיי ממשתתפות המחקר על מנת לבדוק אית נקודות שלא
הועלו על יד במהל הראיו א הועלו על ידי שאר המשתתפות כגו סגנו מוזיקלי מועד! לאחר
התהלי בתרפיה במוזיקה .לדוגמה :חלק של המשתתפות דיברו על כ שלאחר התהלי בתרפיה
במוזיקה ה חזרו להקשיב למוזיקה חסידית מכיוו שכ ה חשו שכ ה יכולות להתחזק מבחינה
דתית א לא כול דיברו על הנושא ולכ יצרתי קשר טלפוני ע שתי משתתפות שלא העלו את
הנושא בכדי לדעת את עמדת.
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 .6שיטת הניתוח
החומר נותח על פי סדר הבא :תחילה תומללו ונותחו ששת הראיונות המקדימי ,לאחר מכ
תומללו ונותחו  12הפגישות לפי אירועי מילוליי ומוזיקליי ,יומ החוקר ושאלו התחושות
והרגשות .לבסו! תומללו ונותחו הראיונות שנערכו בסיו התהלי הקבוצתי.

 .6.1אירועי מילוליי וראיונות
האירועי המילוליי הכוללי את תמלילי  12פגישות הקבוצה הטיפולית ,יומ החוקר
והראיונות המשוכתבי נותחו לפי התיאוריה המעוגנת בשדה ) .(Glaser & Strauss, 1967על פי
שיטה זו החוקר מחפש אחר מרכיבי בולטי וחשובי החוזרי בנתוני שנאספו .מרכיבי אלה
מוגדרי ויוצרי קטגוריות לניתוח ,וכל אחת מה מנותחת עד ליחידת הניתוח הקטנה ביותר .בשיטה
זו נית לאתר ֵ@מה מרכזית שתיאורה יית הסבר מלא לתופעה הנחקרת.

 .6.1.1ניתוח הראיונות
את הראיונות המקדימי תמללתי מילה במילה לאחר סיו התהלי הקבוצתי .את הראיונות
שנערכו בסיו התהלי תמללתי מילה במילה לאחר ניתוח החומר המוזיקלי .קראתי כל ראיו
מספר פעמי ,ובכל אחד מהראיונות סימנתי מילי שחזרו על עצמ ונראו לי חשובות .בראיונות
המקדימי סימנתי מילי כמו :פינוי ,גירוש ומשפטי חשובי מתו תיאור יו העקירה" :ביו
הגירוש אמא שלי בקושי הצליחה ללכת מהבית כנסת הביתה .היא הייתה כבדה כזאת היא לא הרגישה
טוב .אני הייתי חולה .תמיד במצבי לח" אני חולה .מקיאה ויש לי חו")ירד ,ראיו מקדי ,עמ' .(5II

בראיונות שנערכו בסיו התהלי סימנתי מילי שחזרו על עצמ ,כמו :חברות ,ומשפטי חשובי
כמו "החברות ה שתמכו בקבוצה" )עמי אורי ובר ,ראיו בסיו התהלי ,עמ'  .(Iקיבצתי את המשפטי
ל@מות וכל תמה נכתבה בצבע אחר ומתוכ נוצרו קטגוריות משנה .למשל בראיונות המקדימי
ֵ
עלו תמות כמו :תפקיד המוזיקה ביו העקירה" :רק בבית כנסת שרו מלא שירי קודש ככה כול היו
ביחד" )עמי,ראיו מקדי ,עמ' " (IIבתפילה בבית כנסת שרנו תפילה לעני היה מרגש ע הרבה כוונה"

)אורי ,ראיו מקדי ,עמ'  .(IIIבראיונות בסיו התהלי עלו תמות כמו :הצור לנוח והקושי
ה@מות
להתמיד" :כשלא באתי לקבוצה לא היה לי כוח ולא בא לי" )בר ,ראיו בסיו התהלי ,עמ' ֵ .(I
של כל ראיו נרשמו בטבלה כדי למצוא את המשות! לכל הראיונות .קטגוריות משנֶה נקבעו לאחר
 5מספרי העמודי בראיונות המקדימי ,בראיונות שהתקיימו בסו! התהלי ובאזכור שלבי הטיפול מופיעי בספרות
הרומיותI,II,III,IV,V,VI,VII :
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ה@מות למשל :תחושות המשתתפות בעקבות התהלי אשר נכללה בקטגוריה שנקראה
זיהוי ֵ
התמודדות ע החיי במהל התהלי הקבוצתי .ניתוח כל הראיונות כלל פירוק והרכבה ,אנליזה
ה@מות .בראיונות המקדימי קובצו התמות לארבע קטגוריות ראשיות(1) :
וסינתזה של כל ֵ
החיי והמוזיקה לפני העקירה (2) ,בזמ העקירה (3) ,זמ קצר לאחר העקירה ) (4שנתיי לאחר
העקירה .בראיונות בסיו התהלי קובצו התמות לשלוש קטגוריות ראשיות (1) :דרכי התמודדות
ע החיי אחרי העקירה ) (2משמעות המוזיקה לפני התהלי הקבוצתי ) (3משמעות המוזיקה
במהל ובסו! התהלי הקבוצתי.

 .6.1.2ניתוח הפגישות
לאחר סיו התהלי הקבוצתי נצפתה כל פגישה כשש פעמי ותומללה מילה במילה ,ולאחר מכ
נותחו הפגישות לפי סדר כרונולוגי .תמליל הפגישות נקרא פעמי רבות כדי לראות את התמונה
הכללית של התנהגות הקבוצה ואת התנהגותה של כל משתתפת.

 .6.1.2.1איתור קטגוריות ראשוניות
א .כאמור ,כל תמליל נקרא כמה פעמי ,וסומנו משפטי שחזרו על עצמ ונראו חשובי ,כגו
כעס על העקירה" :לא נסלח על מה שהיה בגירוש )נעמה ,שרו ואורי ,פגישה  ,6עמ' " ;(6גירשו אותנו"
)עמי ,נעמה ,שרו ,אורי וירד ,פגישה  ,5עמ'  ,(6ביטוי של שעמו בחיי" :איזה חיי משעממי,

ל@מות ,וכל ֵ@מה נכתבה בצבע אחר.
חסרי תכלית" )ירד ,פגישה  ,3עמ'  .(11המשפטי קובצו ֵ
ה@מות של כל פגישה זוהו תתי קטגוריות ,כגו רגשות ותחושות לפני הפגישה,
ב .לאחר מיו ֵ
במהלכה ובסופה.
ג .לאחר ניתוח כל הפגישות נעשה תהלי של פירוק והרכבה ,אנליזה וסינתזה של כל התמות
והקטגוריות שזוהו .וכ נוצרו שבע קטגוריות ראשוניות :תיאור החדר ,תיאור המפגש ,אלתור
בכלי נגינה ,שירת שירי ,ריקוד ,כתיבת שירי והרפיה.
ד .לכל קטגוריה ראשונית צורפו תת קטגוריות רלוונטיות .לדוגמה :תת קטגוריה בש איחורי
וחיסורי לפגישות נכנסו תחת הקטגוריה הראשונית "תיאור הפגישה".

 .6.1.2.2עיצוב הקטגוריות והגדרת קריטריוני לקטגוריה
א .לאחר בניית שבע הקטגוריות הראשוניות נבנו טבלאות אליה הוכנסו כל הנתוני
מהקטגוריות הראשוניות .לדוגמה ,כל החיסורי והאיחורי של משתתפות המחקר נרשמו
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בטבלה של הקטגוריה "תיאור הפגישה" .מתו הטבלה נראה שרוב הפגישות נפתחו באיחור,
וברוב חסרו משתתפות .טבלאות אלה סייעו בהבנת תופעות ,התנהגויות ואירועי.
ב .תועלת נוספת בטבלאות הייתה מציאת קשרי בי קטגוריות .לדוגמה ,האכילה של
המשתתפות במהל הפגישות נכללה בקטגוריה "תיאור הפגישה" ,והכנסת כלי הנשיפה
)חלילית ומפוחית( לפה נכללה בקטגוריה "אלתור" .שתי התופעות האלה מראות שימוש בפה
וכנראה באות לפצות את המשתתפות על חֶ סר שעלה במהל הפגישות .כ נמצא קשר בי
"תיאור הפגישה" ל"אלתור".
ג .כתוצאה משיבו" הקטגוריות הראשוניות ותת הקטגוריות לטבלאות נמצא מכנה משות!
והוא :חסר .לדוגמא :חסר בחו ,שהתבטא בהתעטפות בשמיכות ובחיבוק התופי;
היעדרויות מפגישות והיעדר

מלודיה באלתורי היחידניי והקבוצתיי שנוצרו לאור

התהלי הטיפולי.

 .6.1.2.3איתור קטגוריות על
מכנה משות! זה – חסר  הפ להיות קטגוריית על .שתי קטגוריות על נוספות נוצרו בעקבות שתי
שאלות המחקר :דרכי התמודדות ע החיי לאחר העקירה ותופעות התנהגותיות של המשתתפות
לאור העקירה .בי שלוש קטגוריות על אלה לא הייתה התאמה מבחינה לשונית וסגנונית )יחיד מול
ריבוי ,ש תואר ]חסר[ לעומת נושאי העוסקי בתופעות התנהגותיות ודרכי התמודדות( ואותרו
כפילויות בתו קטגוריות על ,לדוגמה חוסר ריכוז בלימודי )זלזול בלימודי( נמצא בחסר וג
בתו תופעות התנהגותיות .נעשה תהלי נוס! של פירוק והרכבה ,בעקבותיו נוצרה היררכיה חדשה
של שלוש קטגוריות על :הימנעות ,חסר והתמודדות .בשלב זה פניתי לספרות העוסקת בטראומה
ומצאתי שהימנעות היא סימפטו בפוסטטראומה וחסר הינו סימפטו של Cבד .על בסיס זה
נקבעו שלוש קטגוריות על חדשות :פוסטטראומהC ,בד והתמודדות .לכל קטגוריה שייכתי את תת
הקטגוריות המתאימות לה:
א" .פוסטטראומה" כללה שלוש קטגוריות :מחשבות של חודרנות ,הימנעות ועוררות יתר –
כול סימפטומי בעקבות פוסטטראומה.
בC" .בד" כללה שלוש קטגוריות :חסר ,כעס וכאב – כול תופעות הקשורות לCבד.
ג" .התמודדות" כללה ארבע קטגוריות :פעילות גופנית ,הבעה רגשית ,מערכת אמונות וחברה –
כל אלה מהווי ערוצי התמודדות לאחר פוסטטראומה וCבד.
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 .6.1.3ניתוח יומ החוקר
לצד ניתוח הפגישות ניתחתי את יומ החוקר .ג כא שימשה שיטת התיאוריה המעוגנת בשדה
) .(Glaser & Strauss, 1967זוהו משפטי שנראו לי משמעותיי ,זוהו ֵ@מות שחזרו על עצמ
)כגו :רגשות שחוויתי לפני הפגישה ,במהלכה ולאחריה ,משמעות השירי שנבחרו בעיניי והיחס
של המשתתפות לסמכות – הורי ,מורי ומדינה( ,ושולבו בניתוח הפגישות ,לדוגמא :קטגוריה
בש "משמעות השירי" שולבה בקטגוריית השירי וקטגוריית הרגשות לפני ,במהל ולאחר
הפגישות שולבה בתיאור הפגישה.

 .6.2אירועי מוזיקליי
 .6.2.1ניתוח אלתורי
האלתורי המוזיקליי שהתקיימו במש התהלי ) 22אלתורי יחידניי ושמונה אלתורי
קבוצתיי( נותחו על פי שיטת הפרופילי ) (Bruscia, 1987) (IAPהמשמשת לניתוח אלתורי
לש אבחו והערכה של מאפייני אישיי וביאישיי של קבוצות מטופלי .שיטה זו מורכבת
משישה פרופילי )אינטגרציה ,שונות ,מתח ,תיאו ,בולטות ואוטונומיה( ,וכל אחד מה מספק
קריטריוני ספציפיי לניתוח האלתור .כל פרופיל יוצר רצ! של חמש רמות הנעות מקצה אחד
לקצה אחר .לדוגמה ,הרצ! של פרופיל המתח הוא תתמתח ,רגוע ,מעגלי ,מתוח ,ומתח יתר .כל
פרופיל מורכב מסולמות עבור כל מרכיב מוזיקלי ומאפייניו 6.במחקר הנוכחי נעשה שימוש
בשלושה פרופילי :בולטות ,שונות ואוטונומיה .שלושת אלה נבחרו כי ברוב האלתורי
המרכיבי המוזיקליי הבולטי היו הקצב שכלל את הטמפו המהיר והדינאמיקה החזקה
)השיי לפרופיל הבולטות( ,המקצבי שחזרו על עצמ ולא השתנו )שייכי לפרופיל השונות(
והיחס בי המאלתרות )השיי לפרופיל האנטומיה(.
שלבי הניתוח:
א .תיאור האלתורי וכתיבת תעתיקי של המקצבי לכל האלתורי.
ב .ניתוח המרכיבי המוזיקליי כגו מקצב ,מלודיה ,סגנו ,טמפו ,הרמוניה.
ג .בניית טבלה שכללה את כל הנתוני :כלי הנגינה שהיו בכל פגישה ,כגו מספר הכלי שניגנו
בה באותה פגישה ,מספר האלתורי היחידניי והקבוצתיי שהתקיימו וכלי הנגינה שבה
לא ניגנו בכל פגישה.

 6הסבר נרחב על שיטה זו בנספח  5עמ' 187
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ד .תיאור וניתוח של כל אלתור לפי שלושה פרופילי :בולטות ,שונות ואוטונומיה
).(Bruscia,1987
בכדי להסביר את ניתוח האלתורי על פי שלושת הפרופילי אביא כדוגמה אלתור קבוצתי
ראשו במפגש שני .האלתור התחיל בדקה ה 25ונמש  45שניות .עמי יזמה את האלתור והובילה
אותו בתיפופי על הג'מבה בעלי תבנית מקצבית של שמיניות וחלקי ששעשרה שחזרה על עצמה
לכל אורכו .מיד לאחר שעמי התחילה לתופ! הצטרפו אליה נעמה בתו! האפריקאי ,בר בגיטרה
ואני בטמבורי ע מקל הקשה אשר ניגנו באוניסונו את אותה תבנית מקצבית .ירד נגנה
במפוחית צלילי עולי ויורדי על פי אותה תבנית מקצבית .שרו הצטרפה לאלתור כמה שניות
לאחר כול ע החלילית .היא התחילה לנג את המקצב ששלט באלתור .לקראת סו! האלתור
היא הפיקה מהחלילית צלילי צורמניידיסוננטיי על פי אותה תבנית מקצבית .בנגינתה היו
הפסקות שלא היו קבועות .כול ניגנו חזק לכל אור האלתור .להל התבנית הקצבית ששלטה
באלתור:

•

בפרופיל הבולטות – בלט האלמנט הריתמי )לא היה כא אלמנט הרמוני או מלודי.
החלילית ,המפוחית והגיטרה נשלטו לחלוטי על ידי מרכיב הקצב(.

•

בפרופיל השונות – בלטה העובדה שבמרכיבי הריתמיי לא הייתה השתנות .הייתה
תבנית ריתמית שחזרה על עצמה .העוצמה הייתה קבועה בפורטה והטמפו לא השתנה
לאור כל האלתור .כל המשתתפות המשיכו לנג כל הזמ באותו הכלי.

•

בפרופיל האוטונומיה  )יחסי התפקידי בקבוצה( ,בלטו התפקידי שלקחו חברות
הקבוצה .לדוגמה ,את תפקיד המוביל בקבוצה לקחה על עצמה אחת המשתתפות )עמי(.
בתחילת האלתור היא החלה לתופ! על הג'מבה מקצב חזרתי ,מהיר ובעוצמה חזקה.
במקביל כל המשתתפות החלו לנג ,כל אחת באופ אחר .נגינתה של המשתתפת המובילה
)עמי( לא אפשרה לשמוע את שאר המשתתפות וה החלו לנג על פי המקצב שהיא הובילה
ובכ ה היו מובלות.

•

כל המרכיבי מניתוח האלתורי נרשמו בטבלאות כדי לבחו את המשות! )דוגמה לטבלה
מסוג זה נית לראות בנספח  ,7עמ' .(194
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 .6.2.2ניתוח שירי שנבחרו או נכתבו על ידי משתתפות המחקר
במהל המפגשי נכתבו עשרה שירי על ידי משתתפות המחקר ,אשר נותחו במלוא  .בנוס!
נבחרו על ידי המשתתפות  44שירי ישראליי וחסידיי )מתו  86שירי שהיו בחוברת
השירי( ,מתוכ נותחו  17שירי שהושרו מספר רב של פעמי במהל הפגישות .כל השירי
הללו נותחו על פי השיטות של אליר ) (2000 ,1995ווייס ) ,(1999על פי מרכיביה המוזיקליי
והטקסטואליי.
לניתוח חמישה שלבי:
א .כתיבת תעתיקי )מילי ותווי( של כל השירי.
ב .ניתוח המרכיבי המוזיקליי ) הרמוניה ,מלודיה ,מבנה ,טמפו ,דינאמיקה וסגנו(.
ג .ניתוח הטקסטי של  17השירי שנבחרו – נערכה חלוקה מבנית של פראזות השירי וניתוח
טקסטואלי על פי נושאי ואירועי מרכזיי בכל שיר )וייס .(1999 ,לכל שיר נבנה נרטיב
מתו נושאי השיר .ניתוח הטקסטי של עשרת השירי שנכתבו  סומנו הנושאי שחזרו על
עצמ כדי לבחו את התכני המשותפי לכל השירי .לדוגמה :משפטי כגו "שוב מרגיש

אחר כבר לא מוצא מקו" )שיר " ,(7מורידי אותנו למות" )שיר  .(1סומנו ושויכו לנושא התמודדות
ע החיי לאחר העקירה.
ד .בניית טבלאות אליה הכנסתי את כל הטקסטי של השירי ונתוני נוספי כגו מי יז את
כתיבת או בחירת השיר .מטרת הטבלאות הייתה לבחו את המשות! בי מבנה השירי
ולבדוק את התהליכי הקבוצתיי שהתרחשו כמו אופ כתיבת השירי בקבוצה והדינאמיקה
בקבוצה שהובילה לבחירת השירי .לדוגמה :בפגישה השביעית אחת המשתתפות )שרו(
בחרה בשיר "א אשכח" כדי לרצות את הקבוצה מאחר ומקומה בקבוצה לא היה בטוח .שיר
זה היה השיר החסידי היחיד האהוב על חברות הקבוצה .במהל הפגישות כשמישהי בחרה
בשיר זה ה שמחו ולעיתי לחצו על שרו לבחור שיר זה" .שרו ,תבחרי את א אשכח" )בר,
פגישה  ,2עמ' " (10יאללה שרו תבחרי שיר )עמי( "א אשכח" בשביל הקבוצה" )שרו מחייכת( )שרו,
פגישה  ,7עמ'  ) (9דוגמה לטבלה של ניתוח כתיבת השירי נית לראות בנספח  ,11עמ' .(214

ה .בניית טבלאות אליה הכנסתי את מרכיבי המוזיקה והמילי שחזרו על עצמ בשירי,
תקווה ,אמונה ,זיכרו ,כעס ואהבה .מטרת הטבלאות הייתה לראות א ומה משות! בי
השירי בתכני ובמרכיבי מוזיקליי )דוגמה לטבלה מסוג זה נית לראות בנספח  ,10עמ' .(210
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 .6.2.3שילוב הניתוח המוזיקלי בניתוח הפגישות
הממצאי שעלו מניתוח כל השירי והאלתורי הוכנסו לתו הקטגוריות שנוצרו בניתוחי
הקודמי )ראיונות מקדימי  ,ראיונות בסו! התהלי והפגישות הטיפוליות  .לדוגמה  :בתת
קטגוריה בש קטיעת רצ! שנבנתה תחת קטגורית עוררות יתר  ,התווספו תת תת קטגוריות
כגו קטיעת הרצ! באל תורי וקטיעת הרצ! בשירה  .פעולה זו נעשתה באופ זהה לגבי כל
הממצאי שעלו בניתוח המו זיקלי.

 .6.3ניתוח שאלו תחושות ורגשות
השאלוני נותחו באופ סטטיסטי כדי לבדוק א חל שיפור במצב הרוח של המשתתפות לאחר
הפגישות .לש כ נער מבח  tלקבוצות תלויות ,והממוצע של כל המדידות שהתקבל לפני
הפגישות הושווה לממוצע שהתקבל לאחר הפגישות .הנתוני שעלו מתשובות המשתתפות קובצו
בטבלה ,7ועל ידי עיבוד סטטיסטי היה אפשר להתבונ לא רק בתהלי הקבוצתי אלא ג בתהלי
האישי שעברה כל אחת מ המשתתפות 8,לקבל תמונה ברורה של מצב הרוח ולהסיק מסקנות
בדבר שינויי בתגובות המשתתפות מפגישה לפגישה והבדלי במצב הרוח בי תחילת הפגישות
לסופ.

 .6.4בניה וניתוח לוחות הבודקי שכיחויות של תופעות שונות במהל" הטיפול
כדי להתבונ בתהלי בצורה יותר ממוקדת וברורה ניבנו לוחות ובה נתוני כמותיי שכללו
א .בדיקת שכיחויות של התרחשויות מסוימות כגו קטיעת רצ! השירה ואחוז השירי
הקיימי בה ישנ ביטויי כוח.
ב .בדיקת שכיחויות של התנהגויות מסוימות כגו איחורי וחיסורי ,חיבוק התופי
והגיטרה.
הלוחות חולקו לשלושה שלבי הטיפול כדי להשוות שכיחויות בשלבי השוני .לדוגמה ,בלוח
 3נבדקו האיחורי והחיסורי של משתתפות המחקר.

 7פרוש המספרי בשאלו התחושות והרגשות ה :רע מאד= ,1רע= ,2בסדר= ,3טוב= ,4טוב מאד=5
 8לדוגמה :לפני פגישה  2סימנה אורי  2בשאלו התחושות וכתבה את הסיבה להרגשתה" :כי אני חולה ואני מפסידה
דברי שווי בבי'ס" .לאחר הפגישה היא סימנה  5והסבירה" :כי יצאתי מהמצב רוח הרע!!"
) הטבלה ע הממצאי של שאלו התחושות והרגשות בנספח  ,4עמ' .(184

41

לוח  :3מספר החיסורי והאיחורי של משתתפות המחקר
בחלוקה לפי שלבי הטיפול
היעדרות
מפגישות

שלב 5–1 :I

5

ממוצע
האיחורי
בדקות
9.6

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

9

8.2

שלב 12–11 :III

3

7.5

מלוח  3עולה כי מספר ההיעדרויות הגבוה ביותר היה בשלב השני של התהלי ) ,(9לעומת השלב
הראשו ) ,(5והשלב השלישי שבו פחת מספר ההיעדרויות באופ ניכר ) .(3עוד אפשר ללמוד מלוח
זה כי בשלב הראשו היה ממוצע האיחורי בדקות הגבוה ביותר ) ,(9.6לעומת השלב השני )(8.2
והשלב השלישי שבו הוא פחת ביותר ).(7.5

 .7אמינות המחקר
אמינות המחקר הנוכחי הושגה באמצעות הקריטריוני הבאי:

 .7.1שיפוט מומחי )(peer debriefing
זוהי טכניקה המסייעת להשגת תוק! על ידי קוראי מקצועיי חיצוניי )צבר–ביהושע;1999 ,
 .(Lincoln & Guba, 1981שלחתי תמליל וניתוח של שתי פגישות ) 2ו (5לחמישה קוראי:
שלושה תרפיסטי במוזיקה בעלי ניסיו רב ושני פסיכולוגי קליניי ,בה מומחית לטיפול
בטראומה .כל קורא עבר על תמליל וניתוח הפגישה והעיר את הערותיו ,והערות אלה שימשו
להמש הניתוח .לדוגמה :אחד הקוראי )תרפיסט במוזיקה( הציע לבנות טבלה לכל פגישה ובה
כל האינפורמציה על כלי הנגינה בה ניגנו בפגישה ומספר האלתורי הקבוצתיי והיחידניי.
לאחר בניית טבלאות אלו ראיתי שה מיקדו את הנתוני ונתנו לי כלי להמשי בניתוח .קורא
אחר )פסיכולוג קליני( עזר לי להבי את ההתמודדות שלי ע שני תפקידי :חוקרת מחד ומטפלת
מאיד .הוא האיר את עיניי שבעת התהלי תפקידי היה להיות מטפלת ולחשוב על טובת
המטופלות ,א משהתחלתי לבחו את החומר הטיפולי ולנתחו השתנה תפקידי .הערה זו סייעה לי
למקד את ההסתכלות כחוקרת ולא כמטפלת.
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 .7.2ריבוי שיטות
שימוש בכמה שיטות לאיסו! החומר וניתוחו מקטי במידה רבה את הטיית המחקר ומגדיל את
תיקופו )צבר–ביהושע .(2001 ,במחקר הנוכחי היה שימוש בכמה שיטות לאיסו! החומר
וניתוחו :ראיונות בתחילתו של התהלי הטיפולי ובסיומו; תיעוד התהלי הקבוצתי בשתי
מצלמות וידאו ,יומ החוקרת ושאלוני תחושה.

 .7.3סדר ניתוח הנתוני
במחקר הקפדתי על חפיפה בי הכרונולוגיה של התופעה ובי הסדר שבו נותחו הנתוני כדי
לאפשר תמונת מצב מהימנה של התופעה .על פי זה נותחו הראיונות האישיי המקדימי ,ולאחר
מכ נותחו הפגישות לפי סדר ,ורק לאחר מכ נותחו הראיונות האישיי שלאחר התהלי )ב
סימו.(2005 ,
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פרק ג' :ממצאי

 .1פרופילי
הפרופילי של שש משתתפות המחקר מוצגי על פי רקע משפחתי ,קורות חייה בגוש קטי! לפני
העקירה ,מהל חייה סביב העקירה ורקע המוזיקלי .הפרופילי מכילי ציטוטי מדברי
המשתתפות ,ובאמצעות יוכל הקורא להתרש באופ בלתי אמצעי מהמשתתפות במחקר
הנוכחי.
על מנת לשמור על פרטיות של משתתפות המחקר ניתנו לה שמות בדויי כנדרש ,ומקומות
מגוריה לפני העקירה ואחריה אינ נזכרי.

עמי
רקע משפחתי
בת  ,14השלישית מבי שישה אחי ואחיות :הגדולה בת  ,18והקטנה בת  .4הוריה עברו להתגורר
בגוש קטי! כשנה לאחר חתונת וגרו ש עד ליו העקירה .רק בת הבכורה נולדה כשהתגוררו
ואמה הייתה מנהלת החשבונות במפעל זה .לאחר
במרכז האר" .אביה עבד במפעל בגוש קטי!ִ ,
ואמה המשיכה בעבודתה במפעל לאחר שהועבר לאחת
העקירה החל אביה לעבוד כנהג אוטובוסִ ,
הערי בדרו האר" .עמי למדה בג במושב שבו התגוררה ובבית ספר ביישוב סמו .המשפחה
התגוררה בבית פרטי צמודקרקע בעל שטח אדמה גדול ,ועמי חלקה חדר ע אחותה הגדולה
ממנה .ליד ביתה שכנה הרפת שהייתה שייכת למושב .המקו האהוב על עמי במושב היה מתקני
המשחקי שבה נהגה לבלות ע חברותיה .היא מרבה לדבר באהבה על גוש קטי! ועל הגעגועי
למקו .היא מציינת שהיו דברי לא טובי בגוש קטי! כמו הפצמ"רי והקסאמי שנורו עליה
יויו והפיגוע שבו נרצחו א וארבע בנותיה בציר כיסופי כשנה ושלושה חודשי לפני
העקירה:
זו הייתה תקופה קשה שהיה הפיגוע .זה היה שבוע גרוע .כל השבוע אנשי היו בנסיעות ,תעשי זה
תעשי זה ,ואחרי זה בסו! השבעה ירו באזכרה .הכול היה רע .האנשי ישבו .כל מקו שהלכת
אנשי ישבו .ראיתי את אימא בוכה פע אחת כשחברה טובה שלה נהרגה .אבא שלי בא לספר
לאימא שלי וזה היה קשה )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III
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היא מתארת שחמישה ימי לפני העקירה נערכה מסיבת אמונה במושב ,והשמחה והריקודי
הפיגו מעט את המתח .עמי הבינה שמשהו לא טוב מתרחש רק כאשר החיילי נכנסו לבית ,וג
אז הייתה בטוחה שבקרוב ה חוזרי לבית .היה לה ברור שהעקירה לא תתרחש .היא כועסת
על עצמה שלא נאבקה די כדי להג על הבית א! שהייתה רק בת  .12יו העקירה זכור לה כיו
קשה שבו כל המשפחה ישבה בסלו ,וסבא שלה ,שהיה ניצול שואה ,דיבר אל החיילי .היא ציינה
שהיה לה קשה לשמוע אותו מדבר ,וקשה היה לה לדבר ,ולכ לא פתחה את הפה .הוריה החליטו
לא לארוז את הבית ,וביו העקירה לקחו סב Fוסבת Fמהבית רק את האלבומי .כל תושבי
המושב נסעו לקיבו" סמו כשבאמתחת ספרי התורה כדי לאחסנ ולאחר מכ לכותל המערבי
בירושלי כדי להתפלל:
זה קשה לי ,לא דיברתי .שתקתי .סבתא רבא שלי הייתה בשואה ,וג סבא שלי ,אבל הוא היה קט,
ב שנה וחצי או שלוש ,קט ,והוא דיבר על זה הרבה .סבא וסבתא היו ִאתנו .לאחותי הגדולה היה
קשה לשמוע את זה ,היא בכתה .אני ישבתי ושתקתי .היו כאלה שבכו .האוטו לא היה בגוש .הוצאנו
אותו לפני ,הלכנו לאוטובוס .לסבתא קשה ,אז ה היו באוטו שלה .נסענו לקיבו" ליד הגוש .ג
סבא וסבתא נסעו לקיבו" ליד הגוש .לקחנו דברי חשובי ושמנו באוטו שלה כמו אלבומי .ג
כל אחד לקח דברי חשובי לו ושמנו באוטו .שאר הדברי השארנו בבית .היינו בכותל .אז היה
מצב רוח אחר ,היה מצב רוח טוב .זה היה ב 3:00בלילה .אחרי זה לקחו אותנו לפנימייה לבנות,
והיו ש המו אנשי ,והיה כוח .זה היה מרגש )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(V

למגורי הזמניי שימשו כמה מקומות .הראשו שבה היה פנימייה של מוסד חינוכי ,שבה
התגוררו במש כחודשיי ע כל חברי המושב .התנאי היו קשי ,הארוחות המשפחתיות פסקו,
האוכל היה באיכות ירודה ,והצפיפות הייתה גדולה .לאחר מכ עברו ע עוד תשע משפחות
מהמושב לגור בקרווא של כ 45מטרי רבועי בעיר אוהלי מאולתרת בדרו האר" .היא
מתארת את הצפיפות והתנאי הסניטריי הקשי במגורי של שמונה נפשות ב 45מטרי
רבועי ,ע הבו" מחו" לקרווא ,א ע זאת היא שמחה שהמשפחה חזרה להתגורר יחדיו
ולאכול את התבשילי של אימא" :ג זה היה כזה גרוע כי היינו רק תשע משפחות ,ולא היינו ע כל

המושב ,והיה בו" .אבל היה לנו קרווא .לא גרנו אחד בתו השני" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(Vלאחר
כשלושה חודשי ה עברו למתק נופש צבאי בדרו האר" ע רוב המשפחות מהמושב ,וש
התגוררו ההורי בנפרד מהילדי ,וכ נגר נתק בי ההורי לילדי .היא בילתה את רוב זמנה
ע חברות ,ה עשו מה שרצו ,כגו צפייה בטלוויזיה עד שעות מאוחרות א! בתכניות שלא הלמו
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את גיל" :ג בכפר הנופש היה גרוע אבל קצת יותר נחמד .כל שבת הי היה פתוח .היינו הרבה בחו! .היה
יותר פתוח וחופש ,ראינו הרבה טלוויזיה" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(V

עמי מספרת שראתה במהל כל התקופה לאחר העקירה שהוריה ניסו לעזור ,אבל היה לה קשה:
"אני מדברת ע ההורי ,אבל כשקשה לי אני פונה לחברות .יש פער דורות ,וג בגירוש ואחרי הגירוש ה

ניסו לעזור ,אבל לא היה לה כוח" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(VI
כשמונה חודשי לאחר העקירה עברה המשפחה לאתר קראווילות זמני באחד המושבי בדרו
האר" ,ובו ה מתגוררי היו .בניית בית קבע אינה נראית קרובה .היא מתארת שחייה
הנוכחיי מורכבי וקשי ,אתר הקראווילות צפו! והחיי בו משעממי ,היא לומדת בבית
הספר במרחק של כ 45דקות נסיעה מהאתר .הנסיעה לכל מקו אורכת זמ רב ,ואילו בגוש קטי!
ארכה הנסיעה בי יישוב ליישוב זמ קצר .כמה מחברותיה במושב עברו להתגורר ע משפחותיה
ביישובי אחרי ,ולכ היא נאלצה להיפרד מה .בשל כ היא רוצה לעבור ללמוד באולפנה בתנאי
פנימייה" :אני מחכה ללכת לאולפנה ולעזוב את הקראווילה .משעמ פה ,אפילו שאני צריכה לעזוב את
המשפחה" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

רקע מוזיקלי
עמי לא ניגנה בעבר ,א כעת לעתי היא מנגנת בגיטרה באמצעות חוברת ללימוד עצמי .היא
אוהבת לתופ! בתופי כדי לפרוק כעסי .הסגנו המוזיקלי שהיא אהבה לפני העקירה היה
חסידי ,א טעמה המוזיקלי השתנה לאחר העקירה ,וכעת היא אוהבת שירי ישראליי
וחסידיי חדשי .היא מקשיבה לשירי של להקות רוק ישראליות כמו "סינרגיה" ומעדיפה
שירי קצביי .כשהיא עצבנית היא אוהבת להקשיב לשירי קצביי כדי להירגע ,וכשהיא רגועה
היא אוהבת להקשיב לשירי רגועי .היא אוהבת להקשיב לבד לשירי שקטי וע חברות
לשירי קצביי .בבית שלה ההורי אוהבי להקשיב לשירי ישראליי ישני .עמי אומרת
שהשינוי בטעמה המוזיקלי מעיד על השינוי לרעה בהתנהגותה הדתית:
לפני הגירוש כשגרנו בגוש שמעתי רק שירי חסידיי .לא הייתה לי הזדהות ע כל השירי
הישראליי .שבועיי אחרי הגירוש התחלתי לשמוע את השירי האלה ,את החדשי כמו סינרגיה.
אני ג אוהבת שירי חסידיי אלטרנטיביי אבל יותר את השירי העבריי החדשי .מי שיותר
דתי לא שומע את השירי האלה .ברור לי שאני אחרת ,לא הייתי כמו היו .הייתי יותר דתייה"
)עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(I
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אוֹרי
רקע משפחתי
בת  ,13השנייה מבי חמישה אחי ואחיות .הגדול ב  14וחצי ,והקט ב  .3הוריה גרו בגוש קטי!
מיו חתונת .לפני העקירה עבדה ִאמה בגוש קטי! ,ואביה עבד בחברת תקשורת בירושלי .היו
אמה לומדת ואביה ממשי בעבודתו .אורי למדה בג במושב שבו התגוררה ולאחר מכ בבית ספר
ביישוב סמו .תחביביה ה משחקי במחשב ,בילוי ע חברות ושינה .בגוש קטי! התגוררה
משפחתה בבית פרטי צמוד קרקע בעל שטח אדמה גדול .לה היה חדר משלה שבו חשה פרטיות,
ברכה
א היו אי לה חדר משלה ופרטיות .המקומות האהובי עליה בגוש קטי! היו הי ,ה ֵ
בחור! והנו! .המקו האהוב עליה במושב היה הדשא הגדול בי המכולת לבית ,וש הייתה
משחקת ע חברות .חמישה ימי לפני העקירה התקיימה מסיבת אמונה במושב ,ובה רקדו
ושמחו והעלו את מורל התושבי .אורי אומרת שעד יו העקירה היא לא חשבה שהיא תתרחש.
יו לפני העקירה חל ברהמצווה של אחיה ,א המשפחה המורחבת לא נכחה באירוע כיוו שלא
קיבלה אישור מהצבא להגיע ,ולכ האירוע נחגג ע תושבי המושב וע הסבי והסבתות .אביה,
זמר בלהקה שבבעלותו ,הופיע באירוע" :ג היו יש לו להקה .ה הלחינו שירי ושרו והופיעו בבר

מצווה .הוא שר שירי עידוד" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IVלילה לפני העקירה החלה המשפחה לארוז
את הבית עד לפנות בוקר .הא והסבתא ארזו ובכו כל אותו הלילה .ביו העקירה התכנסה כל
הקהילה בבית הכנסת ושרה שירי קודש" :בתפילה בבית כנסת שרנו תפילה לעני" )אורי ,ריאיו

מקדי ,עמ'  .(IVבאותו היו שהו בבית חברי וסבא וסבתא .ה דיברו ע החיילי ובכו:
זה היה סדר יו שקבעו ע הצבא .תפילה בבית כנסת .הולכי לבתי ואחרי זה עוד פע לבית
כנסת ,שירה וריקודי ואז אחרי כל התפילות הלכנו הביתה והחיילי באו לדבר ִאתנו ,ואז התחיל
הגירוש .החבר של אבא שלי עשה לה שיחות שה התביישו ,שהיה קשה לה להסתכל עליו .הוא
אמר לה שיהיה לב שלכ בר מצווה תזכרו שהיה ילד אחד שבר המצווה שלו נהרס .ה הביאו לנו
מלא חיילי .אנחנו ישבנו בספות .אימא שלי ע האחי הקטני יצאו לבד ,ואת אבא שלי ,אותי
ואחי סחבו ,ובכינו )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(IV

לאחר העקירה התגוררה אורי כחודשיי ע משפחתה בפנימייה של מוסד חינוכי ע כל חברי
המושב .לאחר מכ ה עברו למלו יש וסגור בדרו האר" שנפתח בשביל הקהילה .היא מתארת
תנאי קשי כגו ריח רע שליווה אות במש כל השהייה .לאחר כחודשיי עברו למתק נופש
צבאי בדרו האר" ושהו בו כארבעה חודשי .בתקופה זו היא התרחקה מהוריה ומאחיה
הקטני ובילתה ע חברות:
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במלו ובמתק הצבאי לא היינו ע ההורי .ה בחדר פה ,אנחנו הגדולי בחדר אחר .מי שבאמת
תמ ועזר היו החברות .היינו כל היו ע החברות ,ורק בלילה היינו אומרות לילה טוב כשהלכנו
לישו ,ובבוקר אימא הייתה מעירה אותי .כמעט שנה שלמה לא הייתי ִאת וע אחי הקט .אנחנו
החברות היינו משחקות ורואות טלוויזיה .אבא שלי אמר לי שאני צריכה להיות יותר ע המשפחה,
אז כשהגענו לאתר הקראוילות היה טוב לחזור להיות ע המשפחה ,כי היו דברי שהיו חסרי לי
)אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(V

כשמונה חודשי לאחר העקירה עברו לאתר קראווילות זמני באחד המושבי בדרו ,ובו ה
מתגוררי עד היו .בניית בית קבע איננה נראית קרובה.

רקע מוזיקלי
לפני העקירה החלה אורי לנג בגיטרה ובחלילית א הפסיקה כיוו שמאסה בה .אורי אוהבת
מוזיקת טראנס ,המרגיעה אותה כשהיא במצב רוח רע .היא מתארת שלאחר העקירה השתנה
טעמה המוזיקלי ממוזיקה חסידית למוזיקת טראנס ושירי ישראליי חדשי" :היו אני אוהבת
לשמוע טראנס ,ההורי שלי יודעי שזה מה שאני אוהבת .לפני הגירוש לא שמעתי הרבה מוזיקה ,אבל א

שמעתי זה היה מוזיקה חסידית" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(Iשירי שקטי היא אוהבת לשמוע לבד,
ושירי קצביי היא אוהבת לשמוע ע חברות.

נעמה
רקע משפחתי
בת  ,12רביעית בי שישה אחי ואחיות ,מה אחד נכה .הגדולה נשואה ,והקט בג .התגוררה
בגוש קטי! מיו לידתה .אביה מנכ"ל של מפעל שקבוצת חברי במושב רכשה לאחר העקירה,
ואמה מנהלת חשבונות ומעצבת אירועי .התחביבי שלה ה ציור ,משחקי כדור ,מחשב ודמיו
שעוזר לה להירד .היא אהבה מאוד לבוא לי בגוש קטי! ,לשחות ,להשתז! בו ולפגוש בו מכרי.
לטענתה ,החו! ש היה מיוחד ושונה מחופי אחרי – חול ר ,צדפי וי שקט .היא מתגעגעת
מאוד לבית בגוש קטי! – בית גדול ,שבו חלקה ע אחותה חדר בצבע חו ומוקה .כשלושה
חודשי לפני העקירה נרצחה חברתה הטובה ביותר בפיגוע ,ומאז נעמה חשה בודדה ,וקשה לה
ליצור קשר אמיתי ועמוק ע חברות אחרות .משהוחלט על נסיגה חדצדדית מגוש קטי! היא
הבינה שדבר לא טוב קרב ובא .חמישה ימי לפני העקירה התקיימה במושב מסיבת אמונה שבה
רקדו ,שמחו והעלו את מורל התושבי .סמו לעקירה החליטה משפחתה לארוז מעט דברי
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חיוניי ,א רוב הדברי נשארו בבית .ביו העקירה ה נשארו אחרוני במושב כיוו שאחיה
נכה ,והיה צור לשנע אות בדר מיוחדת .כשהחיילי הגיעו לבית ,ה ישבו על הספה והחלו
לדבר את ,והמעמד היה קשה עבורה .הוריה נתנו לחיילי הזמנה לחתונת בִ ת שנועדה
להתקיי כשבועיי לאחר מכ .את אביה ואחיה הרימו החיילי והובילו אות לאוטובוס .את
אחותה לקחו חיילות בידיי ,והיא ִאמה ואחיה הנכה הלכו לאוטובוס בכוחות עצמ:
נשארנו אחרוניאחרוני ביישוב שלנו .סת ישבנו על הספה והתחלנו לדבר ִאת .את אחותי שתי
חיילות לקחו בידיי ,אימא שלי הלכה לבד ,ג את אבא שלי הרימו וג את אח שלי .אני יצאתי
לבד וזהו .כאילו אמרתי לה ,לא אמרתי אלא חשבתי ,אני לא יודעת למה את עושי את זה.
הרגשתי שא! אחד לא מקשיב )נעמה ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

יומיי לאחר העקירה חזרו ההורי למושב כדי לארוז את כל החפצי בבית .שבועיי לאחר
העקירה נערכה חתונת אחותה ,והחיילי שעקרו אות מבית הגיעו לחתונה .לאחר שנעקרו ה
התגוררו בפנימייה של מוסד חינוכי לבנות ושהו בה כחודשיי ע כל המושב .לאחר מכ ה עברו
למלו יש בדרו האר" ,והתנאי הסניטריי בו היו קשי .לאחר כחודשיי ה עברו למתק
נופש צבאי בדרו ,ובו שהו כארבעה חודשי .כשמונה חודשי לאחר העקירה עברה נעמה ע
משפחתה לאתר קראווילות זמני בדרו האר" ,ובו ה מתגוררי עד היו .בניית בית קבע אינה
נראית קרובה .היא רואה בקראווילה בית כיוו שהיא גרה ש ,א היא מוסיפה שזהו לא בית
אמיתי .ההתאקלמות לאחר העקירה קשה לה בעיקר בבית הספר ,שבו היא חשה כלואה.

רקע מוזיקלי
לפני העקירה למדה נעמה לנג בחלילית א הפסיקה לאחר זמ קצר בשל חוסר עניי .לאחר
העקירה היא רוצה ללמוד לנג בגיטרה ,א היא חוששת מחוסר הצלחה" :אני רוצה לנג על גיטרה
אבל אני יודעת שאני אתייאש מהר .כל מה שקשור לכלי נגינה אני מתייאשת מהר" )נעמה ,ריאיו מקדי,

עמ'  .(IIלפני העקירה היא האזינה בעיקר לשירי חסידיי ,ולאחר העקירה השתנה טעמה
המוזיקלי ,והיא החלה לשמוע שירי ישראליי עכשוויי .היא מעדיפה לשמוע שירי קצביי:
"אני אוהבת קצבי כי זה עושה כי!" )נעמה ,ריאיו מקדי ,עמ' .(I
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ירד
רקע משפחתי
בת  ,13השנייה מבי שבעה אחי ואחיות .הגדול ב  ,15והקטנה בת שנה וחצי .סב Fוסבת Fמצד
ִאמה גרו ביישוב אחר בגוש קטי! .הוריה גרו ש מאז נישואיה עד ליו העקירה ,וכל ילדיה
נולדו וגדלו ש ,ורק בת הקטנה נולדה כשלושה חודשי לאחר העקירה .לפני העקירה היו
הוריה מורי במוסדות החינו בגוש קטי! ,ולאחר העקירה ה מצאו משרות הוראה בבתי ספר
אחרי .ירד אהבה את סגנו האנשי בגוש קטי! ,את היישוב ואת אווירת ה"יחד" ששררה בו.
ביתה היה גדול והכיל חדרי רבי ,ומקו המפגש היה בסלו .היא לא האמינה שהעקירה
תתרחש .בימי לפני העקירה הייתה אווירה של לח" .מושב היה מ האחרוני שנעקרו ,ולכ ה
ראו אנשי יוצאי ,א היא הייתה בטוחה שכול ישובו לבית .רק כחודשיי לאחר העקירה
היא החלה להבי שאיבדה את ביתה .היא חשה אשמה על שלא נלחמה על הבית ,ולדבריה ,אילו
ידעה שכ יהיה ,הייתה נלחמת על הבית ומתנגדת התנגדות פעילה .משפחתה לא ארזה את חפציה
לפני העקירה ,ורק בלילה האחרו ה אספו מוצרי חיוניי לשבוע כגו בגדי .ירד מספרת
שביו העקירה היה לה חו ,והיא הקיאה מלח" .בבוקר ה הלכו לבית הכנסת ע כל הקהילה,
ואמה בקושי הצליחה ללכת מאחר שלא חשה בטוב .בבית הכנסת התפללה כל הקהילה ושרה
ִ
שירי קודש .בסיו התפילה ה חזרו לבית ,ואמצעי התקשורת שהגיעו לש צילמו את אביה
מדבר ע החיילי:
היינו בסלו ,ערו"  10ציל אותנו .אבא שלי ביקש שאני אגיד משהו .אבל זהו ,לא הצלחתי ,נכנסנו
לאוטו שלנו ונסענו .אני לא בכיתי .אימא שלי בקושי הצליחה ללכת מהבית כנסת הביתה .היא
הייתה כבדה כזאת ,היא לא הרגישה טוב .פסיכולוג אחד אמר לה "בואי ,אני אעזור ל" .פשוט
היינו בבית ,ואבא שלי דיבר ע החיילי .אני הייתי חולה .תמיד במצבי לח" אני חולה ,מקיאה ,ויש
לי חו .אני קמתי באותו היו ב 10וחצי )ירד ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III

סב Fוסבת Fעברו לבית מלו בירושלי ,וכ לאחר שהורגלו לגור סמו זה לזה במש שני רבות
נאלצו להיפרד ולגור במרחק רב זה מזה .מ המושב בגוש קטי! עברה המשפחה לפנימייה במוסד
חינוכי ,ובה שהו כחודשיי ע כל בני המושב .יומיי לאחר העקירה חזר אביה למושב כדי לארוז
את שאר תכולת הבית ,ומשימה זו הייתה קשה כשמסביב נהרסי הבתי .חיילי שלא השתתפו
בעקירה עזרו לאב לארוז את הבית ,ולאחר שהחיילי סיימו לארוז את חדרה ה כתבו מכתב
לירד והשאירו אותו באחד הארגזי .במכתב ה עודדו וחיזקו אותה ,עד היו הוא יקרער
עבורה .כחודשיי לאחר העקירה עברה משפחתה ע עוד תשע משפחות מהמושב לגור בקרווא
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של  45מטרי רבועי בעיר אוהלי מאולתרת ,ש נולדה תינוקת למשפחה .היא מתארת מגורי
בצפיפות בשני חדרי קטני – באחד חמישה ילדי בשתי מיטות קומתיי ,ובאחד ההורי ע
האחות הקטנה שרק נולדה .כשהאח חזר מהישיבה ,הוא יש בסלו קטנט ששימש ג מטבח.
בחור! התמלא אזור הקרוואני בבו" ,ולא היה לא לצאת .כשמונה חודשי לאחר העקירה ה
חברו לשאר חברי המושב ועברו לאתר קראווילות זמני באחד המושבי בדרו .סבה וסבתה עברו
להתגורר ליד ,וש מתגוררת כל המשפחה עד היו .בניית בית קבע אינה נראית קרובה .ירד
מספרת על קשיי בשל תנאי המגורי בקראווילה ,על הצפיפות ,על חוסר הפרטיות ועל
שהקראווילה אינה עמידה אלא מתפרקת .היא מספרת שלאחר העקירה היא נעזרה ונתמכה
בכתיבה ובאמונה שחיזקו אותה.

רקע מוזיקלי
ירד ניגנה בחלילית מגיל  10במש כשנה וחצי א הפסיקה כיוו שלא אהבה להתאמ ,אול
לאחר העקירה שבה לנג בחלילית כדי להירגע:
הייתי מוציאה את העצבי על החלילית ,אבל אחי שלי היו משתיקי אותי מהר כי אחותי ישנה
כל היו .בעיר האמונה היה שדה של חיטה ,אז יצאתי לאמצע השדה וניגנתי בחו" .היה כי! נעי
כזה רוח בערב )ירד ,ריאיו מקדי ,עמ' .(IV

ירד מעוניינת ללמוד לנג בגיטרה ,בעיקר לפרוט .דוד Fמלמד נגינה בגיטרה ,והיא מקווה שהוא
יל<ֵ ד אותה .הסגנו המוזיקלי המועד! עליה הוא מוזיקה חסידית אלטרנטיבית ושיריו של היוצר
סינַי תור .היא טוענת ששמיעת השירי החסידיי הקצביי מלכדי את המשפחה ,ובאמצעות
נית לצעוק ולהשתחרר .שמיעת השירי החסידיי לאחר העקירה הביאה לבידודה של ירד,
כיוו שרוב החברות אהבו להקשיב לשירי עבריי חדשי או לועזיי.

בר
רקע משפחתי
בת  ,14שלישית מבי שישה אחי ואחיות ,הגדול ב  ,19והקטני תאומי בני  .7הוריה נפגשו
בגוש קטי! ,בגרעי נח"ל ,נישאו והמשיכו להתגורר בגוש קטי! עד יו העקירה ,וש נולדו כל
ילדיה .בר אהבה את הי ,את האווירה ששררה בגוש ושכול הכירו זה את זה .הכול היה קרוב.
לברכה וליישוב .הטילי הפריעו
בבית היא אהבה את המטבח והרבתה לשהות בו .היא מתגעגעת ֵ
למהל חייה ,ובלילות היא פחדה להישאר לבדה" :פחדתי להיות לבד בבית .מזל שאחי היה בישיבה
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במושב ,אז הוא היה ִאתי כשההורי נסעו והוא הרגיע אותי" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIIלאחר הפיגוע
שבו נרצחה משפחה מהגוש האווירה הייתה קשה .ימי ספורי לפני העקירה ארזה המשפחה
מעט חפצי .בבוקר העקירה השתתפה בר בחסימת פתח המושב בצמיגי ,א החיילי נכנסו
משער הרפת שהיה סמו לבית .דודי וחברי הגיעו בשבועות שלפני העקירה כדי לשהות ע
המשפחה ונשארו עד יו העקירה .בר אומרת שחשה חיזוק מ האנשי שהקיפו אות.
כשהחיילי הגיעו לבית ,היא רצתה לדבר אליה א לא הייתה מסוגלת .היא מספרת שכול
בכו ,ג הגברי .קוד שעלו לאוטובוס נשקה ִאמה לחול .הקושי הגדול ביותר היה לאחר שעלו
לאוטובוס ,כשהחלה להבי את המצב .היא נסעה ע הקהילה לקיבו" סמו כדי להפקיד את ספרי
התורה של היישוב ,ולאחר מכ ,באמצע הלילה ,ה נסעו לכותל המערבי ,וש חיכתה כל
המשפחה המורחבת וחיזקה את הבאי:
ביו הפינוי היה קשה ,בכינו וזה .זה היה קשה .חסמו את השער ע צמיגי כדי שאיאפשר לבוא
מהשער הראשי ,אז אמרו שה באי מהשער של הרפת .זה היה ליד הבית שלי .היה עש .ה
נכנסו .בבית היו דודי שלי ,חברי מהגול .הבית היה מלא ,לא היה אכפת לי ,ה באו לעזור ,לא
רק לראות אי אנחנו עוברי את זה .ה באו לתמו .אנחנו לא אוהבי להיות לבד .בכו ודיברו,
אני לא דיברתי ,לא רציתי ,התביישתי .היה לי מלא מה להגיד .שכחתי מה רציתי להגיד ,זה מבאס,
אני רוצה לזכור .כשיצאנו באוטובוס נסענו לקיבו" ולירושלי .כל המשפחה חיכתה לנו בירושלי.
היינו עד חמש בבוקר .היה טוב שראינו אות .אימא ואבא בכו ...ביו של הפינוי .הבנתי אות )בר,
ריאיו מקדי ,עמ' .(III

מהכותל היא נסעה ע משפחתה לפנימייה של מוסד חינוכי ,וש התגוררו במש כחודשיי ע
כל חברי המושב .היה לה טוב ע בנות האולפנה שסבבו אות" :הביאו אותנו לפנימייה ,היה סבבה,

כל הבנות ש באולפנה היו סבבה .זה עזר להתמודד ע הבאסה" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIIלאחר מכ
ה עברו למלו יש בדרו האר" ,וש היו תנאי גרועי ,ריח רע וחרקי .כעבור כחודשיי
עברה המשפחה ע כל הקהילה למתק נופש צבאי בדרו האר" ,וש שהו כארבעה חודשי,
והתנאי ש היו פחות קשי .החברות והמשפחה המורחבת תמכו בה .היא מספרת שג להוריה
היה קשה ,והיא הבינה אות .כשמונה חודשי לאחר העקירה ה עברו לאתר קראווילות זמני
באחד המושבי בדרו האר" ,בניית בית הקבע אינה נראית קרובה" :א אתה אוהב את המקו
אתה לא עוזב אותו בחיי .הוציאו אותנו מש והביאו אותנו לפה .זה לא שרצינו .פה זה מעצב" )בר,

ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIהיו בר לומדת בבית ספר אחר משל שאר בנות הקבוצה ,במרחק של כ45
דקות נסיעה מאתר הקראווילות.
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רקע מוזיקלי
בגוש קטי! ניגנה בר כשנה בחלילית א הפסיקה כיוו שלא נהנתה מהנגינה .לאחר העקירה,
כששהתה ע משפחתה בפנימייה לבנות ,החלה לנג בגיטרה:
לפני שנה וחצי אחרי הפינוי כשהיינו בפנימייה לבנות התחלתי לנג על הגיטרה .לא ממש ניגנו אלא
היינו ביחד .לא יודעת מה גר לי להתחיל לנג אבל זה ג כלי חברתי ,כיי! לנג אני מנגנת כשיש
חברות אבל כשזה לא רשמי )בר ,ראיו מקדי ,עמ' .(I

מאז היא החלה ללמוד לנג אצל מורה ונהנית מאוד מהנגינה .בר אוהבת מוזיקת רוק עברי ולועזי.
הלהקה האהובה עליה היא "סינרגיה" .לפני העקירה היא אהבה להקשיב לשירי ישראליי ,א
לאחר העקירה השתנה טעמה.

שרו
רקע משפחתי
בת  ,14שלישית מבי שבעה אחי ואחיות .הגדול שבאחי ב  ,18והקט ב שנה וחודשיי – נולד
תשעה ימי לאחר העקירה .שרו ומשפחתה גרו ביישוב קהילתי בגוש קטי! ,שלא כשאר
משתתפות המחקר שגרו באחד המושבי .לאחר אחד הפיגועי בגוש קטי! ה עברו לגור ביישוב
אחר בגוש שבו אירע הפיגוע כדי לחזק את תושביו ,א לאחר שנה עזבו .אביה עבד בגוש קטי!,
ואמה באחד היישובי בדרו האר" .לאחר העקירה החל האב לעבוד בירושלי ,והא עברה
ִ
להיות מורה ביישוב קרוב לאתר הקראווילות .שרו מתגעגעת לגוש קטי! ,בייחוד לאווירה החמה
והמגוננת ששמרה עליה .כול הכירו את כול .היא אהבה את מרכז הגוש ,שבו היו מרכז
מסחרי ,חנויות ומתנ"ס ואת הרוגע בי והלכה לש בכל יו שישי ופגשה ש חברות .החול בי
היה מיוחד ,השכונה שבה גרה הייתה חדשה ,כולה בנויה על חול .הבית שבו גרה היה שכור – בית
שלישי שהמשפחה שכרה .הסלו היה רחב מאוד ,וש בילו בני המשפחה את רוב הזמ .הוריה רצו
לקנות בית ,א אז החלו לדבר על ההתנתקות .היא חלקה ע שתי אחיותיה חדר שהיה צבוע
בתכלת .הייתה לה מיטת קומתיי ,והיא ישנה למעלה .משהוחל לדבר על התנתקות הבינה שרו
שדבר לא טוב קרב ובא ,א היא לא האמינה שבאמת תתבצע התכנית וייהרסו הבתי .כמה ימי
לפני העקירה כינס אביה את כל המשפחה ,וה דיברו על האופ שבו ה רוצי לנהוג מול
החיילי .היא רצתה שירימו אותה א לא הייתה מסוגלת כשהגיעה השעה .ביו העקירה דפקו
החיילי על דלת בשעת בוקר מוקדמת ,א אביה שכנע אות שעל בני המשפחה להתפלל בבית
הכנסת .לקראת חצות היו חזרו החיילי .שרו גרה ליד הכביש הראשי ,והיו ילדי רבי מחו"
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לבתי .היא מספרת שהחיילי איימו עליה כי מי שיעמוד על הכביש יועלה לאוטובוס ללא
משפחתוִ .אמה לקחה רק את האלבומי כיוו שנאמר לה ששאר הדברי ייהרסו ,והאלבומי
היו חשובי לה .אביה היה נהג אמבולנס ולכ יכול להישאר בגוש קטי! עד הסו! ,א ִאמה
התעקשה שהוא יֵצא ע כל המשפחה מכיוו שהייתה בסו! היריו .ה היו בי הראשוני שהוצאו
מגוש קטי! ,ושרו הייתה בטוחה שה יחזרו ולכ לא נאבקה ,ועתה היא חשה אשמה .את אביה
ואחיה הגדול הרימו החיילי .דוד Fהגיע לפני העקירה ונשאר ִאת בזמ העקירה:
למרות שנערכנו כשה באו ,ביו עצמו הרגשתי שבשביל מה אני נאבקת ,הרי במילא אני חוזרת ,אז
לא הרימו אותי .לא ממש נאבקנו ,וג לא היו לנו שב"חי )שוהי בלתי חוקיי( ,כי אימא שלי
הייתה בסו! היריו .את אבא שלי ואחי הגדול הרימו .דוד שלי היה אצלנו .ביו רביעי ,ב 8וחצי
בבוקר ,דפקו בדלת .לא ,זה היה ב .9ואז ה אמרו לנו שאנחנו צריכי לעזוב את הבית וזהו .אז ב
 11וחצי ה באו ,והייתה תפילה בבית כנסת הספרדי ,אז אבא שלי אמר לה שיש הוראה שיש
הפסקה ושיש תפילה .הלכנו לתפילה וחזרנו .היינו כל השכני ביחד וכל הילדי .אנחנו היינו הכי
קרובי לכביש הראשי ,אז ה ניסו לאיי עלינו .ה אמרו שעוד דקה מי שנמצא על הכביש הראשי
מעלי אותו לאוטובוסי .א! אחד לא רצה לעלות לבד לאוטובוסי .אבא שלי נהג אמבולנס .היה
לו אישור להישאר .התקשרו אליו א הוא מוכ לבוא לקחת את האמבולנס ממשפחה שמפני
אותה .והוא התחיל ללכת ,ואז התקשרו שלא צרי ,אז הוא חזר .ואי שהוא חזר הביתה ,החיילי
נכנסו ופחדו מאבא שלי ,מהביטחו ,אז אי שהקב"ט שמע שמפני אותנו הוא ישר הגיע .אבל אבא
שלי אמר לנו שהוא ידע שזה יקרה ,שיגרשו אותנו כי היה במטה .אבל הוא אמר שהוא הבי שלא
רוצי לעשות מלחמה כי לא רוצי לפגוע בא! אחד .אימא שלי רצתה שאבא יבוא ִאתנו כי היא
הייתה בסו! היריו .אבל הוא חזר ביו חמישי לבית ,ואימא שלי פחדה להישאר לבד בשבת ,כי
היא הייתה צריכה ללדת ,אז הוא חזר לשבת .נסענו למלו ,בשלוש יצאנו מהבית ,ובשש נסענו
מהשכונה .ב 12וחצי בלילה הגענו למלו ...בירושלי )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III

לאחר העקירה ה עברו ע עוד כ 50משפחות למלו בירושלי ,ולאחר יומיי חזר אביה לגוש
קטי! מתוק! תפקידו כנהג אמבולנס .תשעה ימי לאחר העקירה ילדה ִאמה את אחיה .ה שהו
במלו כשמונה חודשי ,ושרו מתארת אות כסיוט .האוכל נמאס והיה משעמ ,היו לה
שלושה חדרי שבה מיטות קומתיי ,היא אמרה לאחותה שהיא לא מסוגלת לישו למעלה מפני
שזה מזכיר לה את הבית .בחנוכה עזבו רוב המשפחות את המלו ,וה נשארו ע עוד  14משפחות,
ומצב רוח היה עכור בשל כ:
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היינו ביחד ,ואז בחנוכה כל ניצ עזבו .היינו  50משפחות ונשארנו  14משפחות .אחר כ נמאס ל
האוכל ,והכול נמאס .היה משעמ ולא היו פעילויות .בעיקרו התקופה הייתה סיוטית )שרו,
ריאיו מקדי ,עמ' .(III

החברות והמשפחה עזרו לה להתמודד ע המשבר בתקופה זו .לאחר כשמונה חודשי עברה
משפחתה של שרו לאתר קראווילות באחד המושבי בדרו האר" ע עוד שש משפחות
מיישובה ,וש ה מתגוררי עד היו .המעבר לבית הקבע נראה רחוק .שרו נאלצה להיפרד
מחברותיה ,היות שרוב עברו לאתר קראווילות אחר .ההתאקלמות באתר הזמני קשה לה משו
שהיא מרגישה לא שייכת ,היא לא מוצאת את מקומה ומתגעגעת לחברותיה .הוריה עברו לאתר
כיוו שש ה רוצי לבנות את בית הקבע .לדבריה ,קוד שהוריה החליטו לעבור לאתר זה ה
בדקו שלכל אחד מאחיה חברי בני גילו .אבל קבוצת גיל Fקטנה ,ויש מריבות רבות בי הבנות.
לדבריה ,ביישוב הקוד הבנות היו בוגרות ודתיות מהבנות באתר שבו היא מתגוררת היו ,א
היא חשה שא הוריה החליטו לגור באתר זה ,כנראה יש לזה משמעות ,וכי חשוב ליישב את
האזור.

רקע מוזיקלי
בגוש קטי! רצתה שרו ללמוד לנג בחצוצרה ,א הוריה סירבו בטענה שאיאפשר להתקד
בחצוצרה ,וכי איאפשר לנג לבד:
ת'אמת ,רציתי לנג על חצוצרה ,אבל ההורי שלי לא הסכימו ,כי אי אפשר להתקד ע חצוצרה.
זה טוטוטו .בשביל לנג צרי עוד עשר קולות .וזה ג עושה רעש .אז ה באו לרשו אותי ואמרו
לה יש כלי יפה וזו שנה ראשונה שמלמדי אותו במתנ"ס ,אז ה רשמו אותי לקלרינט .ה
התייעצו ִאתי קוד )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

אכ ,היא החלה ללמוד לנג בקלרניט כיוו שהיה כלי יפה ,וזאת הייתה הזדמנות ללמוד לנג בו.
היא למדה לנג במש כשנתיי ,עד ליו העקירה .סמו לעקירה החזירו הוריה את הקלרניט
למתנ"ס כיוו שנדרש לו תיקו .במהל העקירה נעלמו כל כלי הנגינה מהמתנ"ס ,ולטענתה ה
נגנבו .מאז היא לא מנגנת בקלרניט ולא לומדת לנג בכלי אחר כלשהו .לדבריה ,אי היכ ללמוד.
היא אהבה את הצליל של הקלרניט ומתגעגעת לכלי זה:
עכשיו אי לי את הקלרינט ,אבל לפני הגירוש למדתי שנתיי .החזרנו את הקלרינט למתנ"ס כי הוא
היה צרי תיקו ,והוא היה שיי למתנ"ס ,ובגירוש גנבו את כל הדברי שהיו .לא מוצאי אות.
גנבו את כל כלי הנגינה במתנ"ס .אני כבר לא לומדת לנג כי אי פה איפה ללמוד .אהבתי את הצליל
של הקלרינט )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(I
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היא אוהבת לשמוע מוזיקה חסידית ,בי השאר את הזמר יעקב שוואקי ואת היוצר סינַי תור .לכל
משפחתה טע מוזיקלי דומה ,וכול אוהבי להקשיב לאות שירי.

 .2קטגוריות
הקדמה
במחקר זה נמצאו שלוש קטגוריות מרכזיות :9פוסטטראומה ,אובד והתמודדות .לפוסט
טראומה יש שלוש תתקטגוריות ובה תופעות שהתגלו לאחר התרחשות העקירה ,וה(1) :
תופעות של חודרנות בעקבות טראומות קודמות ואירועי העקירה (2) ,הימנעות מפעילויות
המזכירות את העקירה ו ) (3עירור יתר המתאפיי בעוררות פיזיולוגית ובדריכות נפשית.
אובד מורכב משלוש תתקטגוריות המבטאות חסר וחס ,געגועי ,כעס וכאב .התמודדות
מורכבת מחמש תתקטגוריות המבטאות דרכי התמודדות ע חוויית העקירה :פעילות
גופנית ,כמו ריקוד ,המסייעת להשתחרר מתחושות כמו כעס ותוקפנות; הבעה של רגשות
ותחושות כגו אהבה ,שמחה ,אכזבה ותסכול שנועדה להפחית לח" ומצוקה; מערכת
אמונות הכוללת תפילה ,ביטחו בעזרת האל ותקווה; השתייכות לקבוצה ,המבטאת את
הצור להיות שיי לקבוצה ולחברה ,להיות בקרבת חברי ולהישע עליה בעת משבר;
חברוֹת המעניקות תמיכה בתו הקבוצה ומחו" לה.

 9הדיאגראמה בעמ'  57מציגה את הקטגוריות המרכזיות ,תת קטגוריות ותת תת קטגוריות.
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הדיאגראמה נמצאת בקוב" נפרד א זהו מקומה.
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.2.1

פוסטטראומה )(PTSD
על פי הגדרת  ,ICDפוסטטראומה היא "תגובה מאוחרת או ממושכת לאחר אירוע
טראומתי שטבעו מאיי או קטסטרופלי במידה חריגה ,והוא עלול לגרו מצוקה ניכרת
כמעט לכל אד" ) .(ICD-10, 1997במחקר הנוכחי נמצאו שלוש תופעות שעל פי הגדרה זו
ה סימפטומי של פוסטטראומה :תופעות של חודרנות המהוות טריגר להצפת הטראומה,
הימנעות מפעילויות המזכירות את הטראומה ועירור יתר בעקבות הטראומה )ICD-10,
).(APA, 1994 ; DSM-4, 2000 ;1997

 .2.1.1תופעות של חודרנות
אירועי מ העבר ,ובעיקר אירועי לא מעו?די הצפי ועולי ,מהווי חוויה טראומתית
המערערת את חייו של אד ) .(DSM-IV, 2000תופעות של חודרנות גורמות לנפגע לעורר
שוב את האירוע הטראומתי בעקבות תחושות וגירויי של קולות וצלילי בהווה ,כגו
שמיעת צלילי מוקלטי ,של כלי נגינה ושירי ,החודרי למרכז התודעה ומהווי טריגר
להעלאת האירוע הטראומטי )בסימו .(DSM- IV, 2000 ;2005 ,תופעות אלה עלולות
לבוא לידי ביטוי כאשר ישנ אירועי המסמלי את האירוע הטראומטי או דומי לה,
כולל ימי שנה של הטראומה ) ,(DSM- IV, 2000כמו יו השנה לעקירה או יו השנה
לאירוע טרור.

ממצאי המחקר הנוכחי מראי שאצל כל משתתפות המחקר צפו ועלו לפני ובמהל
הקבוצה חוויות מהעקירה ומאירועי טראומתיי שקדמו לה ,כגו פיגועי ,ירי טילי
ותאונות ,שרוב אירעו בגוש קטי! .כאשר הנערות תיארו את הזיכרונות והאירועי היה
נראה כי ה חוות את האירועי מחדש" .היו בפגישה הייתה הצפה רגשית .עלו זיכרונות
כואבי מהעקירה .בצורה שה סיפרו את הזיכרונות נראה כאילו ה עדי ש או שזה קורה עכשיו.
ה דיברו מהר א דיבור לא היה רצי! ,והגו! שלה היה דרו .לאחר שה סיפרו הייתה תחושה של
חוסר שקט .היה קשה לרכז אות לפעילות ממוקדת" )יומ חוקר ,פגישה  8עמ' .(4
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 .2.1.1.1תופעות של חודרנות בעקבות אירועי טרור
המשתתפות חוו תופעות של חודרנות שעלו בראיונות המקדימי ובשיחות שהתקיימו
במהל שלוש פגישות ) (10 ,6 ,5ובעקבות פעילות מוזיקלית ,כגו שמיעת שירי .חלק נגעו
לטילי שנפלו על המתיישבי בגוש קטי! וחלק לפיגוע בציר כיסופי ,שבו נרצחו חמישה
בני משפחה אחת מיישוב .10הנה כמה דוגמאות:
•

"נזכרתי שמשהו שבגוש לא היה טוב היה הפצמרי .זה משהו שהפריע למהל החיי.
כאילו היו הפצמרי .בלילה להיות לבד היה מפחיד .פחדתי להיות לבד בבית )בר ,ריאיו

מקדי ,עמ' .(III
•

בפגישה העשירית עלה רצח המשפחה מיישוב מיד לאחר טקס הפתיחה .שלוש
משתתפות בפגישה )נעמה ,עמי ואורי( החלו לדבר על האזכרה שהתקיימה באותו
שבוע מבלי שנשאלו ומיד לאחר מכ ה החלו לדבר על הרצח שהתרחש כאשר ה
גרו בגוש קטי!" :מצד אחד אני שמחה ומצד אחד אני עצובה .בגלל שהיה אתמול את
האזכרה של משפ') ....אורי(" .הלכתי לאזכרה ,לפני שנה לא כל כ רציתי .היה קשה
)נעמה( .בשנה הראשונה אתה לא מבי את זה כל כ .זה לקח זמ להבי ,לא יודעת"
)נעמה ,פגישה  ,10עמ'  .(3אחרי הפיגוע האוירה ביישוב הייתה נוראית ,כול הסתובבו,
ובאזכרה ,בשלושי ירו על האנשי עוד פע" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(3

תופעות של חודרנות מפיגוע טרור עלו לאחר שמיעת שלושה שירי )"זה שיר פרידה" "זה

היה ביתי" ,ו"הלילה יעבור"( .לדוגמה :בפגישה התשיעית התחילה אחת המשתתפות )עמי(
לשיר את השיר "זה שיר פרידה" .אני הצטרפתי אליה וא! ליוויתי את השיר בנגינה על
גיטרה .משתתפות נוספות )בר ואורי( הצטרפו לשירה ,ובמהלכה המשתתפות החלו לדבר
על המשפחה מיישוב שנרצחה בפיגוע .ה סיפרו שהמבנה )קראווילה( המשמש את
הקבוצה בפגישותיה שיי לאב המשפחה שנרצחה ,שהתחת והקי משפחה חדשה לאחר
ששכל את אשתו ואת בנותיו .שיר זה המדבר על סיו הצי! אות בזיכרו על אירוע קשה
וטראומתי מהעבר והזכיר לה אירוע עכשווי שקשור לאחד מתושבי היישוב שכל משפחתו
נרצחה בפיגוע" :יצבעו אותה )את הקראווילה( לפני שה )האב ומשפחתו החדשה( יעברו לגור

פה" )בר ,פגישה  ,9עמ'  .(11לאחר שה סיימו לספר על הקראוילה ה החלו לדבר על
המשפחה שנרצחה .החל חוסר שקט בחדר ,ה הסתובבו בחדר ,צעקו והתקשו להתרכז
 10פיגוע שבו נרצחו א וארבע בנותיה ,שאירע כשנה ושלושה חודשי לפני העקירה.
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בפעילות כלשהיא" .הבנות שנרצחו היו כל כ קטנות והאמא הייתה בהריו ע ב" )פגישה
,9עמ' .(12

בשתי פגישות ) (9 ,8עלו תופעות של חודרנות במהל נגינה בפעמוני רוח שנבנו ממפתחות.
לדוגמה :בפגישה התשיעית בחרה אחת המשתתפות )אורי( פעמיי בפעמוני רוח
ממפתחות ,ניגנה ומיד לאחר מכ נזכרה ברצח המשפחה מיישוב ואמרה" :האזכרה של
מי ביו ראשו? בשנה שעברה אמרו שיעשו טקס בי"א בתארי של זה" )אורי ,פגישה  ,9עמ' .(11

במהל הנגינה אותה משתתפת אמרה כי הכלי הזה משעמ וכי הוא דוחה אותה.

 .2.1.1.2תופעות של חודרנות עקב העקירה
תופעות של חודרנות מתקופת העקירה נחוו בחמש פגישות ) (10–6והתאפיינו בתיאורי
מפורטי של המשתתפות )עמי ,בר ,ירד ,אורי ונעמה( מיו העקירה או מתקופת
העקירה .זיכרונות אלה עלו ללא הכנה מוקדמת או סיבה מיוחדת .לדוגמה :בפגישה
שאמה נישקה את החול
השמינית נזכרה אחת המשתתפות )בר( ללא סיבה הנראת לעיִ ,
קוד שעלתה לאוטובוס שהוציא אות מגוש קטי! .עוד היא נזכרה באותה שיחה בה ה
בכו כשהגיעו החיילי ,ואז ג צילמו את המשפחה והתמונה הופיעה באמצעי התקשורת.
לדבריה ,לפני שמשפחתה של אחת המשתתפות )נעמה( יצאה מהבית ה שברו פסיפס
שהיה בו ונטלו חלקי ממנו למזכרת" :אני זוכרת שעלינו לאוטובוס .אימא שלי נישקה את
החול .אצלנו היו דודי שלי וההורי של נעמה )משתתפת אחרת בקבוצה( ,ואנחנו היינו באותו
האוטובוס .ואז היה לה )משפחתה של נעמה( פסיפס כזה ,וג לנו היה קישוט כזה על הרצפה.
אז ה שברו ,ובדיוק יצא לה שכל השמות וזה ,בדיוק באבני וזה .וראו אותנו מלא מלא בוכי

וצילמו אותנו" )בר ,פגישה  ,8עמ'  .(13כאשר ה סיפרו על החויות שארעו ביו העקירה ,ה
דיברו מהר ובקול ר .ה עברו מסיפור לסיפור כאשר בחלק של הסיפורי היו חסרי
פרטי או שהסיפורי נעצרו באמצע .באותה הפגישה היה קשה לרכז אות לפעילות
כלשהיא" .היו הרגשתי חוסר שקט בקבוצה ,ה סיפרו על יו העקירה ,היה נראה שה חוות
את החוויות מחדש .ה מוצפות ואי אפשר לרכז אות לפעילות כלשהיא" )יומ חוקר,פגישה  ,8עמ'
.(4

במהל הפגישות היו פעילויות מוזיקליות שהציפו את תקופת העקירה ללא הכנה
מוקדמת .בשמונה פגישות ) (8–6 ,5–1כללו הפעילויות נגינה בעוצמה חזקה בכלֵי נגינה
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שוני ,כגו ג'מבה ,מצילה ,חלילית ומפוחית ,וכ האזנה ושירה של שירי ישראליי,
כגו "זה היה ביתי" ,משפטי מתו שירי שנכתבו על גוש קטי! ,ומוזיקה שליוותה את
ההרפיה והכילה קולות של מי שהזכירו את הי בגוש קטי!.

המשתתפות בחרו ב) 17מתו  44שירי ישראליי וחסידיי שהיו בחוברת השירי(
שהציפו התרחשויות ומקומות בגוש קטי! ,למרות ששירי אלה לא דיברו על גוש קטי!
ה העלו מאורעות ומקומות הקשורי לעקירה .לדוגמה :בפגישה שמינית אחת
המשתתפות )ירד( שאלה א בחוברת השירי קיי השיר "זה היה ביתי" .בקשתה באה
ללא קשר למה ששוחחנו לפני כ" :אה ,אני רוצה שתביאי את 'זה היה ביתי' )ירד( ממזמ לא

שמענו את זה" )בר ,פגישה  ,8עמ'  .(7כל משתתפות המחקר דיווחו ש ִהרבו לשיר את השיר
"זה היה ביתי" לפני העקירה .שיר זה נכתב זמ רב לפני העקירה ,א המשתתפות הזדהו
ע מילותיו והרבו לשיר אותו ולהקשיב לו סמו לעקירה" .כמה זמ לא שרנו את השיר הזה
)'זה היה ביתי'( יש כאלה שלא יכולי לשמוע אותו ,אבל יש לו ריקוד" )ירד(" .הוא חרוש ,איזה

מקורית )עמי( לפני הגירוש כל הזמ שרנו אותו" )בר ,פגישה  ,8עמ'  .(7השיר מדבר על משמעות
הבית ,על הזיכרונות הנעלמי לאחר שזרי גרי בו ועל הכאב שחשי לאחר אובד
הבית ,כדברי השיר" :כא זה הבית שלי ,זאת הילדות ,הנשמה ,ע שחר יגורו בו זרי ואנחנו

ע כל הזיכרונות נעלמי" .את השיר בחרה אחת המשתתפות בשתי פגישות ) .(9 ,8בפגישה
התשיעית חזרה וביקשה אותה משתתפת )ירד( להקשיב לשיר הזה ,ומיד לאחר הבקשה
הזאת החלו כל המשתתפות לדבר על גוש קטי!" :כשעוד לא דיברו על הגרוש )על ההתנתקות(
כאילו הכול היה מעולה .הכול היה טוב .היו פצמרי אבל ג לפני הפצמרי" )ירד ,פגישה  ,9עמ'

" .(5לא נכו ,היסמניקי רמסו ש אנשי" )שרו ,פגישה  ,9עמ'  .(5לאחר שמיעת ושירת השיר
החל חוסר שקט בקבוצה ,המשתתפות נכנסו אחת לדברי השנייה וא! צעקו.
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לוח  :1שיעור השירי הקיימי שהושרו )באחוזי( אשר הזכירו את תקופת העקירה
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
5–1 I

שיעור השירי
שהמשתתפות בחרו
ושרו שהזכירו את
תקופת העקירה
46%

10–6 II

50%

12–11 III

20%

מלוח 1 11עולה כי בשלב השני בחרו המשתתפות את מספר השירי הגבוה ביותר שהזכירו
אירועי מזמ העקירה ) ,(50%לעומת השלב הראשו ) .(46%בעוד שאי הבדל משמעותי
בי השלב הראשו לשני מבחינה זו ,הרי שבשלב השלישי ,מספר השירי שהושרו שהיו
קשורי לאירועי מזמ העקירה היה נמו באופ משמעותי משני השלבי הקודמי
) (20%שהזכירו את העקירה.

שלושה שירי שכתבו המשתתפות )עמי ,אורי ,נעמה ,בר ,שרו וירד( הכילו משפטי
שהזכירו את העקירה )פגישות  .(10 ,6 ,5לדוגמה :בפגישה החמישית ה כתבו שיר ובו
השורה הזאת" :לא קלי ה לא קלי חיינו ..כי אותנו גירשו/פינוי מהבתי" )פגישה  ,5עמ' .(7

מיד לאחר כתיבת השיר המשתתפות ניגנו באופ מפוזר ,חזק ומהיר על כלי נגינה שהפיקו
צלילי מתפזרי כמו מצילה" .כתיבת השיר היו הצי! את העקירה .היה נראה שה חזרו
ליו העקירה וחוו אותו מחדש .אחרי כתיבת השיר הנגינה הייתה מפוזרת ונראה היה שהשיר
דר על קונפליקט לא פתור" )יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(2

בחמש פגישות ) (9–7 ,3 ,1ניגנו שלוש המשתתפות )אורי ,ירד ועמי( בפעמוני רוח שנבנו
ממגוו של מפתחות ואשר הזכירו למשתתפות את הבית .לעתי החזיקו המשתתפות
בפעמוני הרוח מבלי שניגנו בה ,לפני שהחלו השיחות בנושא העקירה .לעתי ,לאחר
11

כל הלוחות חולקו לשלושה שלבי כדי לאפשר הבנה טובה יותר של התהלי הטיפולי .שלב  Iמתייחס לפגישות 5–1
שהתאפיינו במודל מובנה .שלב  IIמתייחס לפגישות  10–6שהתנהלו על פי גישה שאינה מובנית ,ואילו שלב III
מתייחס לפגישות  12–11שהתנהלו באופ מובנה והיו בסימ הכנה לפרידה.
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ששתי משתתפות )עמי ואורי( הרימו את הכלי הוא העלה בה תחושות של שעמו ודחייה,
ומיד ה הורידו אותו .לדוגמה :בפגישה השמינית סיפרה משתתפת אחת )בר( שהמפתח
של ביתה תלוי בפתח הקראווילה של משפחתה" :אה ,לי יש את המפתח של הבית ,הוא תלוי"

)בר ,פגישה  ,8עמ'  .(13מיד לאחר מכ הצביעה משתתפת אחרת )ירד( על פעמוני הרוח
ממפתחות ,הרימה אות ,ניגנה בה מעט ושאלה" :מה זה הדבר הזה?" )ירד ,פגישה  ,8עמ'

 (13ונעימת דיבורה העידה על דחייה מהכלי .עד לפגישה זו היא לא שמה לב לכלי .סביר
להניח כי הדחייה מפעמוני הרוח האלה נובעת מכ שהוא עשוי ממפתחות המזכירי לה
את בית ,ובכ הופ לגור מעכיר שלווה" :אני מרגישה שקשה לה לנג בפעמוני הרוח
ממפתחות כי הוא מזכיר לה את הבית .מצד אחד הכלי מוש אות לגעת בו ,א מצד אחר כשה
לוקחות אותו ה נבהלות ומיד דוחות אותו בתואנות של שעמו ,דחייה וגועל .כ היה היו ע
עמי ונעמה ,ה לקחו את הכלי הסתכלו עליו מכל הכיווני ואמרו שהוא משעמ ,הרחיקו אותו
מה בתנועת גועל ודחייה ומיד עזבו אותו" )יומ חוקר ,פגישה  ,3עמ' .(9

לוח  :2שיעור הפגישות )באחוזי( שבה ניגנו המשתתפות בפעמוני רוח ממפתחות
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 5–1 :I

שיעור הפגישות שבה
ניגנו המשתתפות
בפעמוני רוח
ממפתחות שהזכירו
את העקירה
40%

שלב 10–6 :II

60%

שלב12–11 :III

0%

מלוח  2עולה כי בשלב השני ניגנו המשתתפות בפעמוני הרוח ממפתחות ) (40%יותר מאשר
בשלב הראשו ) , (60%ואילו בשלב השלישי ה כלל לא ניגנו בה.

במהל הפגישות התרחשו שלוש הרפיות )פגישות  (5 ,3 ,1תו כדי האזנה למוזיקה ,ובפגישה
החמישית נקטעה ההרפיה על ידי כל המשתתפות .מיד לאחר קטיעת ההרפיה דיברו
המשתתפות על הפיגוע במשפחה מיישוב שבה נרצחו א וארבע בנותיה .שתי הרפיות
)פגישות  (3 ,1נעשו ביוזמתי ואחת ) ,(5זו שנקטעה ,התקיימה ביוזמת המשתתפות .ההרפיה
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בפגישה החמישית ל6ותה במוזיקה רגועה ,ונשמעו בה קולות של מי – Reiki Music, Vol 2
 .Ajadלמשמע הצלילי המזכירי מי החלו המשתתפות להתנועע בחוסר שקט ,ולאט לאט
החלו לדבר ,קמו ממקומ וקטעו את ההרפיה" .אני לא רוצה" )שרו(; "אני לא יכולה להיות

עכשיו בהרפיה" )בר(; "אני לא יכולה ,אני מגרדת" )ירד ,פגישה  ,5עמ'  (17סביר להניח שהמוזיקה
הזכירה לה את הי בגוש קטי! ,שהיה כה משמעותי בחייה ולכ כשהמוזיקה החלה להתנג
ה חוו חוסר שקט.

 .2.1.2הימנעות
הימנעות היא סימפטו פוסטטראומתי הנגר מתחושת סכנה ואיו שחש אד החווה
אירוע טראומתי ובשל כ נמנע מפעילויות ,ממחשבות ,מרגשות ומשיחות העלולי להזכיר
לו את הטראומה .ההימנעות באה לידי ביטוי בקושי לזכור פרטי משמעותיי מהאירוע
הטראומתי ,באיבוד עניי ובחוסר רצו להשתת! בפעילויות חשובות ).(DSM-IV, 2000
במחקר הנוכחי נמנעו כמה מ המשתתפות מתיאור תקופת העקירה" :לא יודעת ,לא זוכרת,

קשה לי לדבר על זה" )נעמה ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIIכמה משתתפות נעדרו מפגישות רבות ,א!
שלפני כל פגישה נשלחה אליה הודעת תזכורת לטלפוני הניידי .כמעט כל הפגישות לא
החלו בזמ שנקבע בשל איחורי של המשתתפות .הפגישות עימתו אות ע חוויות
טראומתיות שחוו ולכ ה נמנעו מלהגיע או עיכבו את הגעת .במהל הפגישות בחרו כל
המשתתפות ,כל אחת בתורה ,להימנע מהשתתפות בכמה מ הפעילויות המוזיקליות.

 .2.1.2.1הימנעות מהגעה ואיחורי לפגישות
רוב הפגישות התקיימו בהרכב חסר ) 8מתו  12פגישות( .נושא החיסורי עלה לשיחה
בפגישות ,והמשתתפות שנכחו בה טענו כי מאז העקירה אי לה כוח ואנרגיה להתחייב
להגיע לקבוצת התרפיה במוזיקה .לדוגמה :בפגישה השביעית סיפרה אחת המשתתפות )בר(
כי לא הגיעה לפגישה הקודמת כי מצב רוחה היה ירוד" :כאילו הייתי בדיכאו אז לא התאי

לי" )בר ,פגישה  ,7עמ'  .(4משתתפת נוספת )עמי( סיפרה כי אחת המשתתפות לא תגיע יותר
לפגישות כי אי לה כוח "רחלי אמרה לי להגיד שאי לה כוח ,היא לא תבוא" )עמי ,פגישה  ,7עמ'
" .(1מהגירוש אי כוח לכלו" )אורי ,פגישה  ,4עמ' .(4
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מכל  12הפגישות רק פגישה אחת ) (5נפתחה בזמ שנקבע מראש 11 .הפגישות האחרות
נפתחו באיחור מכיוו שהמשתתפות איחרו .המשתתפות ידעו את השעה שנקבעה להתחלת
הפגישות ,א רוב איחרו בעקיבות בתואנה שהיו לה עיסוקי אחרי ושלא היה לה כוח.
נית לשער שאות משתתפות נמנעו מלהגיע למפגשי כי רצו במודע או שלא במודע להימנע
מנגיעה בכאב" .כול זוכרות מתי הפגישה מתחילה" )עמי(; "איחרתי כי הייתי צריכה לשמור על
אחותי ,אני ממש עייפה" )עמי ,פגישה  3עמ' " .(2אני יודעת שאורי פה ביישוב ,ירד פה ונעמה פה .אני
לא יודעת למה ה מאחרות אולי אי לה כוח" )שרו ,פגישה  ,11עמ'  .(2ביומ החוקר שניהלתי
כתבתי" :ה מאחרות ,כבר עברו עשר דקות ,נראה שקשה לה להגיע ,קשה לה לגעת בכאב .ה לא
רוצות לדבר על הגוש ,כואב לה לדבר על העקירה .ה כל הזמ אומרות שאי לה כוח" )יומ החוקר,
פגישה  ,3עמ' .(2

לוח  :3מספר החיסורי והאיחורי של משתתפות המחקר
בחלוקה לפי שלבי הטיפול
היעדרות
מפגישות

שלב 5–1 :I

5

ממוצע
האיחורי
בדקות
9.6

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

9

8.2

שלב 12–11 :III

3

7.5

מלוח  3עולה כי מספר ההיעדרויות הגבוה ביותר היה בשלב השני של התהלי ) ,(9לעומת השלב
הראשו ) ,(5והשלב השלישי שבו פחת מספר ההיעדרויות באופ ניכר ) .(3עוד אפשר ללמוד
מלוח זה כי בשלב הראשו היה ממוצע האיחורי בדקות הגבוה ביותר ) ,(9.6לעומת השלב
השני ) (8.2והשלב השלישי שבו היה הנמו ביותר ).(7.5

 .2.1.2.2הימנעות מהשתתפות בפעילויות מוזיקליות
בראיונות המקדימי דיברו המשתתפות על ההימנעות משמיעת שירי ,מחו" לקבוצה,
שאליה ה התחברו לפני העקירה .ברוב הפגישות המשתתפות לא ניגנו במש מרבית זמ
הפגישה ,א! שכלי הנגינה היו מונחי לפניה על שטיחוני במרכז המעגל .ה לא השתתפו
בהרפיות המל6ות במוזיקה ולא אלתרו באופ יחידני.
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בשבע מתו  12הפגישות לא ניגנו המשתתפות במש מרבית זמ הפגישה ,ביחד ולחוד .וכאשר
ניגנו ,ה השתמשו במספר מועט של כלי נגינה .בראיונות המקדימי ובפגישות סיפרו
המשתתפות על דברי שעשו לפני העקירה ,א נמנעו מלעשות לאחריה .לדוגמה :אחת
המשתתפות ניגנה על קלרינט לפני העקירה ,א מאז העקירה היא הפסיקה לנג וללמוד נגינה.
בפגישה הראשונה היא אמרה שהסיבה להימנעותה מנגינה היא שהקלרינט נעל במהל
העקירה .מצד אחד היא ביקשה שאביא קלרינט לפגישות ,ומצד אחר אמרה שהיא כבר לא
מנגנת בקלרינט" :א תביאו קלרינט אפשר לעשות קונצרט ,אני יודעת לנג בקלרינט ,אבל עכשיו
אי לי את הקלרינט ,לפני הגירוש למדתי שנתיי .החזרנו את הקלרינט למתנ"ס כי הוא היה צרי
תיקו והוא היה שיי למתנ"ס .וגנבו את כל הדברי שהיו .לא מוצאי אות .מאז אני לא לומדת
ולא מנגנת ,וג אי פה איפה ללמוד" )שרו ,פגישה  ,1עמ'  ;1ריאיו מקדי ,עמ' .(I

בתשע פגישות העדיפו המשתתפות לא להתנסות בהרפיות ,א! שבראיונות המקדימי
ובהתחלת התהלי ביקשו כמה פעמי לקיי הרפיות .אני יזמתי את ההרפיות בפגישה
הראשונה ובפגישה השלישית מכיוו שה ביקשו הרפיות בראיונות המקדימי וחשתי שה
עייפות .בפגישה החמישית ה ביקשו ויזמו את ההרפיה .בהמש התהלי )פגישות ,(10–6
כאשר המשתתפות עצמ יזמו את הפעילויות המוזיקליות ,ה לא יזמו פעילות של הרפיה
ובפגישות האחרונות ) ,(12–11כשהצעתי לה לעשות הרפיה ,ה הביעו חוסר עניי .יש לשער כי
ההימנעות באה לאחר שזיהו במוזיקה בקולות של מי שהזכירו לה את הי בגוש קטי!.
"אני לא רוצה" )שרו ,פגישה  ,5עמ' " ;(17אני לא יכולה להיות עכשיו בהרפיה" )בר ,פגישה  ,5עמ'
" .(17מיד בהתחלת ההרפיה ה היו בחוסר שקט .ה התחילו להציק אחת לשנייה ,לצחוק ולדבר בקול.
" פתאו שמתי לב שהמוזיקה מכילה צלילי של מי .יש לשער שצלילי אלו הזכירו למשתתפות
את הי מכיוו שבהרפיות קודמות ,בה השמעתי מוזיקה שלא הכילה צלילי של מי ה היו שקטות
ונינוחות" )יומ החוקר ,פגישה  ,5עמ' .(18

מתו עשרה שירי שכתבו המשתתפות ,מיאנו שתי משתתפות )נעמה ושרו( מלהשתת!
בכתיבת ארבעה שירי .יש להניח כי משתתפת אחת )נעמה( חשה חוסר שייכות לבנות
הקבוצה מכיוו שהיא היחידה מביניה השייכת למחזור שמתחתיה ולא תמיד הייתה שותפה
לחוויות שלה" :אי לי כא חברות ,אני מרגישה לבד" )נעמה ,ריאיו בסיו התהלי ,עמ'  .(IIIמתו
תשע פגישות שבה נכחה ,שבה כתבו המשתתפות תשעה שירי ,היא לא השתתפה בכתיבת
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שלושה שירי )פגישות  .(12 ,7 ,2משתתפת נוספת )שרו( שהגיעה למקו המגורי הנוכחי
מיישוב אחר בגוש קטי! ,שונה מזה של שאר המשתתפות ,לא השתתפה בכתיבת שיר אחד
)פגישה  .(9יש לשער שזה מכיוו שבפגישה זו ה דיברו על היישוב שממנו הגיעו והיא לא חשה
עצמה שייכת" .אני מצטערת שעברנו ליישוב הזה .אני לא מרגישה שייכת ,אני בסגנו שונה מה .אי

לי חברות כא ,החברות שלי עברו למקומות אחרי" )שרו ,ריאיו בסיו התהלי ,עמ'  .(Iתחושת
חוסר השייכות ששתי משתתפות אלה חשו לאחר העקירה הגבירה את כמיהת לעבר ,לגוש
קטי! שבו חשו שייכות ,שבו היה לה מקו ,וסביר להניח כי תחושה זו מנעה מה מלהשתת!
בכתיבת השירי יחד ע כל בנות הקבוצה" .אי לי חברות טובות .פה אתה כל הזמ מרגיש
מריבות בחברה .ביישוב ממנו באתי היו  24בנות אז לא היו מריבות .לא היו חבורות ,באנו מיישוב
ועכשיו אנחנו מרגישי כמו בקיבו"" )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

בראיונות המקדימי ובשלוש פגישות ) (10 ,4 ,2כל המשתתפות ,למעט שתיי )שרו וירד(,
דיברו על כ שטעמ המוזיקלי השתנה .את השירי החסידיי שה אהבו ושמעו לפני
העקירה ה החליפו לאחר העקירה בשירי ישראליי חדשי או שירי לועזיי שתכניה
סותרי את מערכת הערכי שגדלו והתחנכו עליה .ואול השירי האלה לא התקבלו
בסביבת" :מישהי אחת ,מורה אחת אמרה לאחת האמהות שבנות שומעות כאלה שירי ,ואז היא

אמרה שזה לא מתאי" )נעמה ,ריאיו בסיו התהלי ,עמ'  .(Iיש יסוד סביר לשער כי השינוי
בסגנו נבע מההימנעות שלה בשמיעת שירי שה שמעו לפני העקירה" .אחרי הגירוש הטע
שלי בשירי השתנה .לפני הגרוש כשגרנו בגוש שמעתי רק שירי חסידיי .לא הייתה לי הזדהות ע
כל השירי הישראליי .מיד לאחר הגירוש התחלתי לשמוע שירי ישראליי חדשי .אני לא יודעת
למה )עמי ,ראיו מקדי" .(I ,הטע שלי בשירי ברור שהשתנה אחרי הגירוש .לפני שמעתי חסידי
והיו אני שומעת לועזי .זה קרה מיד אחרי הגירוש ,לשמוע לועזי" )אורי ,ראיו מקדי ,עמ' .(V

אפשר להניח כי הסיבה לשינוי קשורה למרדנות שבגיל ההתבגרות א נית ג לשער שהסיבה
לשינוי קשורה בהימנעות של משתתפות המחקר להקשיב לשירי שה שמעו לפני העקירה,
בשל הזיכרו הכואב שה העלו.
שינוי הסגנו המוזיקלי נראה אצל שלוש משתתפות )אורי ,נעמה ועמי( .בפגישה העשירית
דיברו המשתתפות על הקושי הכרו בשמיעת שירי חסידיי ,שהיה הסגנו המועד! עליה
עד לעקירה" :את רואה ששרו נמצאת ויש את סינרגיה ]להקת רוק ישראלית[ והיא מעדיפה ]שיר[
חסידי ,קשה לקבל אותה" )עמי(" .אנחנו לא רוצות להכיר את השירי שלה" )נעמה(" .את צריכה
לראות איזה שירי שרו בוחרת בכיתה .רוב הבנות בכיתה דוסיות ה לא מתחברות אלינו" )אורי(.
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"אבל היא בוחרת שירי שאנחנו לא מכירות של הסיני תור הזה ...אני אוהבת את סינרגיה" )עמי,
אורי  ,פגישה  ,10עמ' .(16

השינוי בסגנו המוזיקלי התחדד כאשר רוב השירי שבחרו המשתתפות היו ישראליי ) (33ולא
חסידיי ) 11שירי( .רוב המשתתפות )עמי ,אורי ,בר ,נעמה( בחרו שירי ישראליי ושתי
משתתפות )שרו וירד( בחרו שירי חסידיי – מהל שהעצי את המתח הדתי שהיה בי
המשתתפות .שלוש משתתפות )עמי ,אורי ונעמה( דיברו על הקושי להתחבר למשתתפות שבחרו
שירי חסידיי ועל הקושי וההתנגדות לבחירת שירי חסידיי" .ה ]שרו וירד[ תמיד בוחרות
שירי כאלה ]חסידיי[ )בר ,פגישה  ,4עמ'  .(11אני לא רוצה להכיר אות ]את השירי החסידיי[ .אני
מכירה את מה שרציתי להכיר .שרו ,אולי תנסי להכיר שירי אחרי? ]ישראלי ולא רק חסידיי[ )בר,
פגישה  4עמ' " .(12אני מרגישה שאני לא בסגנו שלה .אני לא שומעת את השירי שה שומעות ]השירי
הישראליי[ .זה היה אחד הדברי שהיה לי קשה בקבוצה .כל השירי שבבית בחיי אני לא אשמע"
)שרו ,ריאיו בסיו התהלי ,עמ' .(I

לוח  :4שיעור ההימנעות משימוש בכלי נגינה ,מבחירת שירי חסידיי וההרפיות
12
שהתקיימו בחלוקה על פי שלבי הטיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I
שלב 610 :II
שלב 12–11 :III

אחוז כלי
הנגינה שלא
ניגנו עליה
בפגישה
77.5%

מספר
השירי
החסידיי
שנבחרו
11

פגישות שבה
התקיימו
הרפיות
3

80.8%

3

0

67%

2

0

מלוח  4עולה כי בשלב השני לא השתמשו המשתתפות במרבית כלי הנגינה ) ,(80.8%לא הרבו
לבחור בשירי חסידיי ,ולא התקיימו הרפיות .לעומת זאת ,בשלב הראשו היה שיעור כלי
הנגינה שלא היו בשימוש נמו יותר ) ,(77.5%מספר השירי החסידיי שבחרו היה הגבוה
ביותר ) (11והתקיימו שלוש הרפיות .מבחינת השימוש בכלי הנגינה ,אי הבדל משמעותי בי

12

ישנ לוחות שיש בה ג מספרי וג אחוזי .שלבי הטיפול חולקו לשלושה .שני השלבי הראשוני כללו חמש
פגישות כל אחת ,והשלב השלישי כלל שתי פגישות .עקב מספר הפגישות הלא זהה בכל שלב היה צור להתייחס
ליחסיות )אחוזי( כדי שהתוצאות תהיינה מדויקות ,וכדי שיהיה אפשר לכתוב במספרי נתוני כמו הרפיות ,שהיו
מעטות ,ונתוני המתייחסי לכל פגישה בפני עצמה.
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השלב הראשו לשלב השני .ואול בשלב השלישי ניכרה ירידה בשיעור כלי הנגינה שלא נעשה
בה שימוש ) ,(67%וכ במספר השירי החסידיי שנבחרו ) .(2ג בשלב זה לא התקיימו
הרפיות.

 .2.1.3עוררות יתר
עוררות יתר מתרחשת לאחר אירוע טראומתי שבעקבותיו הנפגע חש שהעול מסוכ בעבורו
ועליו להיות דרו ומוכ בכל עת למתקפה מחודשת עליו .המוכנות התמידית להגיב לסכנה
מיידית מביאה את הנפגע לעוררות פיזיולוגית ולדריכות נפשית שלא אפיינו אותו קוד לכ.
העוררות מתבטאת בחוסר שקט ,בקושי להתרכז ,בקטיעות המקשות להשלי משימות,
ברגזנות ובהתפרצויות זע )פתהורנצ'יק ודופלט(DSM-IV, 2000 ;Sutton, 2002 ; 2005 ,
במחקר הנוכחי התבטאה עוררות היתר בחוסר שקט שהפגינו המשתתפות במש הפגישות,
בהתנהגות שכללה שוטטות בחדר ,יציאות תכופות מ החדר וחזרה אליו .בפעילויות
המוזיקליות התבטא חוסר השקט שלה באייכולת להשלי פעילויות ,בקטיעת
ובהתפרצויות קולניות כלפי הסובבי אות.

 .2.1.3.1חוסר שקט
חוסר שקט התאפיי במחשבות טורדניות על החיי ,בתנועה מתמדת בחדר ובאייכולת
לשהות זמ רב במקו אחד ,בקושי להתרכז ולהתמקד בפעילות כלשהי ,בחוסר סדר בכתיבת
שיר ,בצחוק ובגירודי במהל הרפיה ובחוסר ריכוז במהל הנגינה .חוסר השקט ניכר ה
בשיחות וה בפעילויות המוזיקליות .לדוגמה :בפגישה הרביעית כתבו המשתתפות את השיר
על גיליו נייר ותו כדי כ מילאו אותו בשרבוטי ,כתיבת לא הייתה בכיוו אחד ,אלא אחת
כתבה במאונ והאחרת במאוז .הכתיבה הייתה עמוסה וצפופה ומל6וה במחיקות רבות.
גיליו הנייר שיק! את הסערה הפנימית שהתחוללה בקרב המשתתפות שחשו אישקט ואי
סדר" :הד! נראה כמו קשקוש" )שרו ,פגישה  ,4עמ' " ;(14בלג" )ירד(; "אני מרגישה את הדברי"
)שרו(; "איזה חוסר שקט היפראקטיביות" )עמי(; "סערה מתחוללת" )שרו(; "סערה שעומדת
לקרות" )ירד ,פגישה  ,4עמ' ) .(14תמונת הגיליו בנספח  ,13עמ' .(222

חוסר השקט בקבוצה בא לידי ביטוי בשש פגישות ) .(12 11 ,9 ,6–3לעתי הוא ניכר בכל בנות
הקבוצה ,ולעתי אצל משתתפות מסוימות .לדוגמה :בפגישה התשיעית ,בסו! טקס הפתיחה,
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אחת המשתתפות )בר( נזכרה פתאו ששכחה למלא את שאלו התחושות .היא הלכה ומילאה
את השאלו והמשיכה להסתובב בחדר ללא כל מטרה .משתתפת אחת )ירד( התעסקה בשיער
שלה במש הפגישה כולה ,וניגשה פעמי אחדות לברז כדי להרטיב את שערה .יש לשער כי
ההתעסקות בשיער גרמה לחוסר שקט בקבוצה )בר ואורי נגעלו ועצרו את הפעילות(,
והמשתתפות הרבו להסתובב בחדר ולצאת ולהיכנס ממנו.

לוח  :5שיעור הפגישות )באחוזי( שבה התנהגו המשתתפות
בחוסר שקט בקבוצה
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I

שיעור הפגישות
שבה היו ביטויי
התנהגותיי של
חוסר שקט
60%

שלב 10–6 :II

80%

שלב 12–11 :III

100%

מלוח  5עולה כי בשלב השלישי היה שיעור ביטויי חוסר השקט הגבוה ביותר )  ,(100%לעומת
השלב השני ) .(80%שיעור ביטויי חוסר השקט הנמו ביותר היה בשלב הראשו ).(60%

בתכניה של תשעה שירי שנבחרו והושרו על ידי המשתתפות נמצאו ביטויי של חוסר
שקט ,כמו בשיר "זה שיר פרידה"" :אי בי מנוחה רוח שבי ג היא בוכה" ,ובשיר "משיח":
"אי לי רגע קל ,כל האר" מתהפכת" ,בשיר "אש" של סינרגיה" :עכשיו גיליתי שאני אש
חושב על זה ולא נוש".

בחמש פגישות עשו המשתתפות דברי שוני במהל שמיעת השירי .ה אלתרו ,ציירו,
הכינו רשימות של שירי אות רצו להכניס לחוברת השירי ודיברו .כלומר ,יש להניח כי ה
לא יכלו רק להקשיב או להקשיב ולשיר ,אלא היו צריכות להתעסק בדברי נוספי" .בואו
נצייר ,חוה יש ל דפי? איפה?" )ירד ,פגישה  ,8עמ' " ;(3אני רוצה ד! לכתוב רשימה של שירי ,יש
לי עוד שירי .אי קוראי לשיר הזה?)עמי(" ,עד אלי" .תכתבי "שיר לשירה" )בר( אני מוסיפה את
"הלילה יעבור" ו"מעיל אחד בגש" ושירי של סינרגיה" :אלפי זוגות עיניי"" ,מגיע לי אותי",
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"לחבק אות"" ,מה עשיתי"" ,את לא כא"" ,מחו" לזר" )עמי ,פגישה  ,8עמ'  .(3תוסיפי את "זה היה
ביתי")ירד ,פגישה  ,8עמ' .(7

לוח  :6שיעור הפעולות )באחוזי( שנעשו בעת שמיעת השירי
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי
בתהלי"
הטיפול
שלב I

שיעור השירי
שבמהלכ אלתרו
30%

שיעור הפגישות
שבה ציירו בעת
שמיעת השירי
40%

שיעור הפגישות
שבה דיברו בעת
שמיעת השירי
100%

שלב II

31%

60%

80%

שלב III

36%

100%

100%

מלוח  6עולה כי בשלב השלישי שיעור האחוזי של אלתור ) ,(36%ציור ) (100%ודיבור )(100%
במהל שמיעת השירי היה הגבוה ביותר ,לעומת השלב השני ) 31%אלתור  60%ציור ו 80%
דיבור( .בשלב הראשו ,אחוז האלתורי היה הנמו ביותר ) (30%א הציור היה כמו בשלב
השני ) (60%והדיבור היה כמו בשלב הראשו ).(100%

 .2.1.3.2חוסר ריכוז בלימודי
תופעת חוסר הריכוז בלימודי צוינה בראיונות המקדימי ובמהל ארבע פגישות ),5 ,4 ,2
 .(11בכל הראיונות המקדימי דיברו המשתתפות על כ שמאז העקירה קשה לה להתרכז
בלימודי ,ולכ ה לא מתייחסות אליה ברצינות כמו בעבר" :בלימודי הייתי תלמידה טובה
ועכשיו לא .ג עכשיו אי לי חשק ללמוד כלו .זה כאילו שינה אותי לגמרי" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ'

 .(IIIבפגישה הרביעית ציינה אחת המשתתפות )שרו( את תחושתה ,כי מאז העקירה היא חשה
כי כול לא מרוכזות בלימודי ולא מתייחסות ברצינות לדברי נוספי שהיו חשובי לה
בעבר" :אני מרגישה שכאילו מאז הגירוש כל דבר שאסור מחרטטי ,לא לוקחי ברצינות .נגיד
דיברתי ע חברה שאמרה 'ג את מרגישה כ? בלימודי זה לא נורא" )שרו ,פגישה  ,4עמ' " .(4אני
ג מרגישה ככה שלוקחי את המבחני כאילו לא אכפת לה מהחיי .כאילו מחפפי כזה .אני לא
יודעת א זה יצא בצורה מושלמת או לא ,אבל כאילו עשיתי את זה ...מגעיל כזה .לא דיברתי על
לימודי אלא זו תחושה כללית שזורקי" )ירד ,פגישה  ,4עמ' " .(4לא יודעת ,אני מרגישה שמאז
הגירוש ג שרפתי שנתיי בלי ללמוד ,בלי לעשות כלו בחיי שלי ,כלו ,זהו זה ,היה סת שנתיי
מגעילות ,די השתניתי" )אורי ,פגישה  ,4עמ' .(4
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באותה פגישה הביעו המשתתפות את הקושי שלה ללמוד בשיר שכתבו" :אי לי כוח למורה
שלי ,אני שונאת ללמוד חשבו וללמוד בכלל! אי אד שגומר לימודי א יש לימודי שגומרי ב
אד" )פגישה  ,4עמ' .(14

 .2.1.3.3קטיעת רצ! הפעילות
השיחות והפעילויות המוזיקליות נקטעו במהל רוב הפגישות .הקיטוע התבטא בהפסקת
האלתורי ,נגינת השירי ,שירת השירי והריקודי ,לפני סיומ .הקטיעה שנעשתה על ידי
המשתתפות התבטאה בהפסקת השירה של שיר מסוי לאחר שורות אחדות ,בהפסקת הנגינה
שליוותה את השיר ובהפסקת הריקוד שהחל לצלילי השיר .לפעמי ,כשה אלתרו באופ
קבוצתי ,רוב הפסיקו את האלתור בעיצומו.

בתשע פגישות ) (11–3קטעו המשתתפות שיחות שעסקו בעקירה מגוש קטי! ובחיי שלפני
העקירה ולאחריה ,ועברו במפתיע לנושא אחר מבלי שסיימו את הנושא הקוד .לדוגמה:
בפגישה השלישית התקיימה שיחה בנושא זיכרו החיי שהיו לפני העקירה ,ואחת
המשתתפות )עמי( קטעה את השיחה כששאלה א דניאל סלומו שר את "אהבה"" :זה טוב
לזכור את החיי פע ,ה ג יהיו בעתיד בעזרת ה'" )בר ,פגישה  ,3עמ' " ;(8תגידו זה דניאל סלומו
ששר את אהבה?" )עמי ,פגישה  ,3עמ' .(8

לוח  :7שיעור הפגישות )באחוזי( שבה קטעו המשתתפות שיחות
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I

שיעור הפגישות
שבה היו קטיעות
במהל" השיחות
60%

שלב 10–6 :II

100%

שלב 12–11 :III

50%
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מלוח  7עולה כי בשלב השני שיעור הפגישות שבה היו קטיעות במהל השיחות הוא הגבוה
ביותר ) ,(100%לעומת השלב הראשו ) .(60%בשלב השלישי מספר הקטיעות פחת )(50%
בחצי ,בהשוואה לשלב השני.

בעשר פגישות ) (12 11 ,10 ,7 ,5–1החלו המשתתפות לשיר שירי שחלק הגדול לא היה
מצוי בחוברת השירי .לאחר שורות שיר ספורות ה הפסיקו לשיר ברגע שאחת מה התחילה
לדבר על גוש קטי! ,על העקירה ועל התמודדות ע החיי שלאחריה .לדוגמה :בפגישה
הרביעית התחילה משתתפת אחת )אורי( לשיר את השיר "מעוז צור ישועתי" )פיוט לחנוכה( .היא
שרה את המשפט "ל נאה לשבח" וקטעה את זמרתה לאחר משפט אחד ,מששמעה את
המשתתפות מדברות בקול על השעמו שה חשות לאחר העקירה ועל כ שהוריה מצפי
מה להתקד ולהגיע להישגי ,אבל לה אי אנרגיות וכוח לכ" .אני מרגישה שהחיי מצפי
ממני ליותר )ירד( ג אני אבל אני לא עושה כלו" )אורי(; "כל המשפחה מצפי ממני ,כאילו ההורי
שלי אבל אני לא ממצה אות" )בר ,פגישה  ,4עמ' .(6

בשש פגישות ) (12 ,9 ,8 ,7 ,4 ,3נקטעו השירה והנגינה של כמה מ המשתתפות על ידי
משתתפות אחרות ,שהקשיבו לשיחה שהחלה בנושא העקירה מגוש קטי! וא! נטלו חלק בה.
לעתי כאשר תוכ השיר הזכיר למשתתפות את גוש קטי! ,הניעו השירה והנגינה את
המשתתפות לדבר עליו .לדוגמה :בפגישה השמינית התחילה אחת המשתתפות )בר( לנג
בגיטרה ולשיר את השיר "הליכה לקיסריה" )"אלי אלי שלא ייגמר לעול ,החול והי רשרוש של

המי"( ,ולאחר שני משפטי נקטעו השירה והנגינה על ידי המשתתפות האחרות שהחלו לדבר
על יו העקירה .יש לשער כי שיר זה המדבר על הי ועל הכמיהה שלא תיגמר לעול ,הזכיר
לה את הי שהיה גור משמעותי בחייה והעלה מחדש את כאב העקירה ,ועקב כ ה החלו
לדבר על גוש קטי!" :לא ארזנו ,כאילו ארזנו רק את הדברי החשובי" )בר ,פגישה  ,8עמ' .(11

בתשע פגישות ) (12 11 ,10 ,7 ,5–1היו הפסקות במהל האלתורי הקבוצתיי :ארבע
משתתפות )עמי ,אורי ,שרו ונעמה( הפסיקו לנג והחלו לשוחח על העקירה מגוש קטי!.
לדוגמה :בפגישה שלוש ניגנה אחת המשתתפות )נעמה( על מפוחית והשנייה )עמי( ניגנה על
ג'מבה .לאחר שניות אחדות ה הפסיקו את נגינת ודיברו על כ שמשעמ לה ושחסרי לה
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הרבה דברי ,כמו הבית והחברות מגוש קטי!" .חסר לי הרבה דברי ,הבית בקטי! ,כל מיני
חברות" )עמי ,פגישה  ,3עמ' .(4

בשלוש פגישות ) (12 ,10 ,6יזמו המשתתפות ריקודי .ה רקדו ושרו לצלילי שירי שהושמעו
ברקע ולפתע ,ללא התרעה או הכנה מוקדמת ,הפסיקו לרקוד .מיד לאחר הפסקת הריקודי
החלו המשתתפות לדבר על גוש קטי! .לדוגמה :בפגישה השישית רקדו המשתתפות לצלילי
השיר "אש" המדבר על רגשות אשמה ,קטעו את הריקוד ועצרו את הרשמקול לפני שהשיר
שהתנג בו הסתיי .מיד לאחר הריקוד התחילו המשתתפות לדבר על כ שה לא סולחות
לחיילי שעקרו אות מבתיה" .לא נסלח זה על מה שהיה בגירוש )שרו ,פגישה  ,6עמ'  (6לא נסלח
בחיי נכו?" )נעמה(; "לכל מי שהיה בגירוש ,לחיילי" )אורי(; "החיילי ,המדינה ,הצבא" )שרו,
פגישה  ,6עמ' .(6

לוח  :8מספר המקרי שבה נקטעו השירה והריקוד והאלתורי
בחלוקה לפי שלבי הטיפול
מספר
המקרי
שבה
נקטעה שירה
עקב שיחה
על העקירה

שלב 5–1 :I

21

מספר
המקרי
שבה לא
נקטעה
שירה
במהל"
הפגישות
2

7

שלב 10–6 :II

25

4

11

2

שלב 12–11 III:

8

0

0

0

שלבי בתהלי"
הטיפול

מספר
הריקודי
שנקטעו
עקב שיחה
על גוש
קטי

מספר
הריקודי
שלא
נקטעו

מספר
האלתורי
הקבוצתיי
שנקטעו

מספר
האלתורי
שלא
נקטעו

5

7

6

5

2

2

0

מלוח  8עולה כי מספר הקטיעות הגבוה ביותר בשירה ) (25ובריקוד ) (11היה בשלב השני של
התהלי ,לעומת השלב הראשו שבו מספר הקטיעות בשירה ) (21ובריקוד ) (7היה נמו יותר.
בשלב הראשו מספר הקטיעות באלתורי היה גבוה באופ יחסי ) ,(6לעומת השלב השני ).(2
בשלב השלישי לא היו קטיעות באלתורי ובריקודי )לא היו ריקודי בשלב זה( ומספר
הקטיעות בשירה פחת באופ ניכר ).(8
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 .2.1.3.4התפרצויות קולניות ובוטות
במהל הפגישות היו משתתפות שהתפרצו באופ קולני ובוטה .ה צעקו זו על זו וצעקותיה
מילאו את חלל החדר בעוצמה לא מידתית לאירוע .בפעילויות המוזיקליות באו
ההתפרצויות לידי ביטוי בכתיבת משפטי בוטי בשירי ובנגינה קצרה ,חדה וחזקה.

בשש פגישות ) (11 ,9 ,8 ,7 ,5 ,4צעקו המשתתפות זו על זו כשגופ דרו ונוקשה .הצעקות
פרצו בשל ההבדלי שהתגלו באופ ההתייחסות לעקירה .לדוגמה :בפגישה התשיעית
שהתקיימה ביו הזיכרו לחללי צה"ל ,סיפרה משתתפת אחת בקול חזק ובדיבור מהיר כי
באותו היו היא אמרה בכיתה כי לדעתה החיילי גירשו אות בלב של ,ולאחר מכ בנות
מהכיתה התנפלו עליה .ג בעת שסיפרה על כ בפגישה בסערת רגשות התנפלו עליה בזע
כמה מ המשתתפות ,ונוצר בליל של צעקות בחדר" :היו אמרתי משהו בכיתה ,בנות כמעט
אכלו אותי ,אמרתי שהחיילי עשו את זה בלב של בגירוש .שתי בנות כמעט הרגו אותי )אורי( נכו
ג אני כמעט הרגתי אות )אורי ,פגישה  ,9עמ' .(4

בשלוש פגישות ) (4,5,9החלו כמה מהמשתתפות לצעוק ללא כל סיבה מיידית נראית לעי.
דבר זה קרה בעיקר לאחר שיחה על העקירה או על נושא כאוב אחר .הצעקות היו קצרות
וחזקות ,אבל לא פרצו יחד ,אלא כל פע מגרונה של משתתפת אחת .לעתי ה צעקו
מילי .לדוגמה :בפגישה הרביעית דיברו המשתתפות על מקומה של האמונה בחייה ועל כ
שלאחר העקירה חל אצל משבר אמונה .מיד לאחר סיו השיחה דיברו שלוש משתתפות
)אורי ,בר ועמי( בבוטות על צרכי שעושי בשירותי" :כל השבת היה לי קקי ולא יצא לי
בשירותי )אורי ,פגישה  ,4עמ' ) ,(11בר ממשיכה את המשפט של אורי( אז לקחתי את הישבנו"
)בר ,פגישה  ,4עמ'  .(11תו כדי צעקה אחת המשתתפות )אורי( ללא כל הכנה" :איזה עול"

)אורי ,פגישה  ,4עמ' .(11
בחמישה שירי )פגישות  (7 ,5 ,4 ,3 ,2התבטאו המשתתפות בגסות על בית הספר ועל
סביבת" .נמאס לי מכול שילכו לעזאזל ,שירה עליו כדור אחד בתחת )מתו השיר "המגפי של
ברו(" )פגישה  ,3עמ' " .(11אני שונאת את בית הספר ואת כל המורי בגלל שה מפגרי" )פגישה
 ,5עמ' " .(7שונאות את המורות והיועצת בד" )פגישה  ,7עמ' " .(13מביאי אותנו למות" )פגישה ,2
עמ' " .(15בית ספר מטומט" )פגישה  ,4עמ' .(16
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בתכני חמישה שירי מתו ") 44ואולי"" ,המגפיי של ברו"" ,אנחנו לא צריכי",
"להרגיש" ,צועקי על אהבה"( שהמשתתפות בחרו נראו תכני בוטי" :אמרו לה לשכב

לחצו לה בבט ,הרביצו בגב" )"ואולי"(.

בחמש פגישות ) (10 ,9 ,4 ,2 ,1ניגנו חלק מהמשתתפות בכלי נגינה כמו חלילית ,מפוחית
ומצילה צליל יחיד ,חזק וחד או צלילי דיסוננטיי חזקי ,חדי וקצרי שנשמעו כמו
צעקה .הנגינה התרחשה לאחר שיחה על נושא העקירה .בכל פע ניגנה משתתפת אחת .יש
להניח כי נגינה זו הכעיסה את שאר המשתתפות וגרמה לה לצעוק על המשתתפת שניגנה.
לדוגמה :בפגישה התשיעית לקחה אחת המשתתפות )אורי( את החלילית והפיקה ממנו צליל
חד קצר וחזק .שאר המשתתפות סתמו את האוזניי וצעקו עליה" :ש ...תסתמי ,די אורי,
אורי מספיק" )עמי ,פגישה  ,9עמ' .(13

 .2.2אובד
הטראומה נושאת בחובה אובד בלתי נמנע )לואיסהרמ ,(2004 ,כגו פרידה מוחלטת
ובלתי הפיכה ממקו ) ,(DSM- IV, 2000המביאה לתהלי של אֵ בל )גרנות .(2001 ,לאחר
התרחשות האובד האד חווה חס וחסר )גרנות ,(2001 ,געגועי עזי ותחושות של כעס
וכאב )קלבררוס .(2002 ,במחקר הנוכחי נמצאה תחושת חסר ברבדי רבי ,כגו חסר
במקו ובשייכות ,געגועי עזי לחיי שהיו וכאב עמוק על אובדנ ,כעס על הסביבה
הקרובה והרחוקה וקושי בהתמודדות לאחר העקירה .ביטויי האובד ,כמו תחושת החסר,
באו לידי ביטוי בראיונות המקדימי ,בשיחות שנערכו במהל הפגישות ובפעילויות
המוזיקליות שכללו את השירי הקיימי ,את כתיבת השירי ואת האלתורי.

 .2.2.1חסר
האובד הוא חוויה שבה האד מאבד חלק מעצמו ,משלמותו ,מה"אני" שלו .אד זה שרוי
בתחושה חריפה של חסר פנימי .המונח חסר מתייחס כא לאירועי שאירעו במהל
הפגישות ואשר העידו על חסכי או על פגיעה בשלמות של הקבוצה או של הפעילויות
המוזיקליות .במחקר הנוכחי התגלה החסר בפעילויות המוזיקליות בהיעדר של מרכיב
מוזיקלי חשוב ,כגו מלודיה .כמו כ נמצא חסר ביציבות ,חס אוראלי ,חסר בחו ואהבה,
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באנרגיה ,במשמעות ,ברוחניות ,בחוסר העניי שגילו המשתתפות ,בחוסר ודאות ,בחוסר
אמו ,ובחוסר שייכות ומקו .בראיונות המקדימי הובח החסר ג בחייה של משתתפות
המחקר מחו" לקבוצה.

 .2.2.1.1תחושת חוסר יציבות
תחושת חוסר יציבות שמקורה במעברי רבי שנאלצו המשתתפות לעבור ע משפחותיה
מהעקירה ועד המגורי בקאראוילה ,וכ חוסר יציבות מבחינת האמונה הדתית ,באו לידי
ביטוי בראיונות המקדימי ובתהלי הקבוצתי .בתהלי הקבוצתי הורגש חוסר היציבות
בהיעדרויות התכופות של המשתתפות ,שהתקשו להגיע לפגישות באופ סדיר או איחרו
כמעט לכל פגישה .חוסר היציבות ניכר ג בפעילויות המוזיקליות השונות ,למשל בהיעדר
קצב באלתורי המעיד על חסרונו של בסיס ועוג ,ובשני שירי )"תראי זה אני" ו"צועקי
על אהבה"( שלא הסתיימו על הטוניקה.
בראיונות המקדימי ובפגישות דיברו כל המשתתפות על חוסר היציבות שיצרו בחייה
התפצלות הקהילה והמעברי הרבי ממקו למקו שנאלצו ה ומשפחותיה לחוות לאחר
העקירה ,עד שהגיעו לאתר הקראווילות הזמני .ארבע משתתפות )בר ,אורי ,עמי ונעמה(
עברו ע משפחת ארבעה מקומות מגורי עד שהגיעו לשכונת הקראווילות שבו ה גרות
כיו .ה עברו מגוש קטי! למוסד לבנות ,מש למלו בדרו האר" ,מש למתק נופש צבאי
ולבסו! לאחד מאתרי הקראווילות בדרו האר"" :הביאו אותנו למוסד לבנות היה סבבה ,כל
הבנות ש באולפנא היו סבבה זה עזר להתמודד ע הבאסה .אחרי חודשיי עברנו למלו בדרו
והיה מגעיל בגלל התנאי ואז עברנו לכפר הנופש היה יותר טוב מהמלו .ואז לאתר הקראווילות.
זה היה מעצב" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ' .(IV

רוב המשתתפות )אורי ,בר ,עמי ,נעמה ,ירד( דיברו בראיונות המקדימי ובסיו התהלי
על כ שהשתנו לרעה מבחינה דתית לאחר העקירה ועל רצונ לשוב להיות דתיות יותר.
לטענת ,שמיעת שירי לועזיי וישראליי חדישי מראה על ירידה ברמה הדתית" .היו
אני שומעת יותר שירי חסידיי כי אני רוצה להתחזק )אורי ,בריאיו בסו! התהלי ,עמ'  (IIמיד
אחרי הגירוש שמעתי שירי לועזיי והייתי פחות דוסית ממה שהייתי בגוש .בגוש שמעתי שירי
חסידיי .זה קרה בגלל גיל ההתבגרות וג בגלל הגירוש" )אורי ,בריאיו המקדי ,עמ' .(V
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לדוגמה :בפגישה האחתעשרה דיברו המשתתפות על השינוי שחל בהתנהגות הדתית
לאחר העקירה ,לבוש שאינו צנוע דיו וניהול שיחות ע בני .ה דיברו על כ שהסביבה
אינה מקבלת אות" :אני אומרת לבנות הי בנות מה קורה? אז ה אומרות לי זהו עזבת את
הבני? )עמי( יש בנות שהתחברו אלינו שהיו דוסיות ואז ה התחילו להתלבש אחרת ,חצאיות יותר
קצרות וחולצות צמודות ,אז בנות באות אלי בפרצו! את קלקלת את החברות של ..יש דבר כזה
שא מישהי מדברת ע ב אז היא חילונית" )אורי ,פגישה  ,11עמ' .(12

קצב הוא מרכיב חשוב ומרכזי במוזיקה .פעמה בסיסית נחווית כמשהו קבוע ,יציב ,היוצר
תחושה של ביטחו ,וישנ מקצבי המאפשרי לחוות דרכ אנרגיה וכוח .מתו 22
אלתורי קבוצתיי ב 19אלתורי הקצב היה המרכיב המרכזי  המשתתפות אלתרו
במקצב חזרתי אחיד .רק בשלושה אלתורי שהתקיימו בתחילת התהלי לא היווה הקצב
מרכיב דומיננטי )פגישות .(3 ,1

בשבעה שירי )"משיח"" ,הלילה יעבור"" ,מרגיש אחר"" ,אש"" ,צועקי על אהבה",
"תראי זה אני"" ,אנחנו לא צריכי"( היו כמה אקורדי דיסוננטיי שיצרו חוסר שקט
ותחושה של אייציבות )בשיר "משיח" למשל ישנ טריטוני רבי מילה ;#בשירי
"מרגיש אחר" ו"תראי זה אני" ישנ אקורדי דיסוננטיי )"מרגיש אחר" ,EM7,DM7
" ,F7תראי זה אני" " ,FM#אנחנו לא צריכי" .(G7
שירי אחרי ,כגו "תראי זה אני" ו"צועקי על אהבה" ,אינ מסתיימי על הטוניקה
)"תראי זה אני" מסתיי על השביעית ו"צועקי על אהבה" מסתיי על הדומיננטה(.

 .2.2.1.2חס אוראלי
כל המשתתפות הביאו אוכל מהבית ,בדר כלל אוכל מבושל או כריכי ומעט חטיפי ,וכ
שתייה חמה וקרה – כוס תה ,מרק ח ,ושתייה קלה.
בכמה פגישות הכניסו שלוש משתתפות )ירד ,שרו ואורי( כלי נגינה אוראליי )מפוחית
וחלילית( לפה והשאירו אות ש ג כשלא ניגנו.
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לוח  :9שיעור המקרי )באחוזי( שבה הביאו המשתתפות אוכל לפגישות ומספר
הדקות שבה החזיקו כלי נגינה בפה בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור המקרי
שבה הביאו
המשתתפות אוכל
לפגישות
32%

מספר הדקות שבה
נותרו המפוחית
והחלילית בפה ללא
נגינה
15

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

34%

16.5

שלב 12–11 :III

31%

12

שלב 5–1 :I

מלוח  9עולה כי בשלב השני המשתתפות הביאו יותר אוכל לפגישות ) (34%והכניסו יותר
את המפוחית ואת החלילית לפה )  16.5דק'( מבלי לנג עליה ,לעומת השלב הראשו בו
הביאו פחות אוכל ) (32%ופחות הכניסו את המפוחית והחלילית לפה )15דק'( .בשלב
השלישי ה הביאו הכי פחות אוכל לקבוצה ) (31%ושיעור הדקות בה ה הכניסו את כלי
נשיפה לפה פחת )12דק'( ,א כי ההבדלי בי השלבי אינ משמעותיי.

 .2.2.1.3היעדר חו ואהבה וצור בפיצוי
חיבוק כלי הנגינה ,חיבוק אנושי ,התעטפות בשמיכות במש הפגישות ,יש לשער כי כל אלה
ביטאו צור של המשתתפות לפצות את עצמ על היעדר חו .היו שירי שהקבוצה בחרה
מספר פעמי והאזינה לה כגו "צועקי על אהבה" ו"אש" ,שירי שמבטאי
במילותיה היעדר בחו ואהבה.
בשבע פגישות ) (7–1הרבו המשתתפות להתעט! בשמיכות ,במעיל ובשכמייה בתואנה שקר
לה ,א! שהמזג פעל על חו .לדוגמה :בפגישה הרביעית התעטפו ארבע משתתפות )אורי,
ירד ,בר ונעמה( בשמיכות למ הרגע שבו התחילה הפגישה .שתיי מה )נעמה וירד(
המשיכו להתעט! בשמיכות עד סו! הפגישה ,והשתיי האחרות )בר ואורי( התעטפו
בשמיכות עד סו! הדמיו המודר שהתקיימה באמצע הפגישה .בהמש ,בפגישות ),(12–8
נפסקה התופעה .יש לשער כי היו לכ סיבות אחדות :מהפגישה השישית לא התבצעו
הרפיות וה לא שכבו על שמיכות כפי שעשו בפעילות זו; מזג האוויר התחמ .הצור בחו
התבטא בהמש בהתנהגויות שונות ,כמו חיבוק התופי והגיטרה .המשתתפות הרבו לחבק
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כלי נגינה העשויי מע" ,שהוא חומר ח ,כפי הנראה כדי לחוש חו ותמיכה .ה חיבקו
בעיקר את התופי )ג'מבה – תו! אפריקני וטבלה הודית( ואת הגיטרה.

לוח  :10שיעור המשתתפות )באחוזי( שהתעטפו בשמיכות וחיבקו את התופי ואת
הגיטרה וחלק הזמ שעשו זאת בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 5–1 :I

שיעור
המשתתפות
שהתעטפו
בשמיכות
ובשכמיות
66%

55%

חלק הזמ
בפגישה
שבו חיבקו
המשתתפות
את התופי
26.76%

שיעור
המשתתפות
שחיבקו את
התופי

שיעור
המשתתפות
שחיבקו את
הגיטרה
16.6%

חלק הזמ
בפגישה שבו
חיבקו
המשתתפות את
הגיטרה
8.37%

שלב 10–6 :II

41.5%

76%

26%

29.6%

19.78%

שלב 12–11 :III

0%

90%

29.68%

36.5%

18%

לוח  10עולה כי בשלב הראשו שיעור ההתעטפות בשמיכות היה הגבוה ביותר ),(66%
לעומת השלב השני ) .(41%בשלב השלישי המשתתפות לא התעטפו כלל .בשלב השלישי היה
שיעור המשתתפות שחיבקו את התופי ) (90%ואת הגיטרה ) (36%הגבוה ביותר ,לעומת
השלב השני שבו שיעור חיבוק התופי ) (76%וחיבוק הגיטרה ) (29.6%היה נמו יותר.
בשלב הראשו שיעור המשתתפות שחיבקו את התופי ) (55%והגיטרה ) (16.6%היה הנמו
ביותר .פרק הזמ שבו חיבקו המשתתפות את התופי בשלב השני ) (26%כמעט זהה לשלב
הראשו ) ,(26.76%א עלה בשלב השלישי ) ,(29.68%א כי לא באופ משמעותי .פרק הזמ
שבו חיבקו המשתתפות את הגיטרה בשלב השני ) (19.78%הוא הגבוה ביותר .בשלב השלישי
פחת פרק הזמ ) ,(18%א לא באופ משמעותי ,לעומת השלב הראשו שבו פרק הזמ שבו
חיבקו המשתתפות את הגיטרה היה הנמו ביותר ).(8.37%

בשישה שירי ישראליי – "צועקי על אהבה"" ,הבוקר יאיר"" ,אש"" ,תראי זה אני",
"זה שיר פרידה" ו"המנגינה שלי" – תוכני השירי הביעו חסר באהבה ותחושות של בדידות
וכמיהה .הדובר בשיר "תראי זה אני" אומר" :תראי זה אני בוכה אל תלכי כי לא נשאר דבר".
בשיר "צועקי על אהבה" הדובר אומר" :היו אני לבד ,אני משבר ומנסה" .בשיר "צועקי על

אהבה" מודה הדובר" :מנסי וזה נורא קשה" .בשיר "הבוקר יאיר" הדוברת מספרת על
פנטזיה שיש לה על קשר ע ב זוג ועל כ שהוא לא קיי למעשה" :בנשיקה של אוהבי שא!

80

פע לא הייתה .הוא לא פה" .בשיר "אש" מדובר על אשמה ,על געגועי לאהובה ועל
בדידות" :רוצה לגעת ואת רחוקה" .בשיר "המנגינה שלי" הדובר שר על חסר בדברי ,ביניה
אהבה" :כול רוצי אהבה ומוצאי אכזבה ...מוצאי מכסי בינתיי רק אני בודד".

 .2.2.1.4חוסר אנרגיה ומוטיבציה
בשבע פגישות ) (10 ,8 7 ,5–1חמש מתו שש משתתפות )עמי ,אורי ,בר ,נעמה וירד( ביטאו
חוסר אנרגיה באופ מילולי בטקס הפתיחה ובאמצעות נגינה איטית וכבדה ,בתוכני השירי
שנכתבו ,בשירי שנבחרו ולאחר הרפיה .למשל ,בפגישה החמישית אמרה אחת המשתתפות
)בר( בטקס הפתיחה כי היא עייפה וכי כואב לה הראש" :זו תחושה ,אני עייפה כאילו כואב לי
הראש" )בר ,פגישה  ,5עמ' .(1

בפגישות היו ביטויי לחוסר אנרגיה בפעילויות המוזיקליות ,במשפטי השירי שנבחרו
ובשירי שנכתבו ,בהרפיה ברצו לשכב ולהיות פאסיבי ,ובנגינה איטית וכבדה .והנה כמה
דוגמאות:
•

בפגישה השלישית הביעו במילי שלוש משתתפות )עמי ,ירד ונעמה( חוסר כוח לאחר
השיר "טוב כמו עכשיו"" :היו אנחנו שקטות ועייפות ...א! פע לא טוב כמעט" )עמי,

פגישה  3עמ' .(9
•

לאחר ההרפיה הביעה משתתפת נוספת )נעמה( חוסר אנרגיה" ,הכוח נתקע לי ברגליי
)נעמה ,פגישה  ,3עמ' .(13

•

משתתפת אחרת )ירד( אמרה במהל ההאזנה לשירי וכ בסיו הפגישה כי היא
עייפה"" :אני עייפה...היה מעיי!" )ירד ,פגישה  ,3עמ' .(14

בשישה מתו  22אלתורי קבוצתיי הייתה תחושה של חוסר אנרגיה שהתאפיינה בנגינה
איטית וכבדה .לדוגמה :באלתור הראשו בפגישה שלוש העבירה משתתפת אחת )עמי( מקל
גש מצד לצד באיטיות ובכבדות מורגשת בתנועותיה כשמשתתפת נוספת )נעמה( ניגנה
במפוחית צלילי יחידי .הנגינה הייתה חלשה ,איטית וכבדה.
בשלוש פגישות ) (12 ,4 ,2אלתרו המשתתפות באופ יחידני שמונה מתו  20אלתורי
שהתאפיינו בנגינה איטית וכבדה .לדוגמה :בפגישה הרביעית תופפה משתתפת אחת )נעמה(
על הג'מבה פעמות של רבעי ,ונגינתה הייתה כבדה ואיטית .משתתפת נוספת )בר( ניגנה על
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תו! היד פעמות של רבעי .ביד אחת היא החזיקה את התו! וביד השנייה הקישה עליו.
הנגינה התחילה באיטיות ובכבדות והפכה לקלילה יותר רק לאחר כעשר שניות.

בשבעה שירי קיימי )מתו  (44יש ביטוי לחוסר אנרגיה המתבטא בחוסר כוח פיזי –
"יו שישי"" :אי לי כוח לקו אי לי חשק לכלו"" ,המנגינה שלי"" :לעמוד כשאני
מותש"" ,מסע ומת"" :וזו האש אשר דועכת"" ,מעיל אחד בגש"" :ראיתי זוג עיניי
מסרבות להיפתח"" ,להרגיש"" :להרגיש עיי! ,להרגיש סחוט"" ,חדר משלי"" :לא לעצו
עניי"",ת לי כוח" :או ת לי כוח".
בשני שירי שנכתבו )פגישה  (3 ,1היה ביטוי לחוסר כוח ,למשל "אי לי כוח למורה שלי...
יש לימודי שגומרי ב אד".

לוח  :11מספר המקרי שבה היו ביטויי מילוליי לחוסר אנרגיה ואלתורי
קבוצתיי ויחידניי בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I

מספר האלתורי
קבוצתיי
המבטאי חוסר
אנרגיה
) 4מתו (13

מספר המקרי
שבה היו
ביטויי מילוליי
לחוסר אנרגיה
12

מספר האלתורי
היחידניי
המבטאי חוסר
אנרגיה
6

שלב 10–6 :II

7

0

0

שלב 12–11 :III

0

0

2

מלוח  11עולה כי בשלב הראשו מספר הביטויי המילוליי של חוסר אנרגיה ) (12היו
הגבוהי ביותר ,לעומת השלב השני ) .(7בשלב השלישי נעלמו ביטויי אלה .עוד עולה מלוח
זה כי בשלב הראשו מספר האלתורי הקבוצתיי ) (4והיחידניי ) (6שביטאו חוסר
אנרגיה הוא הגבוה ביותר ,לעומת השלב השני שבו לא היו כלל ביטויי חוסר אנרגיה והשלב
השלישי שבו היו ביטויי מעטי של חוסר אנרגיה באלתורי היחידניי ).(2
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 .2.2.1.5תחושת חוסר משמעות וחוסר רוחניות
שתי משתתפות )נעמה ועמי( ביטאו תחושה של חוסר משמעות המקשה עליה להתאקל
ביישוב הזמני .והנה כמה דוגמאות:
•

אחת המשתתפות )עמי( ציינה בריאיו לפני התהלי כי א ייפול קסא אחד ,היא
עפה מאתר הקראווילות וכי זה לא גוש קטי! .אמירה זו נאמרה כאשר היא סיפרה
על החיי לאחר העקירה" :סת יש פה את הקראווילות ,יש פה עוד יישוב ...לא יודעת.
בקראווילה אי מקו כייפי שאני אוהבת להיות בו" )נעמה ,בריאיו מקדי ,עמ' " .(IIאבל
א פה ייפול פצ"מר אחד אני לא אשאר ...לא שאלו אותי ,לא טוב פה .א פה ייפול פצמר
אחד פה אני הולכת" )עמי ,בריאיו המקדי ,עמ' .(II

•

בפגישה העשירית דיברו המשתתפות על כ שבשנה הבאה ה נפרדות זו מזו כי ה
עוברות ללמוד בתי ספר אחרי וכול בתנאי פנימייה .ה הביעו שמחה על כ שה
עוברות מכיוו שאי מה לעשות באתר הקראווילות ועדי! לגור בפנימייה מאשר
בבית הנמצא באתר הקראווילות" :מקו דפוק ,אי מה לעשות פה ,עדי! להיות
באולפנא מאשר בבית" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(8

בתוכ שני שירי "אנחנו לא צריכי" שבחרו שלוש משתתפות )נעמה,ירד ועמי( בשלוש
פגישות ) (6 ,5 ,4ודיבר על חוסר המשמעות שיש בתאונות הדרכי ו "זה היה ביתי" שבחרה
אחת המשתתפות )ירד( בשתי פגישות ) (9 ,8היו משפטי שדיברו על אובד הבית ועל
תחושת חוסר המשמעות שיש לאחר מכ" :כשאת הלכת ,הלכו אית כל אות הידידי ,אית
תמיד צחקנו....בשבילי זה הבית בשביל זה עוד סת קו על מפה..לא מאמי שזה נגמר עכשיו הכול
לקוח יד ביד נהיה לעד ונעל כמו הרוח" )פגישה  ,9עמ' .(5

בשש פגישות בחרו משתתפות המחקר ארבעה שירי )"א אשכח"" ,על נהרות בבל"" ,אנא

בכוח"" ,משיח"( שביטאו חסר רוחני .לדוגמה :בשלוש פגישות ) (6 ,5 ,4בחרו המשתתפות
בשיר "משיח" המבטא את הכמיהה למשיח המתמהמה לבוא זה שני רבות ,ועל הציפייה
שיפתור את תחלואי החיי ויושיע את בני האד מצרותיה" :אי הלב נשבר כל בוקר ,למה
הוא עוד לא הגיע".
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 .2.2.1.6שעמו וחוסר עניי
במהל הפגישות היו ביטויי רבי של שעמו מצד המשתתפות .שתי משתתפות )אורי
ועמי( הביעו שעמו ,חוסר מעש וחוסר עניי באתר הקראווילות" :משעמ כי ,לא יודעת
מעצב פה .משעמ הכול רגיל פה ,אי מה לעשות )נעמה ,פגישה  ,3עמ'  .(8אי מצב רוח ללכת
לחוגי משעממי .אני עכשיו בחוג תפירה אבל לא יודעת" )עמי ,פגישה  ,3עמ' .(8

בשבע פגישות ) (10 ,8 ,6 ,4 1הביעו המשתתפות שעמו ופיהקו במש הפגישות .לדוגמה:
בהתחלת הפגישה השלישית הגיעו רק שתי משתתפות )עמי ונעמה( לפגישה ,ואמרו
שמשעמ להיות רק שתיי בקבוצה ושחסרי לה הרבה דברי" .משעמ ,משעמ זה יותר
כמו יש הרבה דברי שחסרי לי )עמי פגישה  ,4עמ'  ,(2משעמ להיות רק שתיי")נעמה ,פגישה ,4
עמ' .(2

בשלוש פגישות ) (3 ,2 ,1נתפסו פעמוני הרוח ממפתחות כמשעממי .בזמ החיפוש אחר כלי
נגינה מצאה אחת המשתתפות )אורי( את פעמוני הרוח העשויי ממפתחות ,הרימה אות,
הסתכלה בה ואמרה שה משעממי" :איזה משעמ" )אורי ,פגישה  ,1עמ' .(1

בעשרה אלתורי ,שלושה קבוצתיי ושבעה יחידניי ,היו ביטויי של שעמו על ידי
תיפו! איטי ,כבד וחזק .לדוגמה :באלתור היחידני שהיה בפגישה הרביעית ניגנה משתתפת
אחת )בר( בג'מבה תיפו! כבד ,חזק ואיטי ,ולאחר מכ אמרה "משעמ קצת" .משתתפת
אחרת )שרו( ניגנה בגיטרה אלתור בעל אופי איטי וכבד ,ואמרה "זה נשמע משעמ" )בר,
פגישה  ,4עמ' .(5

מתו עשרה שירי שכתבו המשתתפות בשלוש פגישות ) (4–2עלו תכני שביטאו שעמו
אצל שלוש משתתפות )ירד ,עמי ואורי(" :איזה עול איזה עול משעמ לי ב אד ,אני נרד,
אני נרד ,איזה בית ספר מטומט .לילה טוב" )עמי ,פגישה  ,3עמ'  ;(11בפגישה שלישית" ,איזה
חיי משעממי חסרי תכלית" )ירד ,פגישה  ,3עמ' .(11

84

לוח  :12מספר ביטויי השעמו והאלתורי הקבוצתיי והיחידניי שבה אולתר שעמו
בחלוקה על פי שלבי טיפול
מספר
ביטויי
השעמו
המילוליי
24

מספר ביטוי
השעמו
בשירי
שנכתבו
3

מספר האלתורי
הקבוצתיי שבה
ביטאו המשתתפות
שעמו בנגינה
) 2מתו (13

מספר האלתורי
היחידניי שבה
ביטאו המשתתפות
שעמו בנגינה
) 8מתו (14

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

3

0

0

0

שלב 12–11 :III

1

0

0

0

שלב 5–1 :I

מלוח  12עולה כי בשלב הראשו היה מספר ביטויי השעמו הגדול ביותר ) ,(24לעומת השלב
השני שבו פחתו ביטויי השעמו במידה ניכרת ) (3וכמעט נעלמו בשלב השלישי ) .(1מספר
ביטויי השעמו בשירי שנכתבו ) (3באלתורי הקבוצתיי ) (2ובאלתורי היחידניי )(8
נראו רק בשלב הראשו.

 .2.2.1.7תחושת חוסר ודאות המובילה לתחושת לח" ולמתח
בראיונות המקדימי ובפגישות עלו תחושות חוסר הוודאות וחוסר התקווה לגבי עתיד
האישי ולגבי החיי במדינה .ג חוסר הוודאות לגבי בניית מגורי הקבע גר למשתתפות
לחוש מתח ,פסימיות וחוסר תקווה" :במדינה אני לא יודעת מה יהיה א יש תקווה" )אורי,

ריאיו מקדי,עמ'  .(Vלדוגמה :אחת המשתתפות )עמי( לא יכלה לראות את הבית החדש
שייבנה בעתיד" :אני לא רואה את התקווה שיהיה יותר טוב .כשיהיה בית ,יהיה יותר טוב ,אבל
אני לא יכולה לראות את זה .אני לא רואה את זה באופק" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

באמצע התהלי הקבוצתי הגבירה תחושת חוסר הוודאות את רמת הלח" שנוצר עקב
החיפוש אחר בית ספר תיכו מתאי .היו משתתפות שלא קיבלו תשובות ממקומות
הלימוד .הלח" התבטא בחמש פגישות ) .(8 ,6 ,5 ,4 ,3לדוגמה :בפגישות  6–4ביטאו שלוש
משתתפות )אורי ,בר ושרו( בטקס הפתיחה את הלח" שחשו משו שעדיי לא ידעו
בוודאות היכ ילמדו בשנה הבאה" :אני לחוצה בגלל שאני נבחנת לאולפנא ביו חמישי"
)שרו,פגישה  ,5עמ'  ,(7זה מלחי" שאני לא יודעת איפה אלמד .היו הייתה לי שיחה ע היועצת,
היא אמרה לי ,אני מרגישה שעובר עלי משהו" )בר ,פגישה  ,8עמ'  .(4רק אני ושרו לא יודעות לא
אנחנו הולכות שנה הבאה ,זה מלחי"" )אורי ,פגישה  ,6עמ' .(1
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ג באלתורי הקבוצתיי היה אפשר להבחי במתח שנבע מחוסר הוודאות .לדוגמה:
באלתור הקבוצתי השישי )בפגישה  (3תופפה אחת המשתתפות )עמי( בג'מבה ומשתתפת
אחרת )נעמה( הקישה על תו! אפריקני .ה ניגנו פעמות איטיות וכבדות ,וירד ניגנה
במפוחית צלילי עולי ויורדי ובתו! היד פעמות מהירות .האלתור התחיל בכבדות
ובאיטיות ,א הוא" לקראת סופו" .כ ,זה היה ג לח"" )עמי ,פגישה  ,3עמ' .(5

בארבע פגישות ) (12 ,10 ,9 ,8ביטאו המשתתפות את הקושי שלה להסתגל לרעיו שיאלצו
להיפרד זו מזו כשיעברו לפנימיות שונות .סביר להניח שהקושי היה קשור לחוסר הוודאות
שחשו לגבי עתיד .לדוגמה :בפגישה העשירית ,לאחר השיר "הלילה יעבור" ,שתי משתתפות
)עמי ואורי( דיברו על הפרידה העומדת לפניה ,והביעו את הגעגועי שלה בכתיבת השיר:
"איזה עצבי זה ,לא ניפגש הרבה ,אתגעגע ,אני פשוט אתגעגע" )אורי ,פגישה  ,10עמ' .(9

 .2.2.1.8ביטויי המעידי על חוסר אמו
חוסר האמו שהביעו המשתתפות הופנה למבוגרי ,לצוות המורי ,לחיילי ולמדינה.
חוסר האמו בהורי ובמורי הובע בשמונה פגישות ) ,(9–2והתאפיי בביטויי כעס ושנאה
של המשתתפות כלפי המורי שלה ושאר המבוגרי ביישוב .לדוגמה :בפגישה הרביעית
אמרו המשתתפות כי המורי חושבי שה תינוקות ומלמדי אות חומר המתאי
לתינוקות" :המורה עושה לנו יצירה של כיתה א' .מה היא חושבת שלעצמה שאנחנו תינוקות?"

)עמי ,פגישה  ,4עמ' .(14

שלוש משתתפות )אורי ,ירד ונעמה( הביעו את חוסר אמונ במבוגרי ובהורי בראיונות
המקדימי ובשלוש פגישות ) .(9–7לדוגמה" :לא היה להורי כוח ,הרגשתי את הקושי שלה.

ע הורי יש פער דורות" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIבפגישה השמינית דיברו המשתתפות על
משפחה אחת שהוציאה את הילדי לפני העקירה וארזה את כל הבית .ה הביעו כעס וחוסר
אמו כלפי ההורי במשפחה הזאת שוויתרו על הבית עוד לפני העקירה" :היו כאלה שנלחמו
על הבית ,אבל לא היה כלו בבית )ירד( .השיש לא היה ,הרסו הכול .אני הלכתי לראות .אני לא
הייתי מסכימה אפילו א היו אומרי לי בצחוק .מה שמוזר שה נלחמו ,ה התבצרו ,הילדי לא
היו" )עמי ,פגישה  ,8עמ' .(12

חוסר האמו במורי ,שהתאפיי בהבעת כעס ,שנאה וחוסר רצו להיות בבית הספר ,עלה
בתכניה של חמישה מתו עשרה שירי שנכתבו )פגישות  .(10 ,7 ,5–3לדוגמה" :לפעמי

86

אני שונאת מורות"; "אני שונאת את בית הספר ואת כל המורי בגלל שה מפגרי" ; "לא קלי
ה ,לא קלי חיינו ,ואני שונאת את המורי )עמי ,פגישה  ,5עמ' .(7

לוח  :13שיעור המשפטי )באחוזי( בשירי שנכתבו המבטאי חוסר אמו במורי
ובמבוגרי בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I

שיעור המשפטי בשירי
שנכתבו שבה מופיעי ביטויי
של חוסר אמו במורי
ובמבוגרי
11%
9%

שלב 10–6 :II

0

שלב 12–11 :III

מלוח  13עולה כי השיעור הגבוה ביותר של משפטי המבטאי חוסר אמו היה בשלב
הראשו ) ,(11%לעומת השלב השני ) .(9%מבחינה זו ,אי הבדל ניכר בי השלב הראשו
לשלב השני ,ואול בשלב השלישי נעלמו ביטויי אלה לגמרי.

חוסר האמו בקבוצה התבטא בשלוש פגישות ) (10 ,9 ,7ובראיונות שהתקיימו בסיו
התהלי .לדוגמה :בפגישה השביעית ,לאחר השיר "א אשכח" ,כל המשתתפות אמרו
שלא ירשו לעצמ לבכות בקבוצה .בפגישה העשירית כתבה אחת המשתתפות )נעמה( משפט
בשיר שה כתבו ,וביטאה בו את חוסר אמונה בקבוצה" :מתי תבינו שככה אני?" )נעמה ,פגישה
 ,10עמ' .(10

חוסר האמו בחיילי ובמדינה התבטא בארבע פגישות ) (9–6ובראיונות המקדימי אצל
חמש משתתפות )עמי ,אורי ,שרו ,בר וירד( .לדוגמה :בפגישה השישית ,לאחר השיר
"אש" ,שלוש משתתפות )אורי ,שרו ונעמה( אמרו שלא תסלחנה לחיילי שגירשו אות:
"לא נסלח זה על מה שהיה בגירוש )שרו ,פגישה  ,6עמ'  ,(7לא נסלח בחיי נכו? )נעמה ,פגישה ,6
עמ'  ,(7לכל מי שהיה בגירוש לחיילי ) אורי ,פגישה ,עמ' .(7

 .2.2.1.9תחושת חסר במקו וחוסר שייכות

87

כל המשתתפות )עמי ,אורי ,שרו ,נעמה ,בר וירד( הביעו תחושות של חסר במקו ,חוסר
שייכות ותלישות .סביר להניח שתחושות אלה נוצרו אצל בעקבות העקירה מגוש קטי! .היו
ביטויי לא מעטי של חוסר התאקלמות וחוסר שייכות למקו המגורי החדש ושל חסר
במקו מגורי מוכר הנוס הרגשה של ביטחו .תחושה החסר במקו התבטאה בשירי
שה בחרו ,בשירי שכתבו ,ובשיחות שהתנהלו בפגישות ובראיונות המקדימי.
בראיונות ובפגישות דיברו שלוש משתתפות )עמי,ירד ואורי( על הקושי שהחסר במקו
מוליד – חוסר פרטיות .אחת המשתתפות )עמי( סיפרה כי בפנימייה שבה ה שהו מיד לאחר
העקירה ,וג בכפר הנופש שעברו אליו לאחר מכ ,לא הייתה פרטיות ופינה לכל ילד מכיוו
שחדרי המגורי היו צמודי זה לזה וצפופי .לדוגמה :אחת המשתתפות )עמי( סיפרה כי
בשלב המעברי היא לא מצאה את מקומה" :הכול היה גרוע ,האוכל ,החדרי .בכפר הנופש
היה גרוע ,אבל יותר נחמד מכפר פינס .רציתי פינה משלי ,מקו משלי ,שיהיה את הדברי שלי.
הייתי הרבה בחדר של אורי ,אבל לא היה לנו את המקו שלנו .כול ראו הכול .היה צפו! ,אי
פרטיות" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(V

בראיונות המקדימי דיברו המשתתפות על חסר במקו ובפרטיות באתר הזמני שבו גרו
בקראווילה" :בקראווילה הכול דק .אתה עובר וכול שומעי מה שקורה .בגוש א! אחד לא שמע,
הייתה פרטיות" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' " .(VIIמשעמ כי ,לא יודעת מעצב פה .אי לי מה
לעשות כא" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ' .(VII

בראיונות ובפגישות הביעו חלק מהמשתתפות את תחושת חוסר השייכות שלה לקהילה
החדשה .לדוגמה :אחת המשתתפות )שרו( ,שעברה לגור באתר הזמני מיישוב אחר ולא
מהיישוב שממנו באו שאר המשתתפות ,ביטאה את תחושת חוסר השייכות לקהילה החדשה
ולבנות גילה .היא הביעה תחושות של בדידות וזרות למקו מגוריה ,וסיפרה על געגועיה
העזי לחברותיה וליישוב בגוש קטי! שבו חייתה ע משפחתה" .פה אי לי חברות טובות.
רוב עברו בעיקר לעי צורי .פה אתה כל הזמ מרגיש מריבות בחברה .בנווה דקלי היו  24בנות,
אז לא היו מריבות ,לא היו חבורות .פה זה סגנו שונה .אני מרגישה שבאתי ממקו הרבה יותר
בוגר .הייתי רוצה להרגיש יותר שייכת .אני רוצה ,אבל לא נראה לי שזה יקרה ...פה אי לי חברות
טובות .בכל מקו אתה חושב שעדי! ל לגור במקו אחר .א! חברה שלי לא שמחה איפה שהיא
גרה .אבל לא יכלו להישאר ביחד כי זה היה יישוב גדול ע מלא סגנונות .החברות עברו בעיקר לעי
צורי .הייתי רוצה לעבור לש ...אני מרגישה לא שייכת" )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II
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בראיונות המקדימי ובפגישות דיברו המשתתפות על הקשרי בתו המשפחה שהתערערו
לאחר העקירה ,שכ במש חודשי רבי גרו רוב משתתפות המחקר בבתי מלו ,בחדר אחד
ע אחיה הגדולי ובנפרד מהוריה .לדוגמה :אחת המשתתפות )אורי( סיפרה כי לאחר
העקירה הילדי לא גרו ליד ההורי ,יש להניח שזה גר לנתק בי הילדי להוריה" :לא
היינו ע ההורי .ה בחדר פה ואנחנו הגדולי בחדר אחר .בלילה היינו אומרות להורי לילה טוב
כשהלכנו לישו ובבוקר אימא הייתה מעירה אותי .במל שאול ובכפר הנופש לא ישנתי ליד ההורי.
כמעט שנה שלמה לא הייתי אית וע אחי הקט .כשהיינו בכפר הנופש אבא שלי אמר לי שאני
צריכה להיות יותר בקשר ע המשפחה" ...כשהיה לי קשה הלכתי רק לחברות .הרגשתי שלאבא
ואימא קשה .ה לא שיתפו אותי שקשה לה" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III

בתשע פגישות ) (12 ,10–3היו משתתפות שסיפרו על תחושת האישייכות שלה לקבוצה,
לקהילה ולסביבה הרחבה יותר .תחושה זו באה לידי ביטוי במהל הפגישה באופ מילולי,
בבחירת השירי ובכתיבת.

בשתי פגישות הביעו המשתתפות תחושות של דחייה מצד הסביבה .לדוגמה :בפגישה
העשירית ,בסבב הסיו ,סיפרה משתתפת אחת )עמי( שחשה דחייה מצד "אנשי באר""
כשסיפרה שהיא גרה בגוש קטי!" :כששואלי אותי מאיפה את? אני אומרת מגוש קטי! ,אז
מתחילי לצחוק עלי ,מה גוש קטי! את חיה באשליות זה קטע" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(17

בחמישה שירי שנכתבו )פגישות  (11 ,9 ,7 ,3 ,2הביעו המשתתפות חוסר שייכות ותחושת
דחייה ,לדוגמה :בפגישה האחתעשרה כתבה אחת המשתתפות )עמי( בשיר כי היא חשה לא
שייכת וא! דחויה בחברה מכיוו שהיא לא מתנהגת על פי הקודי החברתיי ולכ היא
מנסה למצוא את מקומה במקו אחר בו יקבלו אותה" :מנסה לשחות מכא מחו" לזר
להיות רחוק היכ שרק טובי חיי ,נשארתי כא לבד ואי כא א! אחד שיעזור לי" )עמי ,פגישה ,11

עמ' .(18
בשמונה שירי שנבחרו ביטאו המשתתפות תחושות של חסר במקו ,של דחייה ושל חוסר
שייכות )"אב הרחמי"" ,לש ייחוד"" ,אש"" ,אנחנו לא צריכי"" ,מרגיש אחר"" ,מה עשיתי",

"מחו" לזר"" ,מגיע לי אותי"( .לדוגמה :בפגישה השמינית בחרה אחת המשתתפות )ירד(
בשיר "מרגיש אחר" ,וחשה הזדהות ע המשפט שהמחיש את הרגשתה שלא מצאה לעצמה
מקו ושהיא חשה לא שייכת" :שוב מרגיש אחר כבר לא מוצא מקו".
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בפגישה  5משתתפת נוספת )שרו( בחרה בשיר "אב הרחמי" ושאר המשתתפות דחו ולעגו
לבחירתה ולא הקשיבו לשיר כשהוא התנג אלא דיברו במהלכו" :אני רוצה את "אב
הרחמי" )שרו( ,אמרתי שזה מה שהיא תבחר ,אני לא אוהבת את השירי האלה ולא רוצה להכיר
אות ,הקול שלו מעורר רחמי" )אומרת בציניות( )בר ,פגישה  ,5עמ' .(12

לוח  :14שיעור המקרי שבה נבחרו שירי המבטאי חוסר שייכות
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור המקרי
שבה נבחרו שירי
המבטאי חוסר
שייכות
26%

שלבי
בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I
שלב 10–6 :II

25%

שלב 12–11 :III

9%

לוח  14עולה כי בשלבי הראשו ) (26%והשני ) (25%ניכרה תחושה של חוסר שייכות
שהתבטאה בשירי שנבחרו .מבחינה זו ,אי הבדל גדול בי שני השלבי הראשוני ,ואול
בשלב השלישי הייתה ירידה ניכרת בתחושת חוסר השייכות ).(9%

בשלושה שירי – "משיח"" ,שמור את לבי" ו"יו שישי" – רקדו מרבית המשתתפות ,א
היו ביניה שלא רקדו .נית לשער שה שלא מצאו את מקומ ולא חשו עצמ שייכות.
לדוגמה :בשיר "משיח" רקדו המשתתפות ריקוד שחיברו לקראת פורי .אחת המשתתפות
)נעמה( לא רקדה בשתי בפגישות ) ,(4 ,3יש להניח כי לא למדה במחזור שלה .כשה רקדו,
היא ישבה על הכיסא ולא השתתפה" :חשוב שלא יראו ,כי יש לנו פסטיבל באמצע חודש אדר
ואנחנו עושות את השיר 'משיח' ,רוקדות .למה את לא רוקדת? )חוה לנעמה( כי אני לא אית בכיתה
)נעמה( נעמה אל תגלי לא! אחת כלו על הריקוד )עמי ,פגישה  ,3עמ'  (5אני במילא לא אזכור

)נעמה ,פגישה  ,3עמ' .(5
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 .2.2.1.10היעדר מלודיה
מלודיה היא מרכיב מוזיקלי המסייע לבטא רגשות ,תחושות ,הלכי נפש ומצבי רוח בתו
יצירה .בחלק מהאלתורי לא הייתה מלודיה אלא רק מקצבי .בשירי שנבחרו ושנכתבו
היו בתי שדוקלמו ולא הושרו .עשרה מתו  22אלתורי קבוצתיי היו ללא מלודיה.
לדוגמה :בפגישות הראשונה והשנייה הציעו שתי משתתפות לאלתר על פי קצב קבוע .בשני
האלתורי האלה לא הייתה מלודיה" :בואו ננג ביחד )עמי ,פגישה  ,1עמ' " ;(3לא ,בואו ,אני
מתחילה וכל אחת לפי הסדר מצטרפת .כ קצב חוזר ,שזה יהיה לפי הסדר" )נעמה ,פגישה  ,1עמ' .(3

לוח  :15שיעור השירי )באחוזי( שנבחרו והאלתורי שבה לא הייתה מלודיה
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור השירי
שנבחרו בה
היו בתי
שדוקלמו
29%

שיעור
האלתורי
חסרי
המלודיה
23%

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 1026 :II

28%

75%

שלב 12–11 :III

27%

100%

שלב 5–1 :I

מלוח  15עולה כי בשלב הראשו היה שיעור השרי שנבחרו ובה בתי שדוקלמו הגבוה
ביותר ) (29%לעומת השלב השני ) (28%והשלב השלישי ) ,(27%א כי לא היו הבדלי
משמעותיי בי שלושת השלבי .שיעור האלתורי חסרי המלודיה הגבוה ביותר היה
בשלב השלישי ) ,(100%לעומת השלב השני ).(75%

ברוב הפגישות נכתבו הלחני לשירי על ִידי או על ידי המשתתפות ,ואול בשתי פגישות )9
ו (11בחרו המשתתפות לדקל ולשיר על פי מקצב .לדוגמה :בפגישה התשיעית ה בחרו
את המקצב מתו בתי השיר "זה היה ביתי" .בפגישה האחתעשרה ה תופפו בתופי מקצב
חזרתי ודקלמו את מילות השיר שכתבו.

ב 11מתו  44שירי שנבחרו היו בתי שנשאו אופי דקלומי) .לעתי רק בית אחד ולעתי
כל הבתי( .כל הבתי בשירי "אנחנו לא צריכי"" ,זה היה ביתי"" ,המנגינה שלי"",ת
כוח" " ,חו יולי אוגוסט" נשאו אופי דקלומי ,ומרכיב הקצב היה דומיננטי בו .ג הבית
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האחרו של השירי "צועקי על אהבה" ו"משיח" נשא אופי דקלומי ,ומרכיב הקצב היה
דומיננטי .ההקדמה של השיר "הלילה יעבור" נשא אופי דקלומי.

 .2.2.2געגועי
געגועי לאחר אובד מתאפייני בתחושה עזה של כמיהה וברצו דוחק לשוב ולחוות את
שהיה למקו ,לזמ ולחוויות שהיו ואבדו )שפירא וחגל .(2005 ,הגעגועי מתבטאי
בבניית נרטיב חיובי וא! אידיאלי למקו ,בתיאור מפורט של מקומות ,חוויות ,ריחות
ואווירה.
במחקר הנוכחי כל המשתתפות הביעו געגועי לגוש קטי! בכלל ולבית ,לי ולחדר בפרט.
הגעגועי באו לידי ביטוי בשיחות ובראיונות המקדימי ,ובשירי שה בחרו וכתבו.

 .2.2.2.1אידיאליזציה לגוש קטי!
בראיונות המקדימי ובמרבית הפגישות נעשתה אידאליזציה של גוש קטי! על ידי
המשתתפות" :אהבתי הכול בגוש ש נולדתי ,ש חיית  12שנה .הכול" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ'
" .(IIIהכול היה מושל בגוש )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' " .(IVלא היו מריבות ,האווירה הייתה
הרבה יותר חמה" )שרו ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .2.2.2.2געגועי לגוש קטי!
במהל הפגישות בחרו המשתתפות  15מתו  44שירי והביעו באמצעות געגועי לגוש
קטי! .והנה כמה דוגמאות:
•

בפגישה החמישית החלו המשתתפות לשיר את השיר "עניי של זמ" ,ובאמצעותו
נזכרו בפסטיבל זמר שהתקיי מדי שנה בגוש קטי! .ה נזכרו בפסטיבל שבו
הופיעה משתתפת אחת )בר( בשמלה כחולה ושרה את השיר "עניי של זמ".
הזיכרו העלה בה צחוק ושעשוע" :בר שרה אותו בפסטיבל ,ע כל הגוש היא הייתה
ע שמלה כחולה קטיפה ,נכו? )אורי ,פגישה  ,5עמ'  .(4קטיפה? אה ,נכו ,הייתה לה פה
)בר מראה אי הייתה החולצה( .היא שרה כמו) ...עמי מציגה ומחקה את בר ששרה( .איזה
חוצפנית )בר אומרת באופ משועשע( .היא שרה לאט )אורי מחקה את בר( .כ היו זוכי...
)בר ,פגישה  ,5עמ'  .( 4חמש מאות שקל" )אורי ,פגישה  ,5עמ' .(4
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•

לאחר שבחרו את השיר "בינתיי" בפגישה השביעית ,שבו נאמר" :אנחנו נוסעי
בדרכי לא ברורות" ,אחת המשתתפות )עמי( דיברה בכמיהה על חזרה לבית שהיה
"בדיוק דיברנו על זה במשפחה שאנחנו רוצי לחזור ולראות עוד פע אחת את הבית
שלנו") .עמי ,פגישה  ,7עמ' .(9

מתו עשרה שירי שכתבו המשתתפות ,בשבעה הייתה תחושה של געגועי למקו שהיה.
לדוגמה :בפגישה השביעית הביעו המשתתפות את תחושת שלא נשאר לה דבר ממה שהיה:
"תראי זה אני בוכה אל תלכי כי לא נשאר דבר" )פגישה  ,7עמ' .(13

לוח  :16שיעור השירי )באחוזי( שנכתבו ונבחרו אשר ביטאו געגועי לגוש קטי
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור המשפטי
בשירי שנכתבו
ושבאמצעות
הביעו געגועי
לגוש קטי
14%

שיעור השירי
שנבחרו
ושבאמצעות
הביעו געגועי
לגוש קטי
30%

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

12%

28%

שלב 12–11 :III

5%

27%

שלב 5–1 :I

מלוח  16עולה כי בשלב הראשו שיעור המשפטי בשירי שנכתבו אשר הביעו געגועי
לגוש קטי! היה הגבוה ביותר ) ,(14%לעומת השלב השני ) .(12%מבחינה זו ,אי הבדל
משמעותי בי השלבי הראשו והשני ,ואול בשלב השלישי ניכרה ירידה משמעותית
בשיעור המשפטי האלה ) .(5%בשלב הראשו היה שיעור השירי הנבחרי אשר הביעו
געגועי הגבוה ביותר ,לעומת השלבי השני ) (28%והשלישי ) ,(27%א כי אי הבדלי
משמעותיי בי השלבי.

 .2.2.2.3געגועי לי בגוש קטי!
כל המשתתפות הביעו געגועי לי בגוש קטי! שהיה מקו בילוי מרכזי בחייה .בתודעת
התושבי נחרטו הי והחול כמקו בעל אווירה מיוחדת .הגעגועי לי בגוש קטי!
התבטאו בראיונות המקדימי ובשבע פגישות )" :(11 ,8 ,7 ,5–2היה את הי והחולות .פה זה
לא אותו חול" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' " ,(IIIאהבתי בגוש את הי .כשהלכתי לי הכרתי את
כול .היה את האווירה של הי .ג מבחינת מרחק זה היה קרוב .נגיד שאת רוצה לנסוע לי
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באשקלו .פתאו בא ל אז צרי להתארג ולמצוא מי לוקח אותנו וזה יותר קשה .ש בא ל לי
אז קמי ונוסעי זה קרוב וקל" )בר ,בריאיו אחרי ,עמ' " .(IIלפני שעלינו לאוטובוס אימא שלי
התכופפה ונישקה את החול" )בר ,פגישה  ,8עמ' .(13

 .2.2.2.4געגועי ליישוב ,לבית ולחדר בגוש קטי!
כל המשתתפות הביעו בראיונות המקדימי געגועי לחיי ביישוב ,למקו עצמו ולאווירה
שהייתה בו .והנה כמה דוגמאות:
•

"אהבתי את היישוב והבריכה ,א אתה אוהב את המקו אתה לא עוזב אותו בחיי.
אהבתי את היישוב ,תמיד אני אתגעגע לגוש" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

•

ארבע משתתפות )אורי ,נעמה ,ירד ,בר( הביעו געגועי לבית שגרו בו ,לדוגמה:
"אהבתי את הבית ,את הכול בבית .אהבתי את המטבח .הייתה בבית בגוש אווירה שונה
מהאווירה כא" )בר(" .הבית היה גדול ,בקומה שלי היו ארבעה חדרי ולי היה חדר לבד.
היה מקו רחב .אהבתי את חדר המשפחה .הוא היה פתוח כזה .זה היה חדר שכל
המשפחה הייתה מתאספת בו" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIIאני נורא מתגעגעת לבית
)בר ,פגישה  ,2עמ'  (3אפילו שהבית מפורק שיחזירו אותי לש )בר ,פגישה  ,7עמ'  .(9יש
לנו אבני מהבית )עמי ,פגישה  ,8עמ' .(13

בראיונות המקדימי הביעו חמש משתתפות )שרו ,עמי ,נעמה ,אורי ,בר( געגוע לחדר שלה
בגוש קטי! .לדוגמה" :החדר היה יפה ,הוא היה בצבע סגול .היה לו שולח כתיבה ומדפי .הוא
היה גדול .אהבתי להיות בו כל הזמ .כשהייתי מגיעה הביתה הלכתי לחדר שלי" )אורי ,ריאיו
מקדי ,עמ' .(II

 .2.2.3כעס
בצד ביטויי הכעס על החיילי ,המדינה ,בית הספר והמבוגרי ,צ! ועלה בפגישות במידה
מעטה ג כעס על חברות ,על המשפחה הגרעינית ועל אלוקי .הכעס התבטא בשיחות
באמירות נוקבות ,תוקפניות ובלתי מתפשרות שלה ,כגו" :לא נסלח על הגירוש" )עמי ,פגישה

 ,9עמ'  .(9ביטויי אלה נשמעו במרבית הפגישות ) .(9–2במוזיקה התאפיי הכעס בכתיבת
שירי המביעי באופ מפורש וברור כעס כלפי הסביבה ,ובבחירת משפטי נוקבי
בשירי שנבחרו והקראת בקול ,ובנגינה חזקה בכלי הנגינה.
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 .2.2.3.1כעס על החיילי
בראיונות המקדימי ובפגישות עלה כעס רב על החיילי שעקרו אות מהבית .בארבע
פגישות ) (9–6ציינו המשתתפות כי אי מחילה על העקירה .לדוגמה :בפגישה התשיעית דנו
שלוש משתתפות )בר ,אורי וירד( בשאלה א החיילי עקרו אות מבית בלב של:
"המורה אמרה שאי לנו מלחמה נגד החיילי .היא אמרה שה לא עשו את הגירוש בלב של .א
לא היו הולכי בלב של ,אז לא היו עושי את זה" )אורי ,פגישה  ,9עמ' " .(9אורי ,יש הבדל בי
מלחמה לבי הגירוש" )בר ,פגישה  ,9עמ' " .(9זה מה שהתכוונו להגיד" )ירד ,פגישה  ,9עמ' .(9
"אמרתי שאת הגירוש עשו בלב של" )אורי ,פגישה  ,9עמ' " .(9בר ,את לא יודעת ,מלא חיילי
התנדבו" )ירד ,פגישה  ,9עמ' " .(9לא לסלוח!" )עמי ,פגישה  ,9עמ' .(9

 .2.2.3.2כעס על בית הספר
כעס על צוות בית הספר התבטא בשיחות ובשירי שכתבו המשתתפות .בשבע פגישות ),5–2
 (10 ,9 ,7נחש! כעס על צוות בית הספר שנעשה נוקשה ולא מבי ללִ ב .עוצמות הכעס היו
גדולות .לדוגמה:
•

בסבב הפתיחה של הפגישה השנייה סיפרה אחת המשתתפות )עמי( בקול חזק
ובדיבור מהיר שהיא עצבנית וכועסת על בית הספר מכיוו שסוגרי בו את השערי
ולא נותני לה לצאת ,והתחושה היא של בית כלא :היו הייתי עצבנית על הבית
ספר .הפכו את הבית ספר לבית כלא .אסור לצאת מהבית ספר .נעלו את השערי של הבית
ספר ,איאפשר לצאת" )עמי ,פגישה  ,2עמ' .(2

•

בשישה שירי מתו עשרה שנכתבו )פגישות  (10 ,9 ,7 ,5–3עלה כעס של
המשתתפות .רוב הכעס הופנה כלפי בית הספר )פגישות " :(10 ,7 ,5 ,4לפעמי אני
שונאת מורות" )פגישה  ,5עמ' .(6

•

בחמש פגישות )  (10 ,9 ,6 ,5 ,4התרחשה נגינה חזקה לאחר שה דיברו בכעס על בית
הספר לדוגמה :בפגישה העשירית ,לאחר שהמשתתפות שרו את השיר שכתבו
שעסק בכעס על בית הספר לקחה אחת המשתתפות )אורי( מקל הקשה תופפה כמה
הקשות חזקות על הג'מבה שהייתה אצל משתתפת אחרת )עמי( .נגינתה הייתה
חזקה עד כדי כ שהכעיסה את חברתה" :נכנעי ,אנחנו נכנעי ,אנחנו נכנעי די ,זה
לא מצחיק ,די ,את יודעת אי כואב לי ?" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(14
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 .2.2.3.3כעס כלפי המדינה
בחמש פגישות ) (9 ,8 ,5 ,4 ,2ביטאו המשתתפות כעס כלפי המדינה שעקרה אות מבתיה.
לדוגמה:
•

בפגישה התשיעית הביעו המשתתפות את כעס על המדינה בהצהרה שאינ שרות
את המנו המדינה" .ההורי שלי שרי התקווה ,אני לא )אורי ,עמ'  .(5היו נסענו לבית
קברות בניצ ,של הגוש .כל האולפנה נסעה ,אז שרו התקווה ו'אני מאמי' ,אז אפילו
אנשי מבוגרי ,פולפולפול ,לא שרו )בר( .נכו ,ג אני לא שרתי .עמדתי ולא שרתי
)אורי( .ג אני לא שרתי ,אבל ה לא עמדו .היו שב'אני מאמי' קמו ,ובה'תקווה' התיישבו"
)ירד(" .אני שרתי בלב של ,וב'התקווה' לא" )שרו ,עמ' .(5

•

בשישה מתו עשרה שירי שנכתבו עלה כעס כלפי המדינה )פגישות :(10 ,6 ,5 ,3
"לא לסלוח זו לא בושה" )פגישה  ,6עמ'  ,(21איזה חיי גרועי יש לנו )פגישה  ,5עמ' .(6

לוח  :17שיעור הפגישות )באחוזי( שבה היו ביטויי כעס מילוליי כלפי המדינה
ובית הספר
שיעור
הפגישות
שבה היו
ביטויי כעס על
המדינה
60%

שיעור
הפגישות
שבה היו
ביטויי כעס על
בית הספר
80%

שיעור
הפגישות
בה היו
ביטויי כעס
על החיילי
10%

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

40%

60%

80%

שלב 12–11 :III

0%

0%

0%

שלב 5–1 :I

מלוח  17עולה כי בשלב הראשו שיעור ביטויי הכעס כלפי המדינה ) (60%ובית הספר )(80%
היה הגבוה ביותר ,לעומת השלב השני שבו שיעור ביטויי הכעס כלפי המדינה ) (40%וכלפי
בית הספר ) (60%פחת באופ ניכר ,ונעל כליל בשלב השלישי .שיעור ביטויי הכעס כלפי
החיילי היה הגבוה ביותר בשלב השני ) ,(80%לעומת השלב הראשו ) .(10%בשלב השלישי
נעלמו ביטויי הכעס כלפי החיילי.
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 .2.2.3.4כעס כלפי המבוגרי והמשפחה
בשלוש פגישות ) (9 ,8 ,3ובראיונות המקדימי עלו ביטויי של כעס כלפי המבוגרי שלא
אפשרו למשתתפות )אורי ,עמי ,שרו ,נעמה ובר( להביע את דעותיה ולבטא את הכעס
שהבעירה בתוכ העקירה .כעסו על המבוגרי שהוציאו את הילדי לפני העקירה ועל בני
משפחה שהשתתפו בעקירה .בפגישה אחת ) (9משתתפת אחת תופפה חזק לאחר שהביעה
כעס על המבוגרי .והנה כמה דוגמאות:
•

בפגישה השמינית סיפרו המשתתפות שהוריה של נעמה )אחת המשתתפות( נתנו
לחיילי שעקרו אות הזמנה לחתונת ?ִ ת שהתקיימה כשבוע לאחר העקירה:
"אני בחיי לא הייתי נותנת הזמנה " )עמי(" .הוא ]החייל[ התקשר ואז ה באו לחתונה
)בר(" .אני בחיי לא הייתי מזמינה את החיילי" )עמי ,פגישה  ,8עמ' .(12

•

בפגישות אחדות ) (9 ,8 ,7עלה זע כלפי בני המשפחה בנוגע לסוגיית ההתמודדות
של המשפחות בעקירה .לדוגמה :בפגישה השביעית סיפרה אחת המשתתפות כי
דוד שלה היה בי החיילי שהשתתפו בעקירה .המשתתפות היו נסערות מכ
והגיבו באמירות חריפות .הדיבור שלה היה חזק ,תוקפני ומהיר" :דוד שלי גירש,
זה אח של אבא שלי )ירד( שיל לעזאזל ,אני א דוד שלי היה מגרש הייתי עושה לו את
המוות ,הייתי תולה בבית של סבתא שלי שלטי" )אורי ,פגישה  ,7עמ' .(9

•

בפגישה תשע המשתתפות סיפרו על שלט שה רצו להכי בו נכתב "גורשנו מגוש
קטי! לא נשכח ולא נסלח" ולתלות על שער היישוב א רב היישוב לא הסכי.
ה הביעו כעס כלפי המבוגרי שאינ מביני אות ואחת המשתתפות החלה
לתופ! על התו! האפריקאי חזק וולא סדר מקצבי.

 .2.2.3.5כעס כלפי חברות
כעס על חברות בא לידי ביטוי בשלוש פגישות ) (10 ,9 ,4שבה כעסו המשתתפות זו על זו.
לדוגמה :בפגישה העשירית פנתה אחת המשתתפות )עמי( למשתתפת אחרת )אורי( ואמרה
לה שהיא יודעת ששתיה כועסות על המצב העכשווי שבו ה נתונות ,אבל ה חייבות
להמשי הלאה ולא לוותר" .אה אורי ,נכו ששתינו כועסות קל לזרוק )סלנג שמשמעותו לוותר(
הכל  ,אני לא מוכנה לוותר" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(7

97

 .2.2.3.6כעס כלפי אלוקי
בפגישה השנייה ביטאו המשתתפות כעס על אלוקי לאחר שמיעת השיר "והערב נא".
במילות השיר אי כעס" :והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורת בפינו ובפיות עמ ישראל".

ואול המשתתפות החלו לדבר על האמונה באלוקי ועל ההיתר לכעוס עליו בעקבות
העקירה" :אח שלי הגדול אמר בפינוי למה אלוקי לא עוזר לנו כאילו .זה לא שהוא נהיה זה )לא
דתי( ושהוא יודע ,אבל אבא שלי ממש התעצב )בר(" .זה לא קשור .ברור שזה היה קשה .בסדר,
סבבה ,לא בלכעוס" )ירד(" .על כול כועסי" )עמי(" .אנחנו לא מביני את המהלכי של אלוקי,
אז ברור שזה מעצב .כשאתה במשבר זה קשה לאהוב את אלוקי כי זה הסתר פני" )ירד ,פגישה
 ,2עמ' .(11

לוח  :18שיעור השירי )באחוזי( שנבחרו ונכתבו המכילי ביטויי כעס
שלבי בתהלי"
הטיפול

שיעור השירי
שנבחרו שבאמצעות
עלו ביטויי של כעס

שיעור השירי
שנבחרו שיש בה
ביטויי של כעס

שיעור הפגישות
שבה נכתבו
שירי המכילי
ביטויי כעס
28%

שלב 5–1 :I

25%

40%

שלב 10–6 :II

29%

29%

15%

שלב 12–11 :III

0%

0%

0%

מלוח  18עולה כי שיעור השירי שנבחרו בשלב השני אשר הכילו ביטויי כעס ) (29%הוא
הגבוה ביותר ,לעומת השלב הראשו ) .(25%אמנ אי הבדל משמעותי בי שני השלבי
הראשוני ,ואול בשלב השלישי נעלמו לגמרי ביטויי הכעס בשירי שנבחרו ובשירי
שנכתבו .בשלב הראשו שיעור השירי שנכתבו ובה ביטויי כעס היה הגבוה ביותר ),(28%
לעומת השלב השני ) .(15%בשלב הראשו שיעור השירי שנבחרו שבאמצעות עלו ביטויי
של כעס הוא הגבוה ביותר ) ,(40%לעומת השלב השני ).(29%

 .2.2.3.7כעס על העקירה
בראיונות המקדימי ובפגישות נעשה שימוש במונח גירוש ,שיש לשער כי הוא מבטא כעס.
בשבע פגישות ) (11 ,9–4הרבו רוב המשתתפות )עמי ,אורי ,ירד ,נעמה ושרו( להשתמש
במונח הזה כדי לתאר את פעולת העקירה ,ורק משתתפת אחת )בר( כינתה את העקירה
פינוי .המונח גירוש נאמר בכעס בשבע פגישות ) ,(10–4ואילו המילה פינוי שימשה בארבע
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פגישות בלבד ) .(8 ,5 ,2 ,1בר בחרה במונח פינוי מכיוו שמשפחתה נוקטת עמדה ממלכתית,
והיא התעקשה להשתמש בו א! שחוותה את העקירה כאירוע קשה כמו שאר המשתתפות:
"א אתה אוהב את המקו אתה לא עוזב אותו בחיי .הוציאו אותנו מש והביאו אותנו לפה .זה

לא שרצינו" )בר ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIשאר המשתתפות כעסו ולא הבינו אי אפשר לראות
בעקירה פינוי .גירוש הוא ביטוי חרי! ונוקב" :כי אותנו פינו מהבתי" )בר ,פגישה  ,5עמ' .(6
"מה את אומרת ,שלא פינו אותנו מהבתי?" )אורי ,פגישה  ,5עמ' " .(6לא ,אותי גירשו .אני לא
יודעת מה אית" )עמי ,פגישה  ,5עמ' " .(6אותי פינו מהשולח" )אורי ,פגישה  ,5עמ' " .(6גירשו
אותנו .תרשמי!" )עמי ,פגישה  ,5עמ' " .(6כ" )אורי ושרו(" .אני אומרת 'פינו' ,אני לא אומרת
'גירשו'" )בר ,פגישה  ,5עמ' " .(7את לא צודקת )אורי לבר(" .גירשו" )שרו ,פגישה  ,5עמ' .(7

לוח  :19מספר המקרי שבה השתמשו המשתתפות במונחי גירוש ופינוי
בחלוקה על פי שלבי טיפול
מספר הפעמי
שבה נקטו
המשתתפות את
המונח גירוש
11

מספר הפעמי
שבה נקטו
המשתתפות את
המונח פינוי
7

שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 10–6 :II

31

3

שלב 12–11 :III

0%

0%

שלב 5–1 :I

מלוח  19עולה כי מספר הפעמי שבה נקטו המשתתפות את המונח 'גירוש' היה הגבוה
ביותר בשלב השני ) ,(31לעומת השלב הראשו ) .(11בשלב הראשו מספר הפעמי שבה
השתמשו המשתתפות במונח 'פינוי' היה הגבוה ביותר ) ,(7לעומת השלב השני ) .(3בשלב
השלישי המשתתפות לא השתמשו כלל במונחי 'גירוש' ו'פינוי'.

במהל הפגישות בה דיברו המשתתפות על העקירה עלו ביטויי כעס באלתורי .בשמונה
פגישות ) (9 ,7–4 ,2 ,1ניגנו המשתתפות לאחר שיחה על העקירה בחוזקה בכלי נגינה כגו
ג'מבה ,מפוחית ,תו! אפריקני ,חלילית ומצילה והביעו באמצעות כעס .לעתי הייתה
הנגינה חזקה ומהירה ולעתי חזקה ואיטית.
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לוח  :20שיעור ומספר האלתורי שביטאו כעס
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I

מספר
האלתורי
הקבוצתיי
שביטאו כעס
(29% ) 5

מספר
האלתורי
היחידניי
שביטאו כעס
(23%) 3

שלב 10–6 :II

0

(66%) 2

שלב 12–11 :III

0

0%

מלוח  20עולה כי רק בשלב הראשו עלו ביטויי כעס באלתורי הקבוצתיי ) .(5שיעור
ביטויי הכעס באלתורי היחידניי היה הגבוה ביותר בשלב השני ) ,(66%לעומת השלב
הראשו ) .(23%בשלב השלישי לא נמצאו ביטויי כעס באלתורי.

 .2.2.4כאב
בתהלי הקבוצתי היו ביטויי מילוליי ומוזיקליי של כאב ,שיש לשער שעלו בעקבות
העקירה והחיי שלאחריה ,שהכילו רגשות אש ועצב .ה הופיעו בראיונות המקדימי,
בשיחות ,בתוכני השירי שנבחרו ,בתוכני השירי שנכתבו ובאלתורי על ידי נגינה איטית
ומופנמת.

 .2.2.4.1רגשות אש
רגשות אש היו מנת חלק של כל המשתתפות ובאו לידי ביטוי מילולי בשתי פגישות ).(9–8
יש להניח כי מקורו של רגש זה היה בחשש שלא הגֵנו די הצור על הבית .המחשבה שייתכ
כי עשו מעשי רעי ובשל כ נעקרו מבית הגבירה עוד יותר את רגשות האש שקיננו בה.
לרגשות אלה התלווה כעס של המשתתפות על עצמ.

באחת הפגישות ) (8ובראיונות המקדימי חשו המשתתפות רגשות אש על שלא נלחמו על
הבית מכיוו שהיו בטוחות שיחזרו אליו לאחר ימי אחדי" :כאילו לא תיארנו לעצמנו
שאנחנו לא חוזרי )בר ,פגישה  ,8עמ'  .(12אז לא נלחמנו" )ירד ,פגישה  ,8עמ' " .(12כשעכשיו
אנחנו מדברות על זה אנחנו אומרות 'איזה מפגרות שלא עשינו את זה ולא עשינו את זה ולא את
זה' ,אבל היינו בכיתה ו'" )עמי ,פגישה  ,8עמ' " .(12כאילו לא חשבנו" )ירד ,פגישה  ,8עמ' " .(12אז
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בסדר ,הולכי לבית כנסת והלכי לאוטובוס והולכי לפה והולכי לש" )עמי ,פגישה  ,8עמ' .(12
"ויוצאי מהגוש ונחזור" )ירד ,פגישה  ,8עמ' " .(12אני זוכרת שהיינו בסעד ,חשבתי כאילו אנחנו
מטר מהבית ואפשר לחזור .אנחנו מצטערות שלא נלחמנו .כ" )עמי ,פגישה  ,8עמ' " .(12כול
מתחרטי ממה שהיה .כל אחד אומר למה לא עשיתי בלאג? לא ממש נאבקנו וג לא היו לנו
שבח"י כי אמא שלי הייתה בסו! הריו")שרו ,ראיו מקדי ,עמ' .(4

בפגישה אחת ) (9חששו המשתתפות שהעקירה אירעה מכיוו שהיה עליה לשל חוב
כלשהו" :יש איזה רב שאמר משהו כמו שזה לשל חוב ,משהו כזה )בר( .כל מה שלא עשיתי הייתי
עושה כדי לחזור" )אורי ,פגישה  ,9עמ' .(14

בארבע פגישות ) (7 ,6 ,4 ,3בחרו המשתתפות בשיר "אש" ,ובאמצעות משפט מתוכו דיברו
על תחושות האש שלה" :עכשיו גיליתי שאני אש" )ירד ,פגישה  ,6עמ'  .(6בשתי פגישות ),9
 (11בחרו המשתתפות בשיר "מה עשיתי" ודיברו באמצעותו על האפשרות שהתנהגות לא
ראויה גרמה לעקירה" :מה עשיתי ,מה עשיתי? נשארתי כא לבד ,ואי כא א! אחד שיעזור לי"
)עמי ,פגישה  ,9עמ' .(17

 .2.2.4.2כאב העקירה
בראיונות המקדימי ובמרבית הפגישות ) (12 5 ,3 1בא לידי ביטוי כאב העקירה .הכאב
התגלה בשיחות ובפעילויות המוזיקליות שכללו את השירי שנבחרו ואת השירי שנכתבו.
דוגמה לכאב העקירה שעלה בריאיו מקדי :משתתפת אחת )עמי( סיפרה כי יומיי לאחר
שהוציאו אות מגוש קטי! ה צפו בטלוויזיה וראו כיצד מתבצעת העקירה מצפו
השומרו .היא מתארת חוויה זו כחוויה קשה וכואבת" :ראינו טלוויזיה והראו את חומש וזה
עשה מצב רוח רע .זה היה שונה ממה שהיה בגוש .לא רציתי להיות ש ,ישבתי וראיתי .אוי ואבוי,
היה עצוב" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(III

ביטויי כאב העקירה עלו בעשר פגישות ) (11–10 ,9–7 ,5–1דר מילות השירי שנבחרו
והשירי שנכתבו .כאב העקירה הופיע באמצעות  17מתו  44שירי שנבחרו .מיד לאחר
ששרו את השירי תיארו המשתתפות את הכאב שעלה מתוכ עקב כ ואשר חיבר אות
לחוויית העקירה .לדוגמה :בשתי פגישות ) (2 ,1בחרו המשתתפות בשיר "מסע ומת" )"כי
לפעמי במסע ומת מביאי אותנו נמו"( ,וציינו את כאב העקירה שחשו דווקא בשל
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המילי ששובשו בשיר "מסע ומת" )"כי לפעמי במסע ומת מביאי אותנו למות"(:
"חשבתי שהמילי ה 'לפעמי במשא ומת מורידי אותנו למות' זה מה שעשו לנו בגירוש" )אורי,
פגישה  ,1עמ' " .(7לדעתי ,המשפט 'וכמה שבפני כואב ומה רוצה זה רק ללכת'; כשכואב ל בא ל
ללכת ,לא מהגוש ,בא ל ללכת לבד .ברור ,הכי כי! לברוח .אבל הכול נשאר" )עמי ,פגישה  ,1עמ' .(7

בחמישה שירי שכתבו המשתתפות היו משפטי שהתייחסו לכאב העקירה .לדוגמה :לא
קלי ה חיינו כי פינו/גירשו אותנו מהבתי" )פגישה  ,5עמ'  .(6כי מעול עדיי בעול לא היה כזה
מצב )פגישה  ,2עמ' .(14

לוח  :21שיעור השירי )באחוזי( שנבחרו אשר באמצעות עלה כאב העקירה
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור השירי
שנבחרו והושרו
ובה ביטויי של
כאב
24%

שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I
שלב 10–6 :II

32%

שלב 12–11 :III

36%

מלוח  21עולה כי שיעור השירי שנבחרו והושרו ובה ביטויי כאב היה הגבוה ביותר בשלב
השלישי ) ,(36%לעומת השלבי השני ) (32%והראשו ).(24%

 .2.2.4.3כאב החיי לאחר העקירה
במרבית הפגישות ) (11–1היו ביטויי של כאב על נושאי רבי ,כגו הקושי למצוא מקו
בחברה ,שיפוטיות החברה )בקבוצה ומחו" לה( ,כאב בתו המשפחה ואירועי מכאיבי
לאחר העקירה .לדוגמה :בפגישה התשיעית סיפרו המשתתפות על תאונת דרכי שבה
נפצעה קשה אישה מיישוב ,והביעו כאב על הנזקי הקשי בגו! ובנפש שגורמות תאונות
הדרכי ,שעד אז היו רחוקות מה" :פע כשהיו תאונות דרכי ,אז לא מכירי אז סת.
מאתנו" )עמי ,פגישה  ,9עמ' " .(14בהתחלה זה היה
תאונות זה לא דיבר אלי" ,זה לא היה משלנוִ ,
הכול רחוק" )ירד ,פגישה  ,9עמ' " .(14זה וכאילו הרבה יותר מפחיד וכואב בתאונות" )עמי ,פגישה
 ,9עמ' " .(14זה מפחיד וכואב" )אורי ,פגישה  ,9עמ' .(14
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כאב החיי לאחר העקירה התבטא בשירי שנבחרו ,בשירי שנכתבו ובאלתורי .ב25
מתו  44שירי שנבחרו היו ביטויי של קושי ושל כאב החיי לאחר העקירה .והנה כמה
דוגמאות:
• בשתי פגישות ) (8–7בחרו שתי משתתפות )ירד ועמי( בשיר "מרגיש אחר" ,והתמקדו
במשפט "שוב מרגיש אחר כבר לא מוצא מקו" .ה אמרו שקשה לה למצוא את מקומ
לאחר העקירה" .תראי אני מרגישה את זה .כל אחד מרגיש לפעמי שלא מקבלי אותו ושלא
מביני אותו )עמי ,פגישה  ,10עמ'  (10לא לפעמי" )נעמה ,פגישה  ,10עמ' .(10

• בפגישה העשירית בחרה אחת המשתתפות )נעמה( בשיר "מגיע לי אותי" ,ובו היא
התרכזה במילי "מגיע לי אותי מתי תבינו שככה אני" ,שהביעו את כאבה על שלא
מביני ולא מקבלי אותה" .לא מביני אותי אי א! חברה שמבינה אותי" )נעמה ,פגישה
 ,10עמ' .(10

רוב המשתתפות )עמי ,אורי ,בר,ירד ,נעמה( הביעו תחושות קשות בתשעה מתו עשרה
שירי שכתבו )פגישות  ,(11–9 ,7–2הקשורי לנושאי כמו מות ,אובד וחוסר שביעות
רצו מהחיי" :נשארתי כא לבד ואי כא א! אחד שיעזור לי" )פגישה  ,11עמ' " (17מחיי אבל
בוכה מבפני" )פגישה  ,7עמ' .(14

לוח  :22שיעור השירי )באחוזי( שנבחרו אשר באמצעות דובר על קשיי החיי
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור השירי
שנבחרו והושרו
ובה ביטויי של
כאב
80%

שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I
שלב 10–6 :II

70%

שלב 12–11 :III

81%
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מלוח  22עולה כי בשלב השלישי היה שיעור השירי שנבחרו והושרו ובה ביטויי כאב
הגבוה ביותר ) ,(81%לעומת השלב הראשו ) .(80%מבחינה זו ,אי הבדל משמעותי בי
השלבי השלישי והראשו .זאת לעומת השלב השני ,בו היו  70%ביטויי כאב בשירי.

יש להניח כי הנגינה הייתה הגור המיידי שדח! ארבע משתתפות )עמי,בר ,נעמה וירד(
להביע את כאב במילי באמצעות שלושה אלתורי )פגישות  .(11 ,5 ,3נגינת התאפיינה
בכבדות ,בחרישיות ובאיטיות .לדוגמה :בפגישה השלישית ניגנה עמי בג'מבה )סוג של תו!
אפריקאי( במקצב חזרתי ,וירד ניגנה במפוחית ובתו! יד .האלתור היה כבד ואיטי
בתחילתו והוא" לקראת סופו .הכאב שהובע בנגינה היה ניכר ביותר ,במיוחד כשהיא הייתה
כבדה ואיטית .בסו! האלתור הביעו המשתתפות כאב" :יש דברי שחסרי ,חסר לי הרבה
דברי ,הבית בקטי! ,הי" )עמי ,פגישה  ,3עמ' " .(4ג לי חסר ,חסר לי חו" )ירד ,פגישה  ,3עמ'
. (4

 .2.3התמודדות
התמודדות היא הרצו והיכולת של הפרט להיאבק ולנסות לגבור על איומי חיצוניי
באמצעות הסתמכות על משאביו הפנימיי הקיימי .לאחר אירוע טראומתי האד מגייס
משאבי התמודדות ממקורות העומדי לרשותו והופ אות למשאבי ההתמודדות
הפנימיי שלו )פורת 6ויס .(2006 ,ערוצי ההתמודדות ה :פעילות גופנית אקטיבית ,כגו
ריקוד ושחרור פיזי ,א ג הרפיה; הבעה רגשית פורק והשתחררות באמצעות הבעת
רגשות כמו אהבה ,התרגשות ,תסכול ,פחד; מערכת אמונות המתבטאת בתפילה ,בביטויי
של אמונה ,תקווה ומת משמעות; חברה עונה על הצור של הפרט בהשתייכות לקבוצה ,על
הצור לארג את הקבוצה כדי שהקבוצה תתנהל כשל ולא כפרטי ,להיות בקרבת חברות
ולהישע עליה בעת משבר; דמיו שבו האד משתמש במוזיקה ובציור )איילו ולהד,
 .(2000במחקר הנוכחי השתמשו המשתתפות בארבעה ערוצי התמודדות ,שבאו לידי ביטוי
במהל הפגישות במלל ובצלילי ובראיונות שהתקיימו בסיו התהלי.
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 .2.3.1פעילות גופנית
ערו" ההתמודדות הפיזי מסתייע בגו! בעת משבר כדי לע?ֵ ד תחושות של כאב ,כעס ,פחד
וכאב ,תו כדי עשיית פעולות כמו ריקוד ,וג הרפיה .סביר להניח כי למשתתפות היה צור
לתת פורק לרגשות הכעס והכאב שבה ולהתמלא באנרגיה חדשה .לפיכ נעשה שימוש
בפעילויות כגו ריקוד לשירי קצביי ,שירה בצוותא בקול ר ,נגינה בכלי נגינה שוני
ובעיקר בתופי ובכלי נשיפה ,ובהרפיה אקטיבית לש השגת שחרור פיזי.

 .2.3.1.1שחרור פיזי ומילוי מצברי
השחרור הפיזי התבצע על ידי התנועעות לצלילי מוזיקה קצבית ,תיפו! מהיר וחזק על
התופי ושירה בקול ר" :מוזיקה עוזרת לי ולחברות .המוזיקה משחררת .ע חברות אני שומעת
סת כשאני בסני! או כשאנחנו מחורפנות אז זה משחרר" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

בשבע פגישות ) (10 ,9 ,6 ,5 ,3 ,,2 ,1יזמו המשתתפות ריקודי של6ו בשירי קצביי ,יש
לשער כדי לשחרר אנרגיה ולהרפות את שרירי הגו! ,וה כדי למלא את הגו! באנרגיה חדשה
שתסלק את העייפות וחוסר המר" שחשו .לדוגמה :בפגישה החמישית התיישבו המשתתפות
על הכיסאות מיד לאחר שהפגישה החלה ולא רצו לקו מה .אחת המשתתפות )בר(
התלוננה על כאב ראש ועייפות ,ושתיי אחרות הביעו חוסר שקט ולח" )שרו ואורי( .סביר
להניח כי הקצב בשיר "אנחנו לא צריכי" שבחרה אחת המשתתפות הניע אות לקו ,לשיר
ולרקוד" :היה סבבה ממש כי! .בהתחלה הייתי כזה )מרחפת( ,הייתי שמחה ,אבל קצת חננה כזאת
אבל אז היה את הריקוד .היה משחרר" )אורי ,פגישה  ,1עמ' .(12

בפגישה הרביעית ,משראיתי את המתח שבו היו שרויות המשתתפות ,יזמתי אני את
הפעילות הגופנית .המשתתפות עמדו במעגל והתנועעו לצלילי מוזיקה קצבית שהופסקה
מדי פע כדי לאפשר לה מנוחה והרפיית שרירי .התנועות כללו ניעור הידיי והרגליי
וקפיצות .בכל פע יזמה משתתפת אחת תנועה ,וכול עקבו אחריה" .צ'יקי צ'יקי צה,
מתחילי לקפו" – בואו נשחרר ,לשחרר ,נקפו" ,רפיו" )אורי ,פגישה  ,4עמ' .(15
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לוח  :23שיעור השירי הקצביי )באחוזי( שבה רקדו המשתתפות
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור השירי
הקצביי שבה רקדו
המשתתפות
70%

שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 5–1 :I
שלב 10–6 :II

80%

שלב 12–11 :III

0%

מלוח  23עולה כי בשלב השני היו יותר שירי קצביי שלצליליה רקדו המשתתפות
) ,(80%לעומת השלב השני ) .(70%בשלב השלישי המשתתפות לא רקדו.

יש לשער כי אלתור מהיר ובעל עוצמה חזקה על תופי עורר את הגו! כולו לפעולה :הידיי
תופפו מהר וחזק ועקב כ נדר כל הגו! .לאחר התיפו! הייתה תחושה שהשתחרר מתח רב.
הדר?ָ 6קה עזרה לי להוציא את העצבי ולהשתחרר" )נעמה ,ריאיו בסיו התהלי,
כשניגנו מהרַ ,
עמ' " .(2בהמש החיי אני יודעת שהתו! יעזור לי להירגע כשאני אתופ! מהר זה ישחרר וירגיע"
)עמי ,ריאיו בסיו התהלי ,עמ' " .(Iתופפתי על התופי ע עמי ונעמה ,בשלב כלשהו ה הגבירו
את הטמפו והדינמיקה עד שה הפסיקו וצחקו .ראיתי שהנגינה המהירה והחזקה על התופי
שחררה אות וג אותי" )יומ חוקר ,פגישה  ,3עמ' .(9

בתשע מתו  12פגישות ) (12 ,11 ,10 ,9 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1אלתרו המשתתפות בתופי שוני
כמו ג'מבה ,תו! אפריקני וטבלה .ה אלתרו בשני אופני שסייעו לה להשתחרר .האופ
האחד היה תיפו! של אותו מקצב חזרתי על ידי כל המשתתפות כאשר הנגינה הייתה חזקה
ומהירה .באופ השני ניגנו המשתתפות חזק ומהר מבלי להתייחס זו לזו וללא שו סדר
וארגו .בשני האופני הנגינה אפשרה לפרוק עצבנות ומתחי .לדוגמה" :אני בכלל הוצאתי
את העצבי על כל הכלי" )עמי ,פגישה  ,1עמ' " .(12היה לי ממש כי! להוציא את העצבי בהתחלה
על הכלי ,לשבור אות כמעט" )נעמה ,פגישה  ,1עמ' .(12
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לוח  :24שיעור ומספר האלתורי בה המשתתפות תופפו באופ מהיר
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 15 :I

מספר האלתורי
בה תופפו מקצב
חזרתי ומאורג
באופ חזק ומהיר
 9מתו 17

מספר האלתורי
בה תופפו באופ
מהיר וחזק ללא ארגו
וסדר
4

שלב 610 :II

 2מתו 2

0

שלב 1112 :III

 3מתו 3

0

מלוח  24עולה כי בשלב הראשו מספר האלתורי שבה תופפו מקצב חזרתי מאורג היה
הגבוה ביותר ) ,(9לעומת השלבי השני ) (2והשלישי ) .(3עוד עולה מלוח זה שכל האלתורי
בשלבי השני והשלישי היו מאורגני .רק בשלב הראשו נוגנו האלתורי באופ מהיר
וחזק וללא ארגו ).(4

בשמונה מתו  12פגישות שרו המשתתפות בקול ר שירי ,כגו "א אשכח" ו"יו שישי".
בדר כלל שרו כמה משתתפות יחד .לעתי ה רקדו בעת ששרו ,ישבו על הכיסאות או עמדו
במקו ,השירה בעמידה אפשרה להוציא קול יותר חזק .יש להניח כי בכל המקרי –
כששרו ורקדו יחד ,כששרו תו כדי ישיבה על כיסאות או עמדו במקו – ה שחררו אנרגיה
פיזית רבה .לדוגמה :בפגישה העשירית שרו כל המשתתפות )עמי ,אורי ונעמה( בקול ר את
השיר שכתבו .לאחר שסיימו לשיר אותו ה חשו לאות ושחרור" .זה היה מעיי! ומשחרר )עמי,

פגישה  ,10עמ' .(14
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לוח  :25שיעור השירי והפגישות )באחוזי( שבה שרו המשתתפות בקול ר
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שיעור השירי
שבה שרו
המשתתפות בקול
ר
33%

שלבי בתהלי"
הטיפול
שלב 15 :I
שלב 610 :II

28%

שלב 1112 :III

18%

מלוח  25עולה כי בשלב הראשו שיעור השירי שהושרו בקול ר היה הגבוה ביותר ),(33%
לעומת השלב השני ) .(28%אמנ אי הבדל משמעותי בי השלבי הראשו והשני מבחינה
זו ,ואול בשלב השלישי חלה ירידה ניכרת בשיעור השירי שהושרו בקול ר ).(18%

 .2.3.2הבעת רגש
בפגישות ובראיונות שהתקיימו בסיו התהלי הובח אצל המשתתפות הצור בהבעה
רגשית שתסייע לה בהתמודדות ע העקירה .הביטויי עלו במהל השיחות והפעילויות
המוזיקליות ,שכללו טקס פתיחה ,אלתורי ,ושירת השירי שנבחרו ושנכתבו.

 .2.3.2.1הבעה באמצעות המוזיקה
בהתחלת כל פגישה התקיי טקס פתיחה שיזמתי ,ובו אלתרתי בגיטרה מנגינה שקטה .תו
כדי כ ,על רקע הצלילי ,הועבר בי המשתתפות מדד רגשות שעליו היו רשומי תחושות
ורגשות שוני .כל משתתפת סימנה במדד הרגשות הזה הרגש שחשה בהתחלת הפגישה.
במש הפגישות הוסיפו המשתתפות רגשות ותחושות ,עד שבסו! התהלי היה המדד עמוס
במגוו רגשות ותחושות כמו שמחה ,מאוהבת ,רגועה ,מתוסכלת ,מאוכזבת ומבולבלת.
בפגישות הראשונות הייתה ההבעה הרגשית מצומצמת ,א היא התרחבה בהדרגה" :אני
מאוהבת ומתוסכלת ,אפשר להוסי! עוד דברי? )בר ,פגישה  ,2עמ'  .(2איפה המדד ]הרגשות[ אני
רוצה להוסי! ולסמ )ירד ,פגישה  ,3עמ'  .(2אני מרגישה אוהבת ומתוחה ,אבל ג רגש לא מזוהה
)עמי ,פגישה  ,5עמ' " .(2יש פה בענני )מחפשת במדד הרגשות( )ירד( היו אני רחפנית )שרו,
פגישה  ,6עמ' .(1
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בחמש פגישות ) (12 ,11 ,4 ,2 ,1אלתרו רוב המשתתפות באופ יחידני ,ובסו! האלתור הביעו
את רגשותיה .לדוגמה :בפגישה השנייה ניגנו המשתתפות והמחישו בצלילי את
רגשותיה .אחת המשתתפות ניגנה מנגינה קצבית מהירה על ידי פריטה מלאה על כל מיתרי
הגיטרה .לאחר כעשר שניות היא עברה לפריטה על חלק מהמיתרי ,תו כדי הדגשה של כל
מיתר בפני עצמו .הנגינה הייתה איטית ושקטה .בסו! האלתור היא אמרה כי ניגנה שמחה,
רגועה ,מתגעגעת ואוהבת" .השמחה היא הדבר שממלא" )עמי(" .ניגנתי את כל הדברי ,שמחה
אוהבת ,רגועה ומתגעגעת" )בר ,פגישה  ,2עמ' .(5

בכל הפגישות נעשה שימוש בשירי ישראליי וחסידיי שדרכ הביעו כל המשתתפות את
תחושותיה .והנה דוגמאות אחדות:
•

"כשאני עצבנית אני אוהבת לשמוע שירי קצביי שמשחררי ואני יכולה להתחרפ.
הייתי עצבנית הרבה פעמי זה עשה טוב " )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(I

•

בפגישה העשירית ביקשו המשתתפות להקשיב לשיר "להרגיש" שהיה בחוברת
השירי .השיר היה בחוברת מהפגישה הראשונה א ה לא שמו לב לשיר זה,
וכשה נתקלו בו בפגישה העשירית ה הופתעו לראותו .אחת המשתתפות התחילה
לקרוא בקול את השיר בפאתוס דרמתי .כאשר הושמע השיר ,ה היו שקטות
ומרוכזות ובסופו ה אמרו כי השיר יפה ומלא ברגשות" .שימי את 'להרגיש' ...שיר
יפה ,הרבה רגשות" )עמי ,פגישה  ,10עמ' .(15

המשתתפות הביעו מגוו של רגשות בעשרת השירי שנכתבו ,מהבעת כעס וזע ועד להבעת
רוגע ואהבה" :אני לחוצה בגלל שאני נבחנת לאולפנא ביו חמישי" )שרו ,פגישה  ,5עמ' ,(7
"מחיי אבל בוכה מבפני" )אורי ,פגישה  ,7עמ' " ,(13ג אני אוהבת אות" )עמי ,פגישה  ,10עמ'
" ,(13הוצאנו עצבי" ,נרגענו לפעמי" )עמי ,פגישה  ,12עמ' .(14

 .2.3.3אמונה ותקווה
בפגישות ובראיונות שבסיו התהלי עלו ביטויי של אמונה ותקווה בשיחות ובתוכני
השירי שנבחרו ושנכתבו .יש לשער שאלה סייעו להתמודד ע העקירה .האמונה התייחסה
לשני מרכיבי :אמונה באלוקי ואמונה בדר .התקווה התאפיינה ביכולת להסתכל
קדימה לעתיד טוב יותר.
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בשבע פגישות ) (11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,4 ,3היו ביטויי של תקווה ואמונה במהל השיחות.
לדוגמה :אחת המשתתפות )אורי( דיברה על כ שאלוקי הוא היחיד היכול לעזור לה
להתמודד ע הקשיי שהיא חווה לאחר העקירה .היא התבטאה על עניי זה בשתי פגישות
)" :(11 ,9רק הקדוש ברו הוא יכול לעזור" )אורי(" .מתישהו זה יעזור ,מתישהו זה יעזור" )בר,
פגישה  ,9עמ' " .( 7בתחילת שנה הבאה יהיה יותר טוב .רק הקדוש ברו הוא יעזור" )אורי ,פגישה ,9
עמ' .(7

ביטויי של תקווה ואמונה בתכני נמצאו ב 32מתו  44שירי שבחרו המשתתפות
במהל הפגישות .בתוכני השירי מובעי כוחות של אמונה ותקווה ,ותחושות היחד והכוח
שיש בקבוצה .בחלק מהשירי יש כוח בצד כאב ,כמו בשירי "אש"" ,מסע ומת"
ו"המנגינה שלי" .לדוגמה :בפגישה הרביעית בחרה אחת המשתתפות )אורי( בשיר "אנא
בכוח" מכיוו שביטא את האמונה באלוקי היכול לתת כוח ולעזור ברגעי קשי.
"שעותינו קבל ,הוא היחיד שיודע מה קורה בלב שלנו והוא היחיד שיכל לעזור ג האמונה" )אורי,
פגישה  ,4עמ' .(7

ביטויי של אמונה ותקווה נמצאו בשמונה מתו עשרה שירי שנכתבו .לדוגמה :בפגישה
הרביעית כתבו המשתתפות" :לא להתייאש" ,בפגישה השישית" :א קשה סימ שאתה
בעלייה ...יש לנו על מי לסמו– הקב"ה שבשמי" ובפגישה השנייה" :רק לצאת ולעו!" ,פתאו
כשנדמה שהשחר לא יפציע לעול עוד עולה זיכרו יש ,פתאו כשנדמה שהשחר לא יפציע לעול
עוד אור עולה ומראה לא".
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לוח  :26שיעור המשפטי בשירי שנכתבו המבטאי אמונה ותקווה ושיעור השירי
)באחוזי( שנבחרו שבה יש ביטוי לאמונה ותקווה בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

שיעור המשפטי
בשירי שנכתבו
המבטאי אמונה
ותקווה
10%

78%

שלב 10–6 :II

30%

70%

שלב 12–11 :III

47%

81%

שלב 5–1 :I

שיעור השירי
שנבחרו המבטאי
אמונה ותקווה

מלוח  26עולה כי בשלב השלישי שיעור השירי שנבחרו ) (81%והמשפטי בשירי שנכתבו
) (47%המבטאי אמונה ותקווה ,היה הגבוה ביותר .לעומת זאת ,בשלב הראשו שיעור
המשפטי שנכתבו המביעי אמונה ותקווה היה הנמו ביותר ) ,(10%לעומת השלב השני
) .(30%בשלב השני שיעור השירי שנבחרו המביעי אמונה ותקווה היה הנמו ביותר
) ,(70%לעומת השלב הראשו ) .(78%אי הבדלי משמעותיי בי השלבי הראשו והשני.

 .2.3.3.1ביטויי של כוח
במהל הפגישות באו לידי ביטוי תחושות של כוח שהתאפיינו בהבעה של רצו לנסות ,לא
לוותר ולא להתייאש ,ולהמשי בחיי למרות הטראומה .ביטויי אלה נראו בשיחות שהיו
במהל הפגישות ,בשירי שנבחרו ובשירי שנכתבו.

בשבע פגישות ) (12 ,10 ,11 ,7 ,6 ,4 ,2היו ביטויי של כוח מצד המשתתפות שדיברו על
ניסיו להמשי בחיי ,לא לוותר ולא להתייאש .לדוגמה :רוב המשתתפות הביעו שמחה על
העלייה ליישוב חומש 13בצפו השומרו ואמרו כי ה שאבו כוחות מכ" :זה אנשי שיש לה
כוח וזה נות ל עוד יותר כוח )אורי ,פגישה  ,9עמ' " .(8כ" )עמי(" .כי רואי שלפחות ,זה עצוב לנו
שאנחנו באי לש ,אבל כאילו" )אורי ,פגישה  ,9עמ' " (8משהו זז" )ירד ,פגישה  ,9עמ' " .(8נכו
אמרנו שהכישלו הגדול זה להפסיק לנסות? אז לנסות בכל מה שצרי .עמי מתחילה לשיר 'לא
להתייאש רק לשמוח יש'"" .אני לא מוכנה לוותר" )נעמה ,פגישה  ,10עמ' " .(7נכו" )אורי ,נעמה
ועמי ,פגישה  ,10עמ' .(7

 13חומש הוא אחד מארבעה יישובי בצפו השמרו שנעקרו ב 2005א נשארו בשליטה ישראלית ומאז עולות
קבוצות של תושבי לחומש.
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בשבעה שירי שנכתבו )פגישות  (12 ,11 ,10 ,9 ,7 ,6 ,4 ,2ישנ משפטי המעידי על כוחות
שהיו למשתתפות להמשי הלאה ולא להתייאש .לדוגמה" :אי מקו לשו ייאוש אמר ר'
נחמ" )פגישה  ,2עמ'  .(14אז הכישלו הכי גדול זה להפסיק לנסות!!!" )פגישה  ,9עמ' .(11

משפטי המעידי על היעדר ייאוש ועל ניסיו להמשי הלאה נמצאו ב 26מתו  44שירי
שנבחרו במהל הפגישות .לדוגמה" :אי מקו לשו ייאוש אמר כבר ר' נחמ ,והלב שהוא שבור
הוא בעצ מתוק כבר" )"משיח"(" ,בסו! הדר עוד אמצא פתרו .בטוח אנסה" )"מרגיש אחר"(.
"מנסי וזה נורא קשה הטיפות סימנו תקוות שלנו" )"צועקי על אהבה"(" .רוצה לרו" קדימה נגד
כל הסיכויי נשבעתי לעצמי לא להפסיק לרקוד לעמוד כשאני מותש אווו )"המנגינה שלי"(" ,אנחנו
לא נכנעי אני לא מוכ לוותר" )"הלילה יעבור"(.

לוח  :27שיעור המשפטי )באחוזי( מתו" השירי שנבחרו ושנכתבו המבטאי כוח
בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי
בתהלי"
הטיפול

שיעור המשפטי
בשירי שנבחרו שיש
בה ביטויי כוח

שיעור המשפטי
בשירי שנכתבו שיש
בה ביטויי של כוח

שלב I

62%

19%

שלב II

68%

28%

שלב III

72%

52%

מלוח  27עולה כי בשלב השלישי שיעור המשפטי בשירי שנבחרו ) (72%ובשירי שנכתבו
) (52%המביעי כוח הוא הגבוה ביותר .לעומת ,בשלב הראשו שיעור המשפטי בשירי
שנבחרו הוא הנמו ביותר ) .(62%אי הבדל משמעותי בי השלב הראשו לשלב השני .בשלב
הראשו שיעור המשפטי בשירי שנכתבו שיש בה ביטויי של כוח הוא הנמו ביותר
) ,(19%לעומת השלב השני ).(28%

 .2.3.4חברות כמקור תמיכה
בראיונות המקדימי ,בפגישות ובראיונות שהתקיימו בסיו התהלי דיברו המשתתפות
על החברות שתמכו בתקופת העקירה ותומכות מחו" לקבוצה" .החברות עוזרות ג אחרי

הקבוצה" )עמי ,ריאיו בסו! התהלי ,עמ'  .(Iתמיכת החברות באה לידי ביטוי במילי
ובהאזנה משותפת לשירי.

112

 .2.3.4.1חברות כמקור תמיכה לאחר העקירה
בראיונות המקדימי דיברו המשתתפות על החשיבות של תמיכת החברות לאחר העקירה.
"בכפר הנופש הייתי הרבה בחדר של טלאור ,אבל לא היה לנו את המקו שלנו .כול ראו הכול"
)עמי ,ריאיו מקדי ,עמ' " .(VIכאילו חברות בעיקר תמכו .כל אחת תמכה אחת בשנייה" )בר,
ריאיו מקדי ,עמ' " .(IVמי שעזר ותמ בי בכל התקופה אחרי הגירוש היו החברות ,בעיקר הבנות

של כיתה ח'" )נעמה ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(IIIבמש שמונה חודשי עברה הקהילה ממקו
למקו והמשתתפות לא ישנו בקרבת הוריה .נתו זה והעובדה שההורי היו נטולי כוחות
)"ההורי ניסו לעזור ,אבל ג לה לא היה כוח" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ'  (VIקירבו את
המשתתפות נערה לרעותה" :מי שבאמת תמ ועזר היו החברות .בכפר הנופש היינו כל היו ע
החברות ורק בלילה היינו אומרות לילה טוב כשהלכנו לישו .במל שאול ובכפר הנופש לא ישנתי
ליד ההורי .כמעט שנה שלמה לא הייתי אית וע אחי הקט .אנחנו החברות היינו משחקות
ורואות טלוויזיה .זה כאילו רק בערב מאוחר הייתי חוזרת הביתה" )אורי ,ריאיו מקדי ,עמ' .(II

בפגישה העשירית העבירה אחת המשתתפות )עמי( מסר מעודד לחברותיה באמצעות
השיר "הלילה יעבור" ,האומר כי המצב ישתנה וישתפר ,ומסר נוס! המתייחס לנתינה
הדדית" .הלילה יעבור" ....לאורי" ,אז תראי א רוצי באמת יש דר לתת" )עמי ,פגישה  ,10עמ'
.(7

משפטי המעידי על חשיבותה של החבר6ת בעיני המשתתפות עלו בשלושה שירי
שנכתבו ) .(12 ,10 ,4לדוגמה" :חבר או שניי שבזכות אני קיי" )עמי,פגישה  ,12עמ' .(13

 .2.3.4.2חברות כמקור תמיכה מחו" לקבוצה
משתתפות המחקר דיברו על חשיבות של החברות כמקור תמיכה מחו" לקבוצה" :כשקשה לי

אני מדברת ע החברות ,ה תומכות ועוזרות" )עמי ,ריאיו מקדי ,עמ'  .(VIלדוגמה:
•

בפגישה החמישית דיברה אחת המשתתפות על תחושת הריקנות שיש לה לאחר
סיו הפגישה ע הקבוצה .כשחברות הקבוצה שאלו אותה מה יכול לעזור לה
להתמודד ע תחושות אלה ,היא השיבה שא חברות ימשיכו להיות ִאתה לאחר
סיו הפגישה – תשתפר הרגשתה" :כאילו לא קשור לזה .כשאני יוצאת מפה אני נהיית
בדיכאו" )בר ,עמ' " .(1אולי נוגעי בנקודות רגישות?" )עמי ,עמ' " (1לא לא .כאילו כשאני
פה כי! לי וזה ואז שאני יוצאת מפה" )בר ,עמ' " .(1צרי לחשוב אי זה לא יקרה" )עמי,
עמ' " .(2אני הולכת ע אורי ואז) "...בר ,עמ' " .(2כי פה את מתחרפנת ומשתגעת ואז את
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הולכת וחוזרת לחיי כאילו .זה לא שיגעו" )עמי ,עמ' " .(2כאילו א אני אמשי להיות
ע החברות כמה זמ ,אז לא יקרה" )בר ,עמ' .(2

משתתפות המחקר דיווחו כי מחו" לקבוצה ה אוהבות לשמוע שירי קצביי ע החברות
מתו הקבוצה וחברות נוספות שאינ משתתפות בקבוצה ,פעילות העוזרת לה לשפר את מצב
הרוח" .כשאני במצב רוח להתחרפ ,אז אני שומעת שירי ע חברות .זה עוזר" )עמי ,ריאיו מקדי,
עמ' " .(IIIאני אוהבת לשמוע שירי קצביי ביחד ע חברות זה עושה טוב" )אורי ,ריאיו מקדי,
עמ' .(I

 .2.3.5קבוצת התרפיה במוזיקה כמקו מארג ,בטוח ותומ"
במש הפגישות ,בראיונות שהתקיימו בסיומ ובאמצעות שאלו הרגשות והתחושות נאמרו
דברי על הצור בארגו הקבוצה ,הצור בשייכות ובביטחו בקבוצה ,על חשיבות התמיכה
של הקבוצה בעת משבר והשפעת מצב הרוח בקבוצה על התקדמות התהלי .ביטויי
מילוליי ומוזיקליי המתייחסי לקבוצה כגור מארג ומעצי בעת משבר היו במהל
השיחות ובאמצעות השירי שנבחרו ,השירי שנכתבו ,האלתורי והריקודי של6ו
במוזיקה.

 .2.3.5.1הקבוצה כמקו מארג ובטוח
את התארגנות הקבוצה היה אפשר לזהות בפעילויות המוזיקליות השונות שיזמו
המשתתפות ,כמו אלתור קבוצתי בקצב אחיד ומאורג] ,תיפו! מקצבי חזרתיי על תופי
כשכל הקבוצה מתופפת באופ מתוא ואחיד ,מארגני יותר מכלי נגינה אחרי[ תיפו!
מקצבי ,ריקוד מאורג על פי תנועות מוגדרות של כל חברות הקבוצה ושימוש בשירי בעלי
מבנה מוגדר .קצב ,משקל ומבנה מוגדר ה מרכיבי מוזיקליי מארגני שנראו בשירי
שנבחרו ובשירי שנכתבו וכ באלתורי בכלי הנגינה.
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לוח  :28שיעור המשתתפות ומספר הפגישות )באחוזי( שתופפו מקצבי חזרתיי באופ
אחיד בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 5–1 :I

שיעור
המשתתפות
שתופפו על
תופי מקצבי
חזרתיי באופ
אחיד
79%

מספר האלתורי בה
רוב המשתתפות
תופפו בתופי
מקצבי חזרתיי
באופ אחיד
) 9מתו (17

שלב 10–6 :II

83%

) 2מתו (2

שלב 12–11 :III

73%

) 3מתו (3

מלוח  28עולה כי בשלב השני שיעור המשתתפות שתופפו על תופי מקצביי חזרתיי הוא
הגבוה ביותר ) ,(83%לעומת השלב הראשו ) (79%והשלב השלישי ) .(73%בשלב הראשו
מספר האלתורי שבה רוב המשתתפות תופפו בתופי מקצבי חזרתיי הוא הגבוה
ביותר ) .(9בשלבי השני ) (2והשלישי ) (3כל האלתורי היו בעלי מקצבי חזרתיי.

בארבע פגישות )  (9 ,6 ,5 ,4רקדו המשתתפות על פי תנועות מוגדרות ואחידות כשהיו שירי
קצביי ברקע ,כמו השיר "משיח" .את התנועות חיברו המשתתפות וחברותיה בבית
הספר .את התנועות של הריקוד בפגישה  9הכינו לקראת יו השנה הראשו לעקירה.
בריקוד זה רק שתי משתתפות רקדו ונראה כי הריקוד לא ארג את הקבוצה .יש להניח כי
בשש פגישות ) (10 ,6 ,5 ,4 ,2 ,1הריקוד ליכד ואיחד את הקבוצה .ה רקדו יחד במעגל
לצלילי השירי שנשמעו ברקע .לעתי )פגישות  1ו (2ה רקדו מחובקות ,כמו בשיר
"אשמור את ליב".
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לוח  :29שיעור השירי )באחוזי( שלצליליה רקדו המשתתפות בתנועות מוגדרות וללא
תנועות מוגדרות בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

שלב 5–1 :I

שיעור השירי
שבה היה
הריקוד בעל
תנועות מוגדרות
מארגנות ומלכדות
30%

שיעור השירי
שבה רקדו
המשתתפות ללא
תנועות מוגדרות
ומלכדות
50%

שלב 10–6 :II

40%

60%

שלב 12–11 :III

0%

0%

מלוח  29עולה כי בשלב השני נעשה השימוש הגדול ביותר בכל סוגי הריקודי )40%
ריקודי בעלי תנועות מוגדרות 60% ,ריקודי ללא תנועות מוגדרות( ,לעומת השלב
הראשו שבו שיעור הריקודי בעלי תנועות מוגדרות ) (30%ושיעור השירי שבה רקדו
המשתתפות ללא תנועות מוגדרות ) (50%פחתו ,א לא באופ משמעותי .בשלב השלישי לא
היו ריקודי.

יש לשער כי האלתורי הקבוצתיי אפשרו את ארגונה של הקבוצה על ידי מרכיב הקצב
שכלל בדר כלל פעמות של שמיניות ,משקל מרובע ומקצב שחזר על עצמו ברוב האלתורי
) 15מתו  (22והופיעה ברוב האלתורי הקבוצתיי.

כשמשתתפות המחקר

יזמו אלתורי ,היו אלה אלתורי קבוצתיי ולא יחידניי .במהל הפגישות התפזרו
המשתתפות :חלק כתבו ,חלק אכלו ,חלק רקדו ,ואול האלתור הפסיק את הפעילויות
האלה וארג אות לקבוצה.
בשישה מתו שמונה אלתורי קבוצתיי שנותחו )פגישות  (11 ,10 ,7 ,3 ,2 ,1סביר להניח
כי המרכיב המרכזי שעזר לקבוצה להתארג היה הקצב .המקצב החזרתי באלתורי אלה
ִאפשר לקבוצה להתארג .לדוגמה :משתתפת נוספת )עמי( ביקשה שהקבוצה תנג כמו
בפגישה הקודמת" :בואו ננג ביחד כמו פע קודמת ,ע קצב ]מתופפת ומדגימה[ שמישהי
מתחילה וכל אחת מצטרפת אליה" )עמי ,פגישה  ,2עמ' .(6
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בכל השירי שנבחרו היו מרכיבי מארגני ,כמו בתי ופזמו ,המַ בני את השירי .ב16
מתו  17שירי )למעט השיר "מעיל אחד בגש"( היו מרכיבי מוזיקליי מארגני ,כמו
משקל מרובע .בכל השירי היו פעמות קבועות של שמיניות ורבעי.
לכל אחת עשרה השירי שנכתבו היו מרכיבי מארגני ,כמו מבנה המשפטי
המוזיקליי ) (12 ,11 ,10 ,7 ,6 ,2 ,1ובתי  +פזמו ) .(9 ,5 ,4 ,3בכול ישנה פעמה קבועה
ומשקל מרובע.

 .2.3.5.2הקבוצה כמקור תמיכה
בראיונות שהיו בסיו התהלי ובמש הפגישות עצמ חשו חמש משתתפות )אורי ,עמי ,בר,
נעמה וירד( כי קבוצת התרפיה במוזיקה תמכה בה ועזרה לה בהתמודדות ע המשבר
שפקד אות לאחר העקירה .לדוגמה" :יצאתי מחוזקת ,מצב הרוח עלה ,הפגישות נתנו לי
כוח...יכולתי להגיד מה שרציתי ,לא יכולתי לדבר על הגוש מחו" לקבוצה ,רק ע חברה אחת .לא
היה נעי" )אורי ,ריאיו בסיו התהלי ,עמוד " .(IIזה עזר לי הייתי יותר רגועה ג אחרי הפגישה"
)עמי ,ריאיו בסיו התהלי ,עמוד .(I

יש לשער כי החיזוק שהעניקו חברות הקבוצה אחת לשנייה במפגשי התרפיה במוזיקה
העצי את הקבוצה ואת המשתתפות .דבר זה בא לידי ביטוי בשיחות שהיו בפגישות
ובאמצעות השירי שה בחרו .בארבע פגישות ) (10 ,9 ,3 ,2ובראיונות שהתקיימו בסיו
התהלי דיברו שלוש משתתפות )עמי ,אורי ובר( על הקבוצה שעזרה לה להתמודד ע כאב
העקירה וע החיי שלאחריה" :זה עזר לי ,הייתי יותר רגועה" )עמי ,ריאיו בסו! התהלי,
עמוד " .(Iבקבוצה למדתי שטוב לי כשאני ע חברות" )בר ,בריאיו בסו! התהלי ,עמ' " .(Iמחו"
לקבוצה לא דיברתי ע החברות על הגוש ,רק בקבוצה" )אורי ,בריאיו בסו! התהלי,עמ' .(I

בחמישה שירי שבחרו המשתתפות ישנ משפטי המביעי את חשיבות של התמיכה
ושל העצמה מצד חברות הקבוצה" :זה היה ביתי"" :יד ביד נהיה לעד"" ,גליה"" :שימי יד
בידי"" ,מישהו לרו" איתו"" :עכשיו אני ג לי מגיע ,שיהיה מישהו כא קרוב ,יחבק וירגיע"" .חדר

משלי" :לא לעזוב ידיי"" ,בי בי"" :יד ביד לכל מקו ..את כל היו ע חברות" .בפגישה
העשירית הקדישו המשתתפות )עמי ,אורי ונעמה( שירי זו לזו ודרכ העבירו ביניה
מסרי באמצעות השירי "הלילה יעבור"" ,מעיל אחד בגש" ו"מגיע לי אותי" .אחת
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המשתתפות )אורי( העבירה מסרי לחברותיה )עמי ונעמה( באמצעות השיר "מעיל אחד
בגש" ,המדבר על הרצו שלה שה ייפתחו ולא ישקעו בתו עצמ" :לעמי' ,צוללת אל עצמ
עמוק בי של" ...ונעמה בגלל שאת ישנונית' ,ראיתי זוג עיניי מסרבות להיפתח'" )אורי ,פגישה
 ,10עמ' .(6

 .2.3.5.3הקבוצה משפרת את מצב הרוח
את מצב הרוח של משתתפות הקבוצה אפשר היה לראות באמצעות שאלו הרגשות
והתשובות שמולא לפני ולאחר קבוצת התרפיה במוזיקה בכל הפגישות ) .(12במרבית
הפגישות ) 9מתו  (12כל המשתתפות שכתבו כי מצב רוח "רע" )= (2או "בסדר" )=(3
בהתחלת הפגישה ,ציינו בסופה כי מצב רוח הוא "טוב" )= (4או "טוב מאוד" )= .(5ארבע
משתתפות )מתו  (6הרגישו וציינו שיפור במצב הרוח" :יצאתי מהמצב רוח הנאחס והעצבני"
)נעמה ,פגישה  ,2סיכו שאלו תחושות ורגשות ,נספח  ,4עמ' " .(184ירד לי הרבה מתח" )עמי,
פגישה  ,3סיכו נתוני ,שאלו תחושות ורגשות ,נספח  ,4עמ' .(184

שלוש משתתפות בממוצע הרגישו טוב מאוד לפני הפגישה ,ומצב רוח נשאר מרומ ג
בסופה ,בזכות הריקודי והשירי" :מאד נהניתי לשיר ,לרקוד ולהשתגע" )אורי ,פגישה ,1
סיכו נתוני ,שאלו תחושות ורגשות ,נספח  , 4עמ' .(184

בארבע פגישות הרגישו שתי משתתפות ירידה במצב הרוח )ירד בשלוש פגישות )(4,6,8
ונעמה בפגישה אחת  .(12אחת המשתתפות )ירד( כתבה כי השירי השקטי גרמו לה
למצב רוח רע" :השירי המבאסי דכדכו אותי" )ירד ,פגישה  ,6סיכו נתוני ,שאלו תחושות
ורגשות ,נספח  ,4עמ' .(184

היו ארבע )מתו  (6משתתפות שא! הגדילו לעשות וכתבו "מעולה" )בשמונה מתו 12
פגישות( – רמה שלא הייתה קיימת בשאלו באופ מילולי ומספרי" :היה  ,20מעולה ,מאד
כיי! להיות בסדנא" )אורי ,פגישה  ,5סיכו נתוני ,שאלו תחושות ורגשות ,נספח  ,4עמ' .(184
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לוח  :30מצב הרוח )באחוזי( במהל" הפגישות בחלוקה על פי שלבי טיפול
שלבי בתהלי"
הטיפול

מצב הרוח
השתפר
מתחילת
הפגישה לסופה

מצב הרוח
ירד
מתחילת
הפגישה
לסופה
4%

33%
47%

0%

22%

0%

שלב 5–1 :I

45%

שלב 10–6 :II

42%

10%

שלב 12–11 :III

66%

10%

מצב הרוח נשאר
טוב מתחילת
הפגישה לסופה

מצב הרוח
נשאר ירוד
מתחילת
הפגישה
לסופה
8%

מלוח  30עולה כי בשלב השלישי שיעור השיפור שחל במצב הרוח מהתחלת הפגישה ועד
לסופה הוא הגבוה ביותר ) ,(66%לעומת שלבי ראשו ) (45%ושני ) (42%שבה מצב הרוח
ירד .רק בשלב הראשו ) (8%מצב הרוח נשאר ירוד מהתחלת הפגישה ועד לסופה .בשלבי
השני והשלישי מצב הרוח ירד מהתחלת הפגישה ועד לסופה בשיעור נמו ) ,(10%לעומת
השלב הראשו ) .(4%בשלב השני מצב הרוח נשאר טוב מהתחלת הפגישה ועד לסופה והוא
הגבוה ביותר ) ,(47%לעומת השלבי הראשו ) (33%והשלישי ).(22%
הממצאי הסטטיסטיי מראי כי מצב הרוח של המשתתפות )שהיה לפני הפגישות = M
 ,(3.77השתפר במידה ניכרת לאחר הפגישות ).(M = 4.36
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פרק ד' :דיו
מטרת המחקר הנוכחי היא לגלות ,לתאר ,לפרש ולהבי את משמעות הטיפול במוזיקה בקבוצת
בנות נוער שנעקרו מגוש קטי! .מחקר זה החל כשנה וחצי לאחר העקירה והסתיי כשנתיי
לאחריה .הקבוצה כללה שש נערות דתיות בנות  14–12שגרו בגוש קטי! מיו היוולד ועד ליו
שבו נעקרו ממנו.
שאלות המחקר ה:
 .1מהי משמעות הטיפול במוזיקה שנעשה בקבוצת בנות נוער שנעקרו מגוש קטי! בעקבות
תוכנית ההתנתקות?
 .1.1הא וכיצד באו לידי ביטוי מאפייני הקשורי לטראומה באירועי המוזיקליי
והמילוליי שהתרחשו בטיפול?
 .1.2הא וכיצד באה לידי ביטוי ההתמודדות ע הטראומה באמצעי המוזיקליי והמילוליי?
 1.3אילו שינויי חוו נערות הקבוצה בתהלי הקבוצתי ובאילו תחומי?
 .1.4אילו התנהגויות העידו על הצור בסיפוק צרכי מסוימי של משתתפות המחקר?

 .2אילו השפעות היו למודל עבודה מובנה לעומת גישה לאמובנית בטיפול הקבוצתי?
 .2.1הא נית לקבוע איזה מודל התאי יותר לעבודה ע אוכלוסייה זו? מדוע?

 .1משמעות הטיפול במוזיקה שנעשה בקבוצת בנות נוער שנעקרו מגוש
קטי בעקבות תוכנית ההתנתקות
ניתוח המחקר העלה שלוש קטגוריות ראשיות :פוסטטראומה ,אובד והתמודדות .נית לשער כי
שלוש קטגוריות אלה מעידות על כ שהעקירה מגוש קטי! אכ הייתה טראומטית ותבעה
התמודדות מצד משתתפות המחקר בטיפול במוזיקה .פוסטטראומה ואובד ה קטגוריות
המייצגות סימפטומי המתרחשי לאחר טראומה ,ואילו התמודדות היא תגובה המתרחשת
בצד ונובעת מה .ממצא זה תוא את הספרות שעוסקת בעקירה מגוש קטי! )בורנשטיי,
 ;2009באשר ;2008 ,נוטמשוור" ,הויס ,ואלטמ ;2010 ,סוויד ;2010 ,פורת 6ויס; 2006 ,
שפירא וחגל ; 2009 ,תובלמשיח .(2009 ,כותבי וחוקרי אלה טועני כי העקירה מגוש
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קטי! היא בגדר טראומה מכיוו שיש לה מרכיבי האופייניי לטראומה ,כגו קטיעה של רצ!
החיי ואיבוד השליטה עליה ,וכי אירוע זה איי על רווחת הקיומית ,הפיזית והנפשית של
העקורי ,ג א לא סיכ את חייה ולא היה פתאומי או בלתי צפוי )לואיסהרמ ;2004 ,נוי,
 ; 2000 ; 1991קרסו ,בוצ'ר ומינקה ; 2001 ,שפירא וחגל ; 2009 ,תובלמשיח; 2009 ,
 .(Herman, 1992הטיפול במוזיקה במחקר זה כלל את עיבוד הטראומה והאובד ואת
ההתמודדות אית ,וג העצי את הכוחות שצברו הנערות שהשתתפו בטיפול לאותו פרק זמ בו
התנהלה הקבוצה.

 .1.1מאפייני הקשורי לטראומה שבאו לידי ביטוי באירועי המוזיקליי
והמילוליי
ממצאי מחקר זה מראי שקטגורית פוסטטראומה מורכבת משלוש תתקטגוריות :תופעות של
חודרנות ,הימנעות ועוררות יתר.

תופעות של חודרנות נגרמות על ידי ביטויי חושיי ,ויזואליי וגירויי תחושתיי החודרי
למרכז התודעה ומהווי טריגר להעלאת זיכרונות מהאירוע הטראומטי .ה יכולי לעלות כאשר
משהו בסביבה מזכיר את האירוע כמו ריחות ,תמונות וקולות .תופעות של חודרנות עלולות לצו!
מאירועי טראומטיי קודמי ) .(DSM-4, 2000פעילויות מסוימות ודימויי עלולי א! ה
להצי! את הטראומה ) .(APA , 2000יש לשער כי תופעות חודרנות שעלו אצל כל הנערות היו
קשורות לימי העקירה ולפיגועי טרור שהתרחשו לפניה ,והגיחו לפתע .לעתי תו כדי פעילות,
גברו הסימפטומי באמצע התהלי )פגישות  ,(10–6כפי שנראה בהמש .במחקר הנוכחי אפשר
לראות כי התופעות של חודרנות עלו בעקבות פעילות צלילית .בחמש פגישות העלתה נגינה
בפעמוני רוח עשויי ממפתחות מחשבות על הבית שנהרס אצל שלוש משתתפות ,וגרמה לה
לתאר בפרוטרוט את מה שהיה ביו העקירה ובפיגועי הטרור .התופעות של חודרנות הגיחו ג
בעקבות פעילויות שנעשו במהל הטיפול ,כמו הדלקת נר עבה וריחני והנחתו במרכז החדר לצור
יצירת אווירה רגועה ונעימה .בפעילות זו התבקשו הנערות להתבונ בלהבה ובמגוו הצבעי שבה,
א היא הזכירה לשתיי מה נר זיכרו ,ועוררה בה מחשבות על פיגוע שהתרחש כשנה ושלושה
חודשי לפני העקירה שבו נרצחו א וארבע בנותיה מיישוב בגוש קטי! .תופעות של חודרנות
נמצאו ג בשמיעת השיר "זה היה ביתי" .על פניו נראה כי ההיזכרות בשיר זה מתאי יותר
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לאובד ושכול ולא לתופעה חודרנית ,א מכיוו שא .השיר כלל לא נכלל בחוברת השירי; ב.גוש
קטי! או העקירה לא הוזכרו עד זמ בקשת השיר ,וג .ללא כל הכנה הנערות ביקשו את השיר
המסוי הזה שגר להצפה של זיכרונות העקירה  הנטייה היא לשיי את בחירת השיר ושירתו
לתופעה חודרנית –  .PTSDבמידה והשיר היה בחוברת השירי; במידה והיינו מדברות בפגישה
על גוש קטי! או על העקירה ובעקבות דיבורי אלה ה היו מתחילות לשיר אותו – או אז היה נכו
לשיי אותו לאובד .לבקשת השיר התלווה חוסר שקט שהתבטא בהסתובבות בחדר וקטיעת
שירת השיר באמצע  תופעות השייכות ל  .PTSDנוטמשוור" ,דקל ותובלמשיח )Nuttman-
 (Shwartz, Dekel & Tuval-Mashiach, 2010חקרו ומצאו שהיו תופעות של חודרנות אצל
מבוגרי עקורי גוש קטי! מיד לאחר העקירה .כשנה לאחר העקירה נמצאו אצל ) 20%מתו 300
שנבדקו( מהמבוגרי מחשבות חודרניות ותופעות של חודרנות ,אצל נשי יותר מגברי )Tuval-
 (Mashiach & Dekel, 2010מקורות ספרותיי שחקרו אירועי טראומטיי בעול מאשרי כי
בעקבות אובד בית בנסיבות טראומטיות ,כגו רעידת אדמה ,פיגועי ,מלחמות ונסיבות מדיניות,
עולי בקרב מבוגרי תופעות של חודרנות כחלק מתופעות פוסטטראומטיות ) Brickman, 2004
)&  .(Carr, Lewin, Webster & Kenardy,1997; De-Bocanegraלא נמצאו מקורות בנושא
זה לגבי בני נוער עקורי .בספרות מתוארות תופעות של חודרנות באמצעות גירויי ויזואליי
ותחושתיי המתבטאי בתמונות ,ריחות וקולות א במחקר הנוכחי נית להניח כי תופעות של
חודרנות עלו באמצעות המוזיקה צלילי ושירי.

הימנעות .אד שחווה אירוע טראומטי מנסה להימנע מתחושות ומפעילויות שעלולות להזכיר לו
את הטראומה .הוא נמנע ממחשבות ,מרגשות ומשיחות הקשורי לאירוע הטראומטי ,וכ
מפעילויות ,ממקומות ומאנשי שמזכירי את האירוע הטראומטי )פת ,הורנצ'יק ודופלט,
 .(DSM-IV, 2000 ; 2005במחקר הנוכחי היו מקרי ,שגברו באמצע התהלי )פגישות ,(10–6
שבה נמנעו כל הנערות מפעילויות מוזיקליות ,כמו נגינה בכלי מסוימי )פגישות ,(10–3
אלתורי קבוצתיי )פגישות  (9–6ויחידניי )פגישות  (10–6והרפיה )פגישות  .(12–6במחקר
הנוכחי נראה כי ההימנעות הייתה מפעילויות מוזיקליות שחלק היו מהנות ומרגיעות ועל פניו
נראה כי לא היה לה קשר ע העקירה .ההימנעות התרחשה בחלקה באופ לא מודע וללא יכולת
של הנערות להסביר את הסיבה להימנעות .לדוגמה ,במהל הטיפול נעשו שלוש הרפיות  שתי
הרפיות עזרו לנערות להירגע ולנוח א ההרפיה השלישית )בפגישה החמישית( נפסקה דקות
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ספורות לאחר שהחלה .מוזיקת הרקע אשר לוותה את ההרפיה כללה קולות מי ,שיש לשער,
הזכירו לנערות את הי בגוש קטי! .מאותה פגישה הנערות לא הסכימו לקיי הרפיה עד לסו!
התהלי .באופ מודע ארבע נערות נמנעו מלגעת בתוכני העקירה ומתיאור יו העקירה בתואנה
שאינ זוכרות או שקשה לה ה לפני תחילת התהלי הטיפולי )בראיונות המקדימי( וה בתהלי
עצמו )בפגישות  .(7–3לדוגמה ,בריאיו המקדי סיפרה נעמה על הבית והמשפחה .קולה היה ברור
וחזק ,א כשהתבקשה לתאר מה קרה ביו העקירה ,קולה נחלש והיא אמרה שאינה זוכרת
ועברה לנושא הבא .ואכ ,לאחר העקירה מגוש קטי! נמצא כי מבוגרי נמנעו מפעילויות שנהגו
לעשות לפני העקירה ,כגו פעילויות חברתיות יזומות ופעילויות פונקציונאליות ,כמו ניהול תקציב
משפחתי או קיו קבוצות לימוד בנושאי שוני

)באשר, 2010 Tuval-Mashiach; 2008 ,

&  .(Nuttman-Shwartz, Dekelכשנה לאחר העקירה נמצא כי ) 20%לעומת  9%–5%כמקובל
בכלל האוכלוסייה( מהמבוגרי )מתו  300שנבדקו( נמנעו מפעילויות שונות ) Tuval-Mashiach
 .(& Dekel, 2010הימנעות נמצאה בקרב מבוגרי בעקבות עקירות יישובי שהתרחשו בעול
) (Carr, Lewin, Webster & Kenardy, 1997 ; De- Bocanegra & Brickman, 2004בקרב בני
נוער עקורי נמצא כי שנה לאחר העקירה  30%מה נמנעו מביקור סדיר בבית הספר .באותה
העת נצפתה ג תופעה של נשירה סמויה ,א שנתיי לאחר העקירה חל שיפור ושיעור הנמנעי
והנושרי פחת )יחיאלי .(2006 ,במחקר הנוכחי נמצא כי במהל הקבוצה ארבע נערות נמנעו
מלהשקיע מאמצי בלימודי ובהתא לכ ירדו הישגיה .ואול )בראיונות המקדימי(
ובמהל התהלי )פגישות  (4,9ה דיברו על כ שה רוצות לפתוח ד! חדש ,להשקיע בלימודי
ולהצליח כמו לפני העקירה.

עוררות יתר .אד שחווה אירוע טראומטי עלול לאחר מכ לתפוס את העול כמקו מלא
בסכנות ,ולחוש שעליו להיות מוכ בכל רגע לאירוע דומה נוס! .האירוע הטראומטי משפיע על
מערכת העצבי ויוצר התניה חוזרת המתבטאת בתגובות מיידיות וקיצוניות לקולות ולצלילי
ובצור להיות בתנועה מתמדת .במצב שכזה האד מתקשה להשלי משימות ,ולכ ה נקטעות
) .(APA, 2000 ; DSM-IV, 2000סימפטומי כגו חוסר שקט ,קטיעת רצ! והתפרצויות קולניות
מופיעי בדר כלל סמו לאירוע הטראומטי ,ואול במקרי מסוימי ה עלולי לפרו"
שבועות ,חודשי וא! שני לאחריו )לואיסהרמ; DSM-IV, 2000 ; Spitalny, 2004 ; 1992 ,
 (APA, 2000במחקר הנוכחי התבטאה עוררות היתר אצל כל המשתתפות בחוסר שקט )פגישות
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 ,(12–3בקטיעת רצ! הפעילויות והשיחות )פגישות  ,(12–1ובהתפרצויות קולניות )פגישות (7,9 ,45
זו כלפי זו מצד ארבע נערות .סימפטומי אלה נמשכו לאור התהלי כולו וא! התגברו באמצע
התהלי ,למעט קטיעת האלתורי שהלכו ופחתו ,זאת מכיוו שרוב האלתורי היו בתחילת
התהלי .הקטיעות בשאר הפעילויות באו לידי ביטוי בעיקר בזמני רגישי ,כגו יו הזיכרו,
בשבוע שבו חלה האזכרה למשפחה מיישוב שנרצחה בפיגוע ,כשהתעורר הצור למצוא מוסדות
לימוד בתנאי פנימייה לקראת שנת הלימודי הבאה ועקב כ להיפרד זאת מזאת ,וכ כשעלו
תכני מיו העקירה .בקרב עקורי גוש קטי! המבוגרי נמצאה רמת מצוקה נפשית גבוהה
שהתבטאה בעוררות יתר .בקרב בני הנוער הייתה רמת הלח" והמתח הנפשי גבוהה לאחר
העקירה ,והתבטאה בחוסר שקט ובהתפרצויות כעס )גלילי ושגיא ;2010 ,שגיא ;2005 ,תובל
משיח .(2009 ,עוררות יתר נמצאה בקרב עקורי בעול והתאפיינה בחוסר שקט ובקושי להתרכז
) .(Carr, Lewin, Webster & Kenardy, 1997 ; De-Bocanegra & Brickman, 2004אפרט
עתה את כל המאפייני של עוררות היתר שנחשפו במחקר הנוכחי.
כל המשתתפות במחקר הנוכחי סבלו מחוסר שקט )קושי להתרכז בלימודי ,קושי
להתחיל דברי מחדש  ,חרדה מפני העתיד )אצל חמש נערות(  ,תנועה מתמדת בחדר ואייכולת
לשהות זמ רב במקו אחד )לוח  ,5עמ'  ,(70קושי להתרכז ולהתמקד בפעילות כלשהי )אצל ארבע
נערות( ברוב הפגישות ) 10מתו  12פגישות( )לוח  ,6עמ'  ,(71וכתיבת שירי מבולבלת וחסרת ארגו
וסדר 14.לאחר העקירה מגוש קטי! נצפה חוסר שקט בקרב המבוגרי )באשר ;2008 ,תובל
משיח, 2010 Tuval-Mashiach .(Nuttman-Shwartz Dekel & ;2009 ,בקרב בני הנוער עקורי
גוש קטי! נמצא כי שנה לאחר העקירה  30%מה התקשו להתרכז ,ועקב כ ירדה רמת הישגיה
בלימודי .חלק א! נכשלו בבחינות הבגרות )יחיאלי ; 2006 ,שפירא וחגל.(2009 ,
צלילית ,חוסר השקט התבטא בנגינה מהירה ,חזקה וחדה של סטקאטו בכלי נגינה שוני,
בתגובה לנושא כואב .זה תוא את הספרות שטוענת כי נגינה בטמפו מהיר ,דינאמיקה חזקה
וסטקאטו יוצרת תחושה של חוסר שקט )Kohut, 1957 ; Nordoff & Robbins, 1977
; .(Bruscia,1987צורת נגינה זו נוצרה ג לקראת סו! התהלי שעסק בפרידה )לוח  ,6עמ' .(71
יש להניח כי נושא הפרידה שבא לידי ביטוי בשלוש הפגישות האחרונות הסעיר את הנערות.
שפירא ) (2006מצאה שהפרידה מגוש קטי! ,אצל רוב העקורי ,נעשתה לאחר העקירה .מכא

 14צילו של כתיבת השיר נמצא בנספח  ,13עמ' 222
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נית לשער שמשתתפות המחקר הנוכחי בעצ לא נפרדו מגוש קטי! כשעזבו אותו ,ולכ סו!
התהלי שעסק בפרידה הסעיר את רוח.
תופעות של קטיעת רצ השיחות והפעילויות וחוסר יכולת להשלימ התגלו בקטיעת
השירה ) 35שירי שה שרו וקטעו אות באמצע( ,הנגינה ) 14מתו  22אלתורי קבוצתיי
שנקטעו באמצע( ,קטיעת הרפיה וריקוד ) 17מתו  24ריקודי נקטעו באמצע( .לדוגמה ,בפגישה
השישית הייתה ירד במצב רוח טוב לאחר שקיבלה תפקיד מרכזי באירוע שנער בבית הספר .היא
בחרה בשיר "שמחה" וסחפה את כול לריקוד .ואול ,לאחר שורות שיר אחדות היא הפסיקה את
הריקוד ללא סיבה נראית לעי ,ובעקבותיה הפסיקו כול לרקוד .קטיעת הפעילויות התרחשה
בעיקר באמצע התהלי )פגישות  ,(10–6למעט האלתורי )לוח  ,8עמ'  ,(74סביר להניח כי הקטיעה
נעשתה כאשר הנערות נגעו בנושאי כואבי ,כמו קשיי החיי לאחר העקירה ותיאור יו
העקירה .לעתי נקטעה הפעילות ללא סיבה נראית לעי .קטיעת פעילות וחוסר יכולת להשלימה
לאחר טראומה עלולה להתרחש כאשר הפעילות מזכירה משהו מהאירוע הטראומטי ) (DSM-IV,
 .2000בראיונות המקדימי רוב הנערות סיפרו כי במהל הימי שקדמו לעקירה ה השתתפו
באירועי שכללו ריקודי ושירה כמו במסיבת אמונה )עמי ,ראיו מקדי ,עמ'  ;IIנספח  ,14עמ' .(223

ייתכ וקטיעת השירה והריקוד בתהלי הטיפולי הזכירו באופ לא מודע לנערות אירועי מעי
אלה שהתרחשו בימי העקירה וגרמו לה לקטוע פעילויות מסוימות .חמש נערות קטעו שיחות
שעסקו בחיי שלפני העקירה ,במהלכה ולאחריה ,ועברו באופ חד ומפתיע לנושא אחר ,מבלי
שסיימו את הנושא הקוד .לדוגמה ,בפגישה השישית שבה דובר על ההורי שאינ מביני אות
לאחר העקירה ,קטעה ירד את השיחה וסיפרה כי דוד שלה ביטל את ארוסיו .הספרות אכ
מצביעה על כ שלאחר עקירות ופינויי כפויי התגלו קשיי בהשלמת משימות כחלק
מהתופעות הפוסטטראומטיות)2004 ;Green, 1995; Glaser, 1981 ;Silove, 2000
.( De-Bocanegra & Brickman,
תופעות של התפרצויות קולניות ובוטות התגלו בקבוצה במלל ובצליל .במצב של עירור
יתר נפגעי טראומה מגיבי ברוגז א! על התגרויות קלות .רמת גירוי נמוכה זו גורמת לעוררות
פיזיולוגית ולדריכות נפשית שלא אפיינו את נפגע הטראומה קוד לכ )לואיס הרמ ; 2002 ,לוי,
 .(DSM-IV, 2000 ;1997היו התפרצויות בקרב מחצית מהמשתתפות ,מעט בהתחלת התהלי
)פגישות  (5–4ובעיקר באמצעו )פגישות  (9–7כאשר עלו תכני כואבי בנושא העקירה ,כגו היחס
לחיילי ,למבוגרי ,לבית הספר ולסביבה .חצי מהנערות התפרצו זו על זו )פגישות ,(9 ,5
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וצעקותיה מילאו את חלל החדר בעוצמה לא מידתית לאירוע .יש לשער כי ההתפרצויות קרו
לאחר נגינת צלילי חדי וקצרי בעיקר במפוחית ,בחלילית ובמצילה .לדוגמה ,בפגישה
התשיעית עמי ,בר ונעמה החלו לדבר על משפחה מיישוב שנפגעה בפיגוע ועל בית הספר שלא
מציי את מות כראוי .בתגובה לתוכ השיחה לקחה אורי ללא הכנה או סיבה נראית לעי חלילית
והפיקה ממנה צלילי יחידי ,חדי ,צורמי וחזקי אשר גרמו לנערות לצעוק עליה ולבקש
שתפסיק לנג כי הצלילי בלתי נסבלי .הבוט6ת ניכרה בעיקר בחמישה שירי )מתו (10
שנכתבו בראשיתו של התהלי )פגישות  ,(5–1כמו בשיר שנכתב בפגישה שלישית על ידי שלוש
נערות" ,נמאס לי מכול שילכו לעזאזל"" ,שירה עליו כדור אחד בתחת" .בקבוצה הנוכחית היו
התפרצויות מילוליות שהתרחשו באמצע התהלי .נית לשער שבהתחלת התהלי ,כשהלכידות
הקבוצתית עדיי לא התבססה ,כתיבת שירי אפשרה לבטא בוטות וכעס בשל היותה פעולה
שאינה ישירה כמו שיחה )פרנקשוובל .(1997 ,בהמש התהלי כבר לא היה צור בשירי על מנת
להתפר" באופ מילולי .לאחר העקירה מגוש קטי! נמצאו עדויות לרגזנות ולהתפרצויות מילוליות
ומנהלת סל"ע )סיוע למתיישבי עזה וצפו השומרו( בקרב מבוגרי )ב
כלפי הסביבה ,המדינה ִ
אשר ; 2008 ,תובלמשיח .(2009 ,שנתיי לאחר העקירה נראו שינויי התנהגות ,לעתי קיצוניי,
אצל  300בני נוער המוגדרי "נוער מצוקה" )יחיאלי ; 2006 ,תובלמשיח .(2009 ,מחקרי
מאשרי כי לאחר עקירות מתגלות התפרצויות כעס ורגזנות יתר ) De-Bocanegra & Brickman,
.(2004
במחקר הנוכחי מתוארי הסימפטומי הפוסטטראומטיי כפי שבאו לידי ביטוי אצל
משתתפות המחקר בפעילויות המוזיקליות )האזנה לשירי שנבחרו ,כתיבת שירי ,נגינה בכלי
שוני ,וביצוע אלתורי( .בספרות המקצועית לא נמצאו מחקרי המצביעי על סימפטומי
פוסטטראומטיי הבאי לידי ביטוי בפעילויות מוזיקליות בהקשר של נוער עקור .במחקר
הנוכחי הפעילויות המוזיקליות אפשרו למשתתפות לבטא את המצוקה שה חשו לאחר הטראומה
ובזה חידושו.
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הממצאי מראי שקטגוריית אובד מכילה ארבע תתקטגוריות :חֶ סֶ ר ,געגועי ,כעס וכאב.
חסר נוצר בעקבות תחושתו של אד כאילו איבד חלק מעצמו ומשלמותו .אובד זה יוצר תחושות
של חלל וריקנות פנימית ,ולעתי א! של פחד וערעור .התחושה כה קשה ,עד שלעתי התפקוד
היויומי נפגע ,ויכול להיווצר חוסר רצו או חוסר יכולת לעשות אפילו את הפעולות הפשוטות
ביותר )גרנות ;2001 ,מטרי .(2005 ,אד שמאבד בית מרגיש חס בתחושות הביטחו והמוגנ6ת
שידע ,בנוחות בקביעות וביציבות שחש בביתו ,וכ בפרטי קטני ,כגו ריח ,אווירה ,הווי חיי
וקולות בית אופייניי )גרנות .(2001 ,במחקר הנוכחי נמצאו חוסרי רבי שסביר להניח ,נגרמו
עקב אובד הבית והמקו :חוסר ודאות ,חוסר משמעות וחוסר רוחניות ,חוסר אמו ,חוסר
יציבות ,חוסר אנרגיה ,שעמו וחוסר עניי ,חוסר במקו ובתחושת שייכות והיעדר מלודיה.
חוסרי אלה באו לידי ביטוי בצליל ובאומר .כל הנערות הרבו לדבר על החוסרי הרבי שיש
בחייה מאז העקירה .לדוגמה ,בפגישה השלישית אמרה עמי כי מאז העקירה חסרי הבית,
החברוֹת והאווירה ,וירד הוסיפה שחסר חו .ביטוי לחוסרי נצפה ג בתכני של השירי
הישראליי ) 29מתו  (44והחסידיי ) 8מתו  (11שבחרו הנערות ,וכ בתוכני השירי ) 8מתו
 (10שכתבו חמש נערות .אפרט עתה חלק מהחסרי שנמצאו במחקר כמו חוסר יציבות ,חוסר
באנרגיה ,שעמו וחוסר עניי ,חסר במקו ובתחושת שייכות והעדר מלודיה.
חוסר יציבות .הנפש היא רקמה עדינה הזקוקה לתחושות היציבות והביטחו שהבית
מקנה לה .בהיעדר בית מתערערות תחושות אלה ,ערעור הבא לידי ביטוי בשינויי המתרחשי
בתחומי החיי השוני )מטרי ;2005 ,סנטה בתו מטרי .(2005 ,הממצאי מראי כי אצל רוב
הנערות שהשתתפו במחקר ניכר חוסר יציבות בתחו הדתי ,בשירי שנבחרו ובמעברי הרבי
מאז העקירה .חוסר היציבות בתחו הדתי ניכר אצל ארבע נערות בתחילת התהלי ,והתבטא
בכ שבאו לפגישות בלבוש שלא היה מקובל בקהילת ,כמו חצאית שאינה ארוכה דייה וחולצה
צמודה .הדבר ניכר ג בשירי שבחרו חמש נערות לאחר העקירה .ה העדיפו שירי ישראליי
חדישי שתכניה בוטי לעתי ואינ תואמי את הקוד הדתי שהתחנכו על פיו ,על פני שירי
חסידיי ושירי ישראליי ישני שאהבו לפני העקירה .לדוגמה ,בריאיו המקדי סיפרה ירד
כי בהשפעת חברותיה היא החלה להקשיב לשירי לועזיי לאחר העקירה .ואול היא שמה לב
ששירי אלה משפיעי על התנהגותה הדתית ,בעיקר בכ שלא הקפידה להתפלל ,ולכ חדלה מכ
כדי לא להתדרדר מבחינה דתית .יש לשער כי חוסר היציבות בתחו הדתי הופיעה בעיקר
כתוצאה מרגשות כעס ומחאה .את זה אפשר לראות בבחירת השירי הישראליי הבוטי,
שחלק מבטאי כעס .שירי שלפני העקירה לא היו חלק מהסגנו המוזיקלי אליו ה התחברו
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ולא התקבל בסביבת .לדוגמה שירי כמו "צועקי על אהבה")"ה הורגי אותי"( .המחאה
מתבטאת בעיקר בשירי שנכתבו .לדוגמה" ,נמאס לי מכול שילכו לעזאזל ...שירה עליו כדור אחד

בתחת" )פגישה " ,(3איזה בית ספר מטומט" )פגישה  .(4ישנ מקרי בה בחירת השירי הללו
נמצאה בסמיכות לשיחה על מצב הדתי .לדוגמה ,בפגישה הרביעית שרו בחרה בשיר חסידי "אב
הרחמי" ובר אמרה שהיא לא מתחברת ולא מכירה את השירי האלה וג לא רוצה להכיר
אות .כאשר החל השיר להתנג הבנות דיברו בקול ר וצחקקו במהל השיר ומיד לאחר השיר
ה אמרו משפטי בוטי כמו " לא יצא לי קקי ..קחי ישבנו" .וכמה דקות לאחר מכ עמי בחרה
בשיר "איזה עול" בו ישנ משפטי שאינ תואמי את סביבת הדתית "פלירט ע השכנה ממול

דיר באלאק לא לזמז כשאתה במקלחת עומד מסתב" .חוסר היציבות הצלילית בא לידי ביטוי
בשבעה שירי קיימי )מתו  17שנותחו( באקורדי דיסוננטיי ,בטריטוני ובסיומות שאינ על
הטוניקה ,וקיבלו חיזוק בתכניה של השירי .כ למשל בשיר "מרגיש אחר" המדבר על אד
שאינו מוצא לו מקו ואינו יודע אי יצא ממצב זה .במילי" ,שוב מרגיש אחר  ,כבר לא מוצא

מקו" קיימי אקורדי דיסוננטיי  F7 ,EM7 ,DM7שמגבירי את תחושת חוסר היציבות
שנמצא בעיקר באמצע התהלי )פגישות  .(10–6ממצא זה תוא את הבחנותיו של קוהוט ) Kohut,
 ,(1956הסובר כי אקורדי דיסוננטיי וטריטו גורמי למתח ,לחרדה ולחוסר יציבות .הספרות
העוסקת בעקירה מגוש קטי! מצאה כי שנה לאחר העקירה חלה עלייה בתחושת ההתערערות
והיציבות בקרב  300מבוגרי עקב אובד הבית וקריסת מערכות תמיכה רבות אחרות ,כגו
היישוב שגרו בו ומקו העבודה .המעברי הרבי ,המגורי הזמניי בבתי מלו ,בפנימיות
ובאתרי נופש ,שאליה נאלצו העקורי לעבור במש תקופה ארוכה ,העיכוב בבניית מגורי הקבע,
ולבסו! השיעור הגבוה של תושבי שאיבדו את עבודת ופרנסת ואשר נתוני בחוסר יציבות
כלכלית – כל אלה העצימו את תחושת חוסר היציבות )תובלמשיחTuval-2010 ;2009 ,
 .(Mashiach & Dekel,בעקירות שאירעו בעול ובחצי האי סיני אפשר ללמוד כי רמת חוסר
היציבות והערעור מושפעי ממש זמ השיקו המתבצע לאחר העקירה .ככל שמערכות
התמיכה ,כגו בית ,בית ספר ומקו עבודה ,חוזרות לתפקד מהר יותר כ מצטמצמת תחושת
חוסר היציבות )מטרי ; 2005 ,קליאוטאלבק ;1996 ,רייכלSagy & Antonovsky, ; 2005 ,
 .(1986במחקר הנוכחי ,יש לשער כי תחושת חוסר היציבות נובעת ג מכ שהנערות עדי לא עברו
להתגורר בבית הקבע ולכ היא נוכחת ברוב שלבי התהלי.
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חוסר אנרגיה ,שעמו וחוסר עניי .לאחר אובד מתקיימי תהליכי של התכנסות,
ישנ גילויי של חוסר עניי בבני אד ותחושה שהכול טפל ולא מעניי ,אי אנרגיה וחשק לקו
בבוקר ,ואי טע ורצו להמשי בחיי .יש הממשיכי לתפקד כלפי חו" ,ויש שפעילות מושפעת
וה נעשי פסיביי וא! אפאתיי )גרנות ;2001 ,שפירא וחגל .(2009 ,הממצאי מראי כי
חוסר אנרגיה ,תחושת שעמו וחוסר עניי התגלו אצל כל הנערות שהשתתפו במחקר זה ,בעיקר
בהתחלת התהלי )פגישות ) (15לוח  ,11עמ'  .(82יש לשער כי הסיבה לכ שתחושות אלה לא היו
קיימות מפגישה תשיעית ואיל היתה הכוח שהעניקו הנערות זו לזו )לוח  ,27עמ'  (112וכ נכנסה
אנרגיה חדשה לפגישות ,שהפיגה במידת מה את תחושת השעמו .תחושות חוסר העניי
והשעמו התאפיינו בי השאר ברצו להיות פסיביות ,בפיהוקי ,ובהנחת הראש על כלי הנגינה
כדי לנוח .אנרגיה צלילית מועטה נצפתה בשמונה )מתו  (21אלתורי יחידניי ובשישה )מתו
 (22אלתורי קבוצתיי ,שהתאפיינו בנגינה איטית וכבדה ,בעיקר על התופי .השילוב של נגינה
בטמפו איטי הכולל ערכי זמ ארוכי ע כבד6ת מבטא תחושה של חוסר אנרגיה )Noy, 1967
;  .(Kohut, 1957ממצאי דומי התגלו אצל מבוגרי ובני הנוער כשנה לאחר העקירה מגוש
קטי! והתבטאו בחוסר אנרגיה ,עייפות וקושי להתחיל מחדש את החיי )באשר ;2008 ,תובל
משיח ; 2009 ,שפירא וחגל .(2009 ,במחקרי שנעשו בקרב עקורי לאחר פינוי ימית נמצא כי
המבוגרי חוו תשישות ,עייפות וחוסר אנרגיה שנבע ג מאובד של מפעל חיי )טוביאנה,
מילגרו ופלח ;1988 ,קליאוט.(Rosenfeld & Hrushovski, 1987 ;1987 ,
חוסר במקו ובתחושת שייכות .קשר למקו הוא מושג אנלוגי למושגי "רגש לקהילה"
ו"תחושת שייכות" ,התופסי את הבית כער משמעותי בבניית הזהות ותחושת הער העצמי של
האד ) ביליג ; 2005 ,לב ;1995 ,מטרי ; 2005 ,מרטי וליבלי ;1999 ,פאסיק1992 ; 2003 ,
.(Altman & Law,ממצאי מראי כי תחושות של חסר במקו ובתחושת השייכות עלו כאשר
הנערות חשו שאינ בטוחות בקבוצה ופתחו ככל שהתהלי נמש ,כאשר בקבוצה גברה תחושה
של שייכות ושל מקו בטוח )לוח  ,14עמ'  .(90ביטויי של חסר במקו ובתחושת השייכות נראו
אצל כל הנערות ,במרבית שלבי התהלי )פגישות  (11–3והתאפיינו בתחושת של תלישות ושל חסר
במקו מגורי מוכר הנוס הרגשת ביטחו ויציבות .ה התלוננו על חוסר במקו פיזי ובפרטיות
בקראווילה ,וניכרו אצל ביטויי לא מעטי לתחושות של חוסר התאקלמות וחוסר שייכות
לקהילה ולמקו המגורי באתר הקראווילות .לעתי עלו ביטויי אלה לאחר אירוע או פעילות
מסוימת .לדוגמה ,בשתי הפגישות הראשונות ,הריהוט בחדר כלל כורסאות וכיסאות .כול רצו
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לשבת על הכורסאות ומכיוו שלא היה די מקו לכול ה רבו מי מה תשב על הכורסאות .נית
לשער שהכורסאות סימלו את "המקו" עבור ,ותחושת החוסר ב"מקו" גרמה לה לריב .יוצא
מזה שהכורסאות סימלו את "המקו" בחדר עליו ה רבו .לקראת הפגישה השלישית הכורסאות
הוצאו מהחדר )על ידי גור חיצוני( .תגובת הנערות להוצאת הכורסאות הייתה חריפה .ה
התקשו למצוא לעצמ מקו פיזי בחדר ,ביטאו חוסר שקט ושבו ודיברו ללא הר! על הכורסאות.
ביטוי מוזיקלי לתחושות החוסר במקו והשייכות נמצא בתחילת התהלי ובעיקר באמצעו
)פגישות  (11–3בשירה של שמונה שירי קיימי )מתו  (44ששרו אות  16פעמי במהל
הפגישות .אחד מה הוא השיר "מרגיש אחר" ,שנבחר שלוש פעמי על ידי שלוש נערות ,בעיקר
באמצע התהלי )פגישות " :(8–5שוב מרגיש אחר כבר לא מוצא מקו" .ממצא זה תוא את
מאפשרי לבטא את תחושת חוסר השייכות והמקו ,א
הספרות הסוברת כי שירי קיימי ִ
השירה הקבוצתית מצליחה לשפר את הרגשת השייכות )וייס ; 1999 ,זמורהכה; 1982 ,
;  .( Kipper & Anshel, 1988Platch, 1980שנה לאחר העקירה מגוש קטי! נמצא כי אצל כ
 50%מעקורי גוש קטי! נמצאו רמות נמוכות של תחושת שייכות למדינה ) & Tuval-Mashiach
 .(Dekel, 2010תקופת ההמתנה שנכפתה על עקורי גוש קטי! למ היו שבו נעקרו מבית ועד
לכניסת לבית הקבוע עיכבה את ההשתקמות הפסיכולוגית הקשורה להרגשת השייכות
ולתחושת המקו שלה )תובלמשיח .(2009 ,במחקרי שנעשו מיד לאחר פינוי סיני וכ לאחר
שני נמצאו רמות גבוהות של תחושת אישייכות ,של6ותה בתחושות של בדידות וניכור ובקשיי
הסתגלות לסביבה החדשה )נעי ;1995 ,קליאוט ואלבק ;1996 ,קליאוט ;1987 ,רייכל; 2005 ,
 .(Dasberg & Sheffler, 1987מקורות ספרותיי העוסקי באובד בית בנסיבות טראומטיות
במקומות רבי בעול חושפי ג ה תחושה של חוסר במקו והרגשה חריפה של אישייכות
)מטריGerrity & Steinglass, ;Glaser,1981 ; Twigger- Ross & Uszzell, 1996 ; 2005 ,
.(Aroain, 1990 ; 2003
היעדר מלודיה .הממצאי מראי כי מלודיה ,שמהווה מרכיב מרכזי במוזיקה
)אמיר ,(1999,הייתה חסרה בפעילויות מוזיקליות שונות כמו ב  11שירי קיימי )מתו (44
אות שרו המשתתפות ,בהתחלת התהלי ובאמצעו .רוב הבתי של שירי אלה ,שנבחרו על ידי
חמש נערות והושרו  16פע בס הכול במהל התהלי ,דוקלמו ולא הושרו .בעשרה )מתו (22
אלתורי קבוצתיי לא הייתה מלודיה כלל א היו מקצבי .ככל שהתהלי התקד ,השימוש
במקצבי בתו האלתורי גבר .יש לשער כי התכני הקשי שעלו ערערו את הקבוצה והגבירו
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את הצור של הנערות לארג אותה כדי לחוש שליטה וביטחו ,ולכ בכל פע שהנערות אלתרו
בשלב השני והשלישי ה עשו זאת ע מקצבי ללא מלודיה )לוח  ,15עמ'  ; 91לוח  ,27עמ' .(112
הצור בארגו הקבוצה על ידי השימוש במקצבי גר לירידה בהופעת המלודיה באלתורי.
מלודיה היא מרכיב מוזיקלי המסייע לבטא רגשות ,תחושות ,הלכי נפש ומצבי רוח בתו יצירה
)אמיר .(Sokolov, 1984 ;1999 ,על סמ זה ,סביר להניח שלמרות שהיו ביטויי רגשיי לאור
התהלי ,העדר המלודיה בשירי שנבחרו ושנכתבו ובאלתורי במחקר הנוכחי מעיד על קושי של
המשתתפות לבטא רגשות ,תחושות והלכי נפש.

תת הקטגוריה השנייה בקטגורית האובד היא געגועי .סביר להניח שכאשר הנערות חשו חוסר
שייכות ה ביטאו יותר געגועי לחיי שהיו בגוש קטי! .הבעת הגעגועי הייתה לאירועי
ולמקומות הקשורי לגוש קטי! )פגישות  :(10–3ליישוב )פגישות  ,(9–5לי )פגישות ,(8–7 ,5–2
לבית )פגישות  ,5–3ראיונות מקדימי( ,לחדר ולחברות שהיו ש )ראיונות מקדימי( ,לחיי
שהיו ,לתחושות ולאווירה )ראיונות מקדימי פגישות  .(9–8 ,6–2הגעגועי עלו בהתחלת המחקר,
א פחתו בהדרגה ככל שהתהלי נמש ,בד בבד ע היווצרותה והתחזקותה של תחושת השייכות
לקבוצה )לוח  ,14עמ'  ;90לוח  ,16עמ'  .(93ממצא זה תוא את מה שמצאה היל ) (Hill, 1996כי
אד החש חוסר שייכות חש געגועי לביתו שאבד .מוזיקלית ,הגעגועי הובעו באמצעות בחירה
ושירה של  15שירי קיימי )מתו  ,(44שהושרו  19פעמי במש התהלי כולו .למשל" ,שיר
המכולת" הושר בפגישה השלישית ועורר געגועי ליישוב ולבית" :אני זוכר אותה מהמכולת".
השירי שימשו כלי השלכתי לנערות ,וה יכלו להזדהות ע תכניה המילוליי וע האווירה
הרגשית שה ִהשרו .מקורות ספרותיי קובעי כי שירי המכילי תכני מילוליי ומוזיקליי
מעלי תכני מעולמו הפנימי של המטופל ומהווי כלי השלכתי אית המטופל עשוי להזדהות
)אמיר ;1999 ,וייס .(Bailey, 1984 ; Rockland, 1970 ;1999 ,געגועי ה אחד מביטויי האֵ בל
שבני האד חווי לאחר אובד .הגעגועי צפי כאשר הוויית האובד מתחילה להיקלט ,על כל
היבטיה הרגשיי ,השלכותיה ותובנותיה .הגעגועי מל6וי בכמיהה עזה וכואבת הקורעת את
נפשו של האד )גרנות .(2001 ,הגעגועי לבית ולאר" מולדתו של האד משפיעי ג על גופו
ומתבטאי בהפרעות בקצב פעימת הלב ,בהיעדר תיאבו ,בחיוורו ,בהזעה מוגברת ובדכדו
) .(Hill, 1996כמו בכל עיבוד של אבל ,ג במחקר הנוכחי נוכח הצור לבטא געגועי עמוקי א
ג להישאר מוגני ,דבר שהתאפשר באמצעות השירי הישראליי והחסידיי ,השירי שנכתבו
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וטקס הפתיחה .בספרות העוסקת בעקירות באר" עולי ביטויי רבי של געגועי לבית ,לחיי
שהיו ,למקו ולאווירה ,לי ,לקהילתיות ,לחברות שעברו למקו אחר ,לאווירה וא! לבית הספר
שהיה )טוביאנה ,מילגרו ופלח ;1988 ,נויטמשור" ,הויס ואלטמ ; 2010 ,נעי;1995 ,
קליאוט ;1987 ,רייכל ; 2005 ,שפירא ; 2006 ,שפירא וחגל ; 2009 ,תובלמשיח.(2009 ,
שימור הזיכרו .הממצאי מראי כי נית לשער שבעקבות הגעגועי העזי שחשו
הנערות לחיי שהיו בגוש קטי! ה החלו לשמר את זיכרו גוש קטי! לפני העקירה ובמהלכה.
מילולית ,שימור הזיכרו בא לידי ביטוי אצל כל הנערות בהתחלת התהלי )פגישות  ,(5–2ובעיקר
באמצעו ,כשעלו תכני העוסקי בעקירה )פגישות  (9–6והתאפיי בשימוש תכו! במילי "נזכור,
"זיכרו" ו"לא נשכח" .מוזיקלית ,שימור הזיכרו נראה בבחירת  12שירי )מתו  (44שהושרו 25
פעמי בס הכול במהל הפגישות .תכני שירי אלה עסקו בצור בשמירה על הזיכרו והכילו
מילי כמו "זיכרו" ו"לא לשכוח" ,כמו בשיר "זה היה ביתי"" :מַ פְ לִ יג ?ְ ִד ְמי ֹו עַ ל זִ ָIר ֹו ...זִ כְ רוֹנ ֹות

ֶJל ַילְ ד6ת" .סביר להניח כי השירי הללו עזרו לנערות לשמר את הזיכרו היות ובשירי יש חזרה
על אות תכני מבלי להעיק או לשעמ ,כמו בפזמו חוזר בשיר העוזר לשמר את התכני
הנשמעי .לדוגמה ,בשיר "הבוקר יאיר" ישנו משפט החוזר על עצמו בכל בית המדבר על זיכרו:

"והשחר יעלה ויזכיר ...ולי הוא יזכיר" .ברגמ ) (Bergman, 2002טוע כי שירי עשויי לסייע
בשימור הזיכרו לטווח הרחוק ,משו שה מאורגני בתבניות העוזרות לשמר את הצלילי ואת
התכני המילוליי .רובי ) (1993וליבלי ) (2007טועני כי זיכרו מורכב מתחושות שייכות
נעימות ומיטיבות מהבית ,מהקהילה ומהנו! שנעזבו ,אבל ג מסיפור ,שייתכ כי בחלקו הוא
טראומטי .המאבק הנחוש ,העקירה ,המעברי הרבי ותחושת האיודאות תפסו ג ה מקו
נכבד בזיכרונ של העקורי .תפקידו של שימור הזיכרו הוא לקד את תהלי הפרידה כדי
לפנות כוחות להמש צמיחה ,וכדי לצמצ ככל האפשר את הקיבוע הטראומטי של רגשות קשי
הקשורי לעקירה עצמה .השימור א! נועד לאפשר זיכרו חי של שלל חוויות ורגשות המייצגי
את כל סיפור חייו של הילד ,משפחתו וקהילתו )ליבלי ; 2007 ,פורת 6ויס ; 2006 ,רובי;1993 ,
שפירא .(2006 ,כמו בכל תהלי אבל תקי ,השקעת של הנערות במחקר הנוכחי בשימור הזיכרו
הייתה חלק מהתרת האֵ בל ,שנועד לחזק את תהלי ההטמעה והאינטגרציה של חלקי אבודי
באישיות ,ולמנוע פיצול פנימי ברמת הפרט וניכור ברמה החברתית )שפירא ; 2006 ,שפירא וח
גל .(2009 ,ליבלי ) (2007ראיינה קבוצת מבוגרי שחיו בילדות בכפר עציו והיו עדי לנפילתה
בשנת תש"ח .היא מצאה במחקרה כי לזיכרו האישי או הקבוצתי של העבר יש תפקיד מרכזי
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בהגדרת המשמעות של היות בני כפר עציו בחייה כמבוגרי .כחלק מתהלי יצירת המשמעות
של היות הנערות תושבות גוש קטי! ,ה חשו בציווי פנימי להנציח את גוש קטי! ולזכור את
שאירע לפני העקירה ובמהלכה .בדר זו ,כ סברו ,תהיה המשכיות לגוש קטי! ,א! שאינו קיי
עוד .הספרות העוסקת בעקורי גוש קטי! דנה רבות בשימור זיכרו החיי שנעשה ברמה
המשפחתית על ידי תיעוד משפחתי )שלי! ופאר ,(2009 ,ברמה הקהילתית על ידי הבניית העבר
והוצאת ספרי המספרי את סיפור הקהילה )ביוס! ; 2010 ,כהדוראס ,(2010 ,וברמת
הילדי ובני הנוער על ידי אמצעי לאמילוליי ,כמו ציור ובניית מודלי ,כתיבת שירי
והעלאת הצגות )נויטמשור" ,הויס ואלטמ ; 2010 ,פורת 6ויס ; 2006 ,שפירא.(2006 ,
מהספרות העוסקת בשימור הזיכרו לאחר עקירות בישראל עולה כי א יינת מענה לצור זה של
שימור הזיכרו ,תעבור מעמסת השימור מהילד והנער אל הקבוצה כולה כשל .כ יוכל הילד או
הנער להמשי להשקיע אנרגיה בצמיחה ,בהתפתחות ובהפניית הפני והמשאבי אל העתיד
)ליבלי ; 2007 ,רובי ; 1993 ,רייכל ; 2005 ,שפירא.(2006 ,

כעס וכאב .כעס וכאב עלו כשתי תתקטגוריות של אובד .ביטויי כעס ניכרו אצל כל הנערות
שהשתתפו במחקר כחלק מעיבוד אובד :כלפי המדינה )פגישות  ,(9–8 ,5–2החיילי )פגישות (9–6
ובית הספר )פגישות  .(7,9–2ביטויי אלה היו בולטי וחזקי בהתחלת התהלי ,א פחתו והלכו
בהדרגה ככל שהתהלי נמש ,עד שנעלמו לקראת סופו )פגישות  .(1012ביטויי הכעס כלפי בית
הספר והמדינה עלו בעיקר בתחילת התהלי ביטויי הכעס כלפי החיילי עלו באמצע התהלי .יש
לשער כי היות והנערות גדלו על הערכה רבה כלפי החיילי )בר ,ראיו מקדי ,עמ'  (IIוכל האבות
שלה היו חיילי )עמי ,בר ,ירד ,פגישה  ,8עמ'  ;4שרו ,אורי ,בר ,פגישה  9עמ'  ;2נעמה ,ראיו מקדי,

עמ'  ,.(IIIביצוע העקירה על ידי החיילי התפרש כפגיעה קשה בערכי עליה גדלו .היה לה
קשה לבטא את הכעס והפגיעות בתחילת התהלי כשה לא חשו ביטחו בחדר .בשלב השני,
כאשר נוצר קשר ואמו )עמ'  (143ה יכלו להרשות לעצמ לבטא כעס ג כלפי החיילי .בעוד
הכעס היו מעט ביטויי כעס כלפי המבוגרי )פגישות  ,(9–8המשפחה והחברות )פגישות  (10–9וה
עלו בעיקר באמצע התהלי והתאפיינו באמירות נוקבות ,תוקפניות ובלתי מתפשרות של חמש
נערות .לדוגמה ,בפגישה התשיעית כעסה אורי על חברותיה לכיתה ,אשר התנפלו עליה משו
שאמרה שהחיילי גירשו אות מרצונ ולא משו שצוו לעשות כ .היא ביטאה את כעסה
בדיבור קולני ובתנועתיות רבה של הידיי .הכעס על העקירה בא לידי ביטוי בעצ השימוש
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במילה "גירוש" ,ולא במילי פינוי ,עקירה או התנתקות )לוח  ,19עמ'  .(100מילה זו ננקטה בעיקר
באמצע התהלי ונעלמה לקראת סופו ,מכיוו שבאמצע התהלי עלו תכני רבי הקשורי
לעקירה .ביטוי צלילי לכעס ולכאב נית ב) 11מתו  (21אלתורי יחידניי שהתאפיינו בנגינה
מהירה וחזקה של סטקאטו .על פי נורדו! ורובינס ) ,(Nordoff & Robbins, 1977אלתור
המתאפיי בנגינה מהירה וחזקה מלמד על רגשות של כעס ,עצבנות ומתח .לאחר אובד מתעוררי
אצל האבֵ ל רגשות קשי של כאב מלווה ברגשות של כעס ,זע ,קנאה ושנאה .האבֵ ל כועס על
הגורל שנגזר עליו – אובד וסבל נורא – וחש שעליו לאסו! את כל כוחותיו כדי להתמודד ע גורלו
)קובלררוס .(2002 ,בשלב זה עולי רגשות קשי של כעס ,זע ,קנאה ושנאה המופני החוצה,
לסביבה ,לכל הכיווני ,לעתי בצורה שנראית שרירותית וחסרת הבחנה .רגשות סוערי אלה
טורדי את מנוחתו וגורמי לו לאישקט )איימוס .(1992 ,על פי הספרות בעול ובאר" העוסקת
בעקירות ,ובה העקירה מגוש קטי! ,ביטויי הכעס לאחר אובד מקו ה עזי ועוצמתיי בשל
חוסר האוני שהעקורי חשי )קליאוט ;1987 ,רייכל ; 2005 ,שגיא ;1982 ,שגיא וגלילי2010 ,
;שפירא וחגל ;2009 ,תובלמשיחLewin, ;De Bocanegra & Brickman, 2004; 2009 ,
 .(Carr, Webster &, Kenardy, 1997במחקר זה נצפו אצל כל הנערות ,מראשית התהלי ועד
סופו ,ביטויי כאב בצד ביטויי הכעס .יש לשער כי ה כאבו את העקירה ,אובד הבית ,הקהילה
והחיי שהיו ונהרסו בידי מי שהיו בעלי ברית במש שני רבות – החיילי והמדינה .ה ביטאו
את כאב במילי ,ובכל פע שעשו זאת היה לכ ביטוי ג בשפת הגו! שלה .ה ישבו מכונסות
ובגב כפו! במש מחצית הפגישות )פגישות  ,(8–3וכשקמו מהכיסאות וירדו לשבת על הרצפה ,כל
אחת מה הייתה שקועה בעצמה )פגישה  .(11–5לדוגמה ,בפגישה הרביעית אורי אמרה כי החיי
נהרסו לה בגלל העקירה ,ושהיא רוצה להתחיל ד! חדש ,אבל קשה לה .כשהיא אמרה את הדברי
האלה ,גבה נטה קדימה וישיבתה הייתה מכונסת .מקורות ספרותיי מצייני כי כאשר שפת
הגו! כוללת ישיבה מכונסת ,מכווצת וסגורה ע נטייה של הגב קדימה ,משמעו כאב הקיי באד
)שחרלוי .(Lowen, 2004 ;2004 ,מוזיקלית ,ביטויי הכאב עלו בתכניה ובאלמנטי
המוזיקליי של ) 30מתו  (44שירי קיימי שבחרו כל הנערות בכל הפגישות .תכני שירי אלה
ביטאו את הקושי שלה למצוא מקו בחברה ובחיי ,את הכאב שעוררה בה העמדה השיפוטית
של החברה )בקבוצה ומחו" לה( ,את הכאב שהיה בתו המשפחה וכ אירועי מכאיבי שקרו.
מוזיקלית ,רוב השירי שנבחרו ה ליריימלנכוליי המביעי כאב ועצב .לדוגמה ,דר השיר
"מסע ומת" ,שנבחר בפגישות הראשונה והשנייה ,ה ביטאו את הכאב של תוצאות העקירה" :כי
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לפעמי במשא ומת מורידי אותנו נמו" .בספרות העוסקת בטיפול במוזיקה נאמר כי יש עדויות
לכ שמילי של שירי פופולריי עוזרות למתבגרי להתמודד ע תכני כואבי שקשה לדווח
עליה באופ מילולי ישיר .ה בוחרי בשירי שנוגעי לתכני המעסיקי אות באופ מודע
ולאמודע )וייס .(Frisch, 1990 ;1999 ,ג במחקר הנוכחי השירי עזרו לנערות להביע את כאב
באופ מוג ,עטו! ושמור .השירי ,מעצ היות בעלי מרכיבי מארגני ,כגו בתי ופזמו,
משקל קבוע ופראזות החוזרות על עצמ ,נתפסי אצל המאזי כמשהו מוכר ויוצרי בו תחושה
של שליטה ורוגע ) .(Kohut, 1957 ; Priestly, 1975הכאב המתעורר לאחר אובד מכיל בתוכו
תחושות של ייאוש ,בדידות ,עצב ורגשות אש .ביטויי כאב אלה ה חלק מתהלי של עיבוד
רגשי ,שנועד לגרו לאבֵ ל להשלי ע גורלו )איימוס .(1992 ,ממחקרי העוסקי בעקירות עולה
כי הכאב שחשי העקורי נוצר עקב האובד והקושי להתחיל בחיי חדשי .לעתי ה חשי
כי הסביבה החדשה מנוכרת ,מה שמגביר את תחושת הכאב שלה )קליאוט ;1987 ,רייכל2005 ,
; שגיא ;1982 ,שגיא וגלילי ; 2010 ,שפירא וחגל ; 2009 ,תובלמשיח .(2009 ,במחקר הנוכחי,
יש להניח כי כאב של הנערות נסב סביב אובד החיי שהיו וסביב הקושי להניע את החיי
העכשוויי המגורי בסביבה שונה ,הצפיפות באתר הקראוילות ,הפרידה מהחברות והמרחק
הרב מהי שהיה חלק בלתי נפרד מחייה.
הממצאי מלמדי שמשתתפות המחקר עברו בקבוצה תהלי של עיבוד אבל .תהלי זה
אצל ילדי ובני נוער שחוו אובד בחייה חיוני להתפתחות התקינה ולהסתגלות למעברי
ההתפתחותיי התקיני בהמש חייה )פורת 6ויס ;2006 ,רייכל .(2005 ,לדעת קובלררוס
) ,(Kübler-Ross, 2005, 1973, 2002תהלי האבל מורכב מחמישה שלבי :הכחשה ,כעס,
מיקוח ,דיכאו וקבלה .שלבי אלה מתרחשי בצד הטראומה ,וחיוניי להתגברות עליה .תהלי
התפתחותי זה נמש לעתי שני רבות .במחקר זה נצפו ביטויי של כעס וכאב ,שניי מתו
חמישה שלבי שמציינת קובלררוס ) .(2002הכעס החל בראשית התהלי ,א נפסק בפגישה
התשיעית )לוח  ,17עמ'  ;97לוח  ;99 ,18לוח  ,19עמ'  ;100לוח  20,עמ'  .(100הכאב ,הנקרא אצל
קבלררוס ) (2002שלב הדיכאו ,התחיל אצל כל הנערות בהתחלת התהלי )פגישות  ,(9–1ונמש
והתעצ כאשר שלב הכעס נפסק )פגישות  .(12–10הכאב ,שזהו השלב שבו מופיעות מחשבות
עגומות על העתיד ,רגשות אשמה ובושה ,כישלו והחמצה ,תפס את מקומו של הכעס ,התרחב
והעמיק עד לסו! התהלי )לוח  ,21עמ'  ;103לוח  ,22עמ'  ,(104למעט ביטויי הכאב שפחתו בשירי
שנכתבו אשר לקראת סו! התהלי .יש לשער כי הסיבה נעוצה בכ שפגישה האחרונה היה חשוב
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לנערות לצאת מהתהלי בתחושה טובה ולהודות לי על התהלי שהיה .לכ כנראה לא היו ביטויי
כאב בשיר שנכתב בפגישה האחרונה ) ,(12נתו שהוריד את האחוזי של ביטויי הכאב בשלב
השלישי .במחקר שלב ההכחשה ,המתרחש סמו לטראומה לא נמצא במחקר הנוכחי ,היות
שהמחקר התבצע כשנה וחצי לאחר הטראומה .ג שלב המיקוח אינו תוא את סוג הטראומה
הנידונה ,מכיוו שאי מדובר כא בניסיו להעביר את רוע הגזֵ רה ,הקיי למשל במקרה של מחלה,
אלא באסו וטראומה שכבר התרחשו .מבחינה התפתחותית ,עדיי לא הגיעה זמנה של ההשלמה
והקבלה שבו האד מוותר על המאבק בגורל ועל ההתחשבנות ע העבר וע הסביבה .סביר
להניח שמכיוו שהנערות עסקו עדיי במאבק בגורל ,התחשבנו ע החיילי ,המדינה וסביבת ה
לא היו בשלות להתחיל את שלב ההשלמה.

 .1.2התמודדות ע הטראומה כפי שבאה לידי ביטוי באמצעי מוזיקליי
ומילוליי
התמודדות היא היכולת והרצו של הפרט להיאבק ע איומי חיצוניי ולנסות לגבור עליה
באמצעות הסתמכות על משאביו הפנימיי והחיצוניי .יכולתו של האד להתמודד ע אירוע
טראומטי מאפשרת לו לחזור למצבו הרגשי שקד לאירוע זה ,לגלות את כוחו וא! לצמוח ממנו.
ההתמודדות מאפשרת לאד לראות לא רק מה אבד ,אלא ג מה נבנה )פורת 6ויס ;2006 ,פרדס,
 .(2004במחקר זה ,יש לשער שהטיפול במוזיקה ִאפשר למשתתפות להתמודד ע הטראומה
שעברו וע האובד שחוו.
ממצאי מחקר זה מראי שקטגורית התמודדות מכילה ארבע תתקטגוריות :פעילות
גופנית ,הבעה רגשית ,מערכת אמונות ,והקבוצה והחברות כמקו מארג ,בטוח ותומ" .ארבע
תתקטגוריות אלה מבטאות דרכי התמודדות שאיילו ולהד ) (2000מכני ערוצי התמודדות.
מודל החוס שפיתחו שני חוקרי אלה הוא רבממדי ומתאי לטיפול בקהילות ובקבוצות
הנתונות במצוקה עקב מצבי או תפניות בעלי אופי ביטחוני .הוא מסייע לאנשי שחוו אובדני
ואשר חיי באיודאות ובטראומה לעבד את האבל שלה ,להפיג מתחי ,לתעל כעסי ולצמצ
פחדי ) .(Ayalon, 1998ההנחה בבסיס מודל זה היא כי לכל אד יש דפוס התמודדות ייחודי
שנבחר מתו שישה אופני התמודדות ,ודרכו הוא מתקשר ע עצמו וע העול הסובב אותו.
בחירת ערו" ההתמודדות תלויה בתפיסתו האישית של האד את סוג האיו וחומרתו ,במידת
החשיפה לאיו ,במגדר ובגיל )להד ואיילו .(2000 ,ערוצי התמודדות אלה מאוזכרי בראשי
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התיבות גש"ר מאח"ד )גו! ,שכל ,רגש ,מערכת אמונות ,חברה ,דמיו –  .(Basic Phלרובנו יש
ערוצי מפותחי יותר בצד הערוצי המפותחי פחות .הרחבת היריעה והעשרת דרכי
ההתמודדות יעמידו לרשות האד משאבי רבי יותר בעת הצור.
פעילות גופנית .במחקר הנוכחי אפשר לראות כי פעילויות מוזיקליות שנעשו לאור התהלי כמו
תיפו! משות! ושירה בקול ר ה למעשה פעילויות פיזיות .ממצא זה תוא את המונח גופניפיזי
אצל להד ואיילו ) .(2000הממצאי מראי כי פעילות גופנית אקטיבית הובילה לשחרור פיזי
כאמצעי לשחרור רגשי )לוח  ,23עמ'  ; 106לוח  ,24עמ'  ;107לוח  ,25עמ'  (108כגו ריקוד לצלילי
מוזיקה קצבית )פגישות  ,(10 ,6–1כמו ג שירה בקול ר של ) 16מתו  (44שירי במחצית
מהפגישות .השחרור הפיזי והרגשי באמצעות השירה בקול ר תוא את הטענה בספרות כי שירה
בצוותא בעוצמה חזקה משחררת לחצי רגשיי ונפשיי )סקלס& ; Sokolov, 1984 ; 1990 ,
 .(Bailey, 1984 ; Nordoff Robbins, 1977השחרור הפיזי נעשה ג על ידי אלתור קבוצתי
)פגישות  .(12–9 ,6–1הדבר בלט בשני מקרי שבה כל הנערות ניגנו באופ חזק ומהיר ,אחד היה
כאשר ב) 13מתו  (22אלתורי היה המרכיב הקצבי מרכזי .המקרה האחר היה כאשר בחמישה
)מתו  (22אלתורי אלתרו הנערות ללא סדר וארגו .בשני המקרי אפשרה הנגינה הוצאת
אנרגיה והכנסה של אנרגיה חדשה .לממצא נית אישוש בספרות שלפיה אלתור קבוצתי מהיר
ובעל עוצמה חזקה על תופי יכול להביא לקתרזיס ולשחרור פיזי ונפשי של אנרגיה ,ומשמש
לעתי קרובות לתיעול של זע ותסכול )בסימו ;2005 ,סקלס ;1994 ,קוהוט1994 ; 1990 ,
 .(Clair, Bernstein & Johnson,1995 ; Dixon, 2002 ; Rogers, 1993 ; Slotoroff,התערבויות מנחה
נעשו באמצעות נגינה חזקה בטמפו מהיר בעשר )מתו  (22אלתורי כדי להוביל לשינוי ולהפיח
בנערות אנרגיה לאחר וה ביטאו חוסר אנרגיה על ידי ישיבה כפופה ,חוסר רצו לזוז ואמירות
מפורשות ומתמשכות על עייפות.
השבת שליטה ,איזו וביטחו .הממצאי מראי שתיפו! משות! של מקצבי חזרתיי
בתופי עזרה לנערות לחוש שליטה וביטחו )לוח  ,24עמ'  ;107לוח  28עמ'  .(115ג בחירה ושירה
של שירי ישראליי וחסידיי מסוימי שהמבנה שלה מורכב מבתי ופזמו ,פראזות
חזרתיות ומשקלי מרובעימארגני ,נתנו למשתתפות המחקר תחושה של שליטה ,איזו
ובטחו .יש לשער כי פעילויות אלה ִאפשרו חוויה של שליטה ויצרו חוויה מתקנת לאירוע
הטראומטי שקרה בחייה .האלמנט המקצבי במוזיקה מהווה אמצעי הגנה של המתבגר מפני
תחושה של איבוד שליטה ) .(Yets', in Kohut, 1957ואכ ,בספרות בתרפיה במוזיקה העוסקת
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בעקירות ישנ תיאורי של שימוש בתיפו! ובאלתור קבוצתי על מנת להחזיר את השליטה
לעקורי )וייס ;2009 ,פורת וויסJones ,2005 ; Bergh, 2005 ; Orth, 2001, 2005 ; 2006 ,
& .(Baker
הבעת רגש .ממצא זה תוא את המונח רגש על פי ערוצי ההתמודדות אצל להד ואיילו ).(2000
הממצאי מראי כי ההבעה הרגשית בטקס הפתיחה על ידי מדד בו נכתבו רגשות שחרר מטעני
רגשיי וארג אות .בפגישות הראשונות נרשמו במדד רק מעט רגשות ותחושות ,א אלה התרבו
והתעצמו ובסו! התהלי הוא כבר היה מלא וגדוש .על פי ממצאי מחקר זה ,אפשר להבי את
בחירת שירי ישראליי מסוימי כגו "חדר משלי" ו"הלילה יעבור" ואת השירה של משתתפות
המחקר כגורמי שסייעו לה בהבעה רגשית והיוו אמצעי להרגעה .ככל שהתהלי נמש הביטוי
הרגשי גבר .לדוגמה ,רק בפגישה העשירית עמי שמה לב לשיר "להרגיש" העוסק בצור להרגיש,
א! שהוא היה בחוברת השירי כבר מראשית התהלי" ,להרגיש לבד ,להרגיש עכשיו ,להרגיש נוש,

להרגיש עצוב ,מה זה משנה העיקר זה להרגיש שוב" .זהו שיר הבנוי מבתי ומפזמו חזרתי ,המראה
כי ארגו תכני רגשיי בתו שיר על ידי חזרה וסדר יוצר תחושת היכרות וביטחו אצל המאזי,
ועקב כ מרגיע ומאפשר הזדהות ע תכניו הרגשיי .קמה ) (1990מציינת במחקרה שני תפקידי
עיקריי שהשירי הישראליי ממלאי בחייה של בני הנוער בישראל .סיפוק צרכי
אמוציונאליי וסיפוק צרכי חברתיי .רוב בני הנוער משתמשי במוזיקה לצור חיזוק רגשות
ותחושות קיימי .כלומר ,ה בוחרי במוזיקה התואמת את מצב רוח .ה מעדיפי לשמר את
מצב רוח ,בי שהוא מרומ ובי שהוא "דיכאוני" ,בעזרת מוזיקה הנתפסת בעיניה כהולמת
וכמבטאת את רגשותיה .עוד היא מצאה כי השימוש בשירי הוא אמצעי הרגעה היכול להפיג
מתחי .ולכ נעשתה התערבות על ידי במהל התהלי על ידי הכנסת של ) 24מתו  (87שירי
ישראליי המבטאי כאב וקושי א ג כוחות ,לחוברת השירי ,כדי לאפשר לנערות לבטא את
עצמ באמצעות .בספרות הטיפול במוזיקה העוסקת בעקירות קיי אזכור נרחב לשימוש בהבעה
רגשית באמצעות שירי כגור המסייע בהתמודדות )וייס ; 2009 ,פורת 6ויסOrth, 2005; 2006 ,
; (Bergman, 2002 ; Hunt, 2005מקורות ספרותיי העוסקי בטיפול לאחר טראומה מצייני
כי אחד המפתחות להתמודדות יעילה ע טראומה הוא היכולת להבחי בי הרגשות העזי,
לשיי אות ,ולהשליט בה סדר )פורת 6ויס ;2006 ,שפירא .(2006 ,למרות שממצא זה תוא
את הבעת הרגש בערוצי ההתמודדות על פי להד ואיילו ) ,(2000יש לשער כי השירי הישראליי
והחסידיי אפשרו את הבעת הרגש בעוצמות וברובד עמוק יותר שלא היו עולי באופ מילולי
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מכיוו שהשירי אינ ישירי ולכ ג אינ מאיימי ובכ מאפשרי להתחבר ולהזדהות
ולהביע דרכ רגשות כני )אמיר ; 1999 ,וייס.(1999 ,
אמונה ותקווה .ממצא זה תוא את המונח מערכת אמונות אצל להד ואיילו ).(2000
הממצאי מראי כי בחירת שירי קיימי שתוכנ ביטא אמונה באלוקי ,תקווה וכוח עזרו
לנערות להתחזק רגשית ולהמשי בחייה .בחירת השירי הללו החלה בשלב הראשו של הטיפול,
א התעצמה והתגברה לקראת סופו )לוח  ,26עמ'  ;111לוח  ,27עמ'  ,(112בד בבד ע התגברות
הלכידות הקבוצתית )ראה עמ'  .(143אמנ בשלב השני נבחרו פחות שירי בעלי אמונה ותקווה
א נבחרו יותר שירי שביטאו כוח .במחקר הנוכחי נבחרו  32שירי )מתו  (44אשר ביטאו
אמונה באלוקי ותקווה והושרו פעמי אחדות במש התהלי כולו ,ביניה  11שירי חסידיי
שבחרו ארבע נערות והושרו  16פע בעיקר בהתחלת התהלי )פגישות  ,(5–1כמו השיר "משיח":

"ובלב ישנה תפילה –אבינו מלכינו" .ממצא זה תוא את מה שמצא טארי ) (Turry, 1989כי
מטופלי רבי בוחרי בשירי דתיי כדי ליצור אצל השראה רוחנית ,להגביר את תחושת
החיות וכדי ליצור הרגשה של כוח ועידוד ומתו כ מתפתחת התקווה והאמונה .מעניי לציי
ששתי נערות שלא בחרו בשירי בעלי תכני של אמונה באלוקי ,ה אות נערות שחוו משבר
רוחני והעדיפו לא להתעסק בתכני רוחניי ודתיי .שתי נערות נוספות אשר בחרו בשירי
המבטאי את האמונה באלוקי ,חוו משבר רוחני והשתוקקו לשוב ולחוות את האמונה בעוצמה
שהייתה קוד לעקירה )נספח  ,18עמ'  .(289המושגי אמונה ורוחניות עשויי לבלבל כשה
מופיעי יחדיו א למרות שיש הבדלי ביניה קיי קשר הדוק ביניה כמו שסבר פראנקל
) (1985וא! הוסי! כי השקפות רוחניות רבות נסמכות על אמונה 26 .שירי קיימי שנבחרו
)מתו  (44הביעו כוח לגבי ההווה והעתיד ,כמו בשיר "חדר משלי" שמקנה כוח לאד שחש קושי:
"תתגבר תתגבר כ אומר לי הקול ,לא לאטו אוזניי ,לא לעצו עיניי ,לא לעזוב ידיי ג בימי

קשי" .סביר להניח כי השירי עזרו לנערות להתחזק כקבוצה וכיחידי .ממצאי אלה תואמי
את הספרות שלפיה השירה המשותפת בקבוצה מספקת כוח לחבריה ,וכ הזדמנות לבטא את
הדברי שה מאמיני בה ,את מה שהיה ,את השאיפה לעתיד טוב יותר ואת האהבה )אליר,
 ;2001וייס ;2009 ,מנור בתו אליר .(Orth, 2005 ;1995 ,הספרות הדנה בהתמודדות במצבי
חירו ומשבר סוברת כי הבעת אמונה מסייעת במצבי לח" ומשבר וכי מעורבות דתית ואמונה
דתית תורמי לצמיחה פוסטטראומטית )לאופר וסלומו& McMillan, 2000 ;2006 ,
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 .(Calhoon, Cann, Tedeschiבמחקרי העוסקי בעקורי מגוש קטי! נמצא כי ככל
שהאנשי היו דתיי יותר ואמונת הייתה חזקה יותר ,כ ה הראו סימני פוסטטראומה
נמוכי מאלה שהראו אנשי שהיו דתיי פחות מה )פחימה.(Oren & Possick, 2009 ;2007 ,
במחקר זה התגלה כי בשעה שהנערות ביטאו כוח ,תקווה ואמונה ,חלה אצל הפחתה בסימני
הפוסטטראומה וכי הבעת אמונה באלוקי עזרה לה להתמודד ע האובד .במחקר הנוכחי
אפשר לראות כי אמונה כערו" התמודדות )להד ואיילו (2000 ,התבטאה בעוצמות חזקות
באמצעות השירי החסידיי והישראליי והשירי שנכתבו .יש לשער כי המוזיקה בשירי אלה
העניקה מימד רגשי נוס! שריכ ,ריגש וחיזק את הנערות ,בנוס! לתכני המילוליי שביטאו
אמונה ותקווה .תחושת הכוח בקבוצת המחקר התעצמה בעקבות הלכידות הקבוצתית והעלתה
את תחושת החיוניות ,התקווה והאמונה ככל שהתהלי נמש.

הקבוצה והחברות כמקו מארג ,בטוח ותומ" .ממצא זה תוא את המונח חברה על פי
ערוצי ההתמודדות אצל להד ואיילו ) .(2000הממצאי מראי כי הקבוצה היוותה מרכיב מרכזי
בהתמודדות ה מעצ השתייכות של המשתתפות לקבוצה וה מ הצור שלה בתמיכה הדדית.
תמיכה זו ניכרה באמצעות כתיבת השירי ובאמצעות אלתורי בה הקצב היה המרכיב
המרכזי .התמיכה התחזקה באמצעות הלכידות הקבוצתית שנבנתה במהל התהלי )עמ' .(143
דוגמאות לביטויי תמיכה נראו באמצעות משפטי שכתבו חמש נערות בשירי שנכתבו ) 7מתו
 (10כמו" :אורוש מותק! תיהני ,אנחנו לא נכנעי" .התמיכה הוענקה ג באמצעות ביטויי אהבה של
שלוש נערות זו כלפי זו בשירי שנכתבו כמו בפגישה השלישית."Ori I love u, Umi I love u, I :
" love, Bar the sweetממצא זה תוא את הנאמר בספרות כי כתיבת שיר קבוצתי וביצועו
המשות! מספקי תחושה של שייכות ולכידות לחברי הקבוצה )אמירWigram, 2005 ;1999 ,
&  .(Bakerתחושה של קבוצה מאורגנת ומאוחדת נוצרה אצל הנערות על ידי תיפו! ונגינה בכלי
שוני על פי מקצב חזרתי במרבית הפגישות ) 8מתו  (12וב) 14מתו  – (22אלתורי שיצרו
חיבור מהיר בי חברות הקבוצה .הנערות העדיפו לאלתר באופ קבוצתי ) 8פגישות( ולא יחידני )5
פגישות( ,בהקשר זה נמצא כי הקשה של מקצב מסודר משפיעה על תחושת הארגו והיציבות
הפנימית ) .(Gibbons, 1983 ; Nordoff & Robbins, 1977, 1985לעומת השיחה הקבוצתית ,שבה
קשה להשיג תחושת "ביחד" ,התיפו! והנגינה המשותפי יוצרי תחושה זו במהירות )בסימו,
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 .(2005ההתערבויות מנחה באמצעות תיפו! כללו הצטרפות ל) 14מתו  (22אלתורי קבוצתיי,
והתבטאו לרוב בנגינה של פעמה ובמקצב חזרתי כדי לארג את הקבוצה ולהקנות לה ביטחו
וזאת כאשר הקבוצה הייתה בחוסר שקט ,שהתבטא בהסתובבות בחדר ובמעבר מהיר מפעילות
לפעילות; כאשר הנערות לא הקשיבו זו לזו ,התפרצו אחת לדברי האחרת ,לא היו אמפתיות אחת
כלפי רעותה ,ולא ידעו לנהל תקשורת ביאישית או שהתנהגו באופ אגרסיבי אחת כלפי השנייה.
מטפלי במוזיקה עושי שימוש רב במקצב לצור השגת ארגו בטיפול )אמיר ;1999 ,בסימו,
 .(Gibbons,1983 ;Nordoff & Robbins , 1977, 1985 ;2005יש המצייני את תרומת התיפו!
והנגינה המשותפת לתחושת שייכות בטיפול בנפגעי טראומה בכלל ועקורי ופליטי בפרט )בסימו,
 ; 2005עומר ואלו .(Baker & Jones, 2005 ; Herman, 1992 ; Orth ,2005 ; 1994 ,בסו!
התהלי אמרו רוב הנערות ) (4כי ה יכולות להיתמ אישה ברעותה בקבוצה )נספח  ,19עמ' ,(292

דבר שלא יכלו לומר בהתחלת התהלי .במחקר הנוכחי אפשר לראות כי ערו" ההתמודדות חברה
וקבוצה )להד ואיילו ,(2000 ,התבטא באמצעות אלתורי קבוצתיי שהכילו מקצבי חזרתיי
שיצרו "יחד" ובאמצעות כתיבת שירי קבוצתיי ושירת שירי ישראליי יחדיו .סביר להניח כי
כל אלה מראי כי למוזיקה יכולת לחבר ,לארג ,לאחד ולגשר בי אנשי )אליר.(2001 ;1995 ,
בהתחלת התהלי הביעו הנערות חוסר אמו בקבוצה כשל ,א בו בזמ טענו שהקבוצה
משמשת לה מקור כוח .ממצאי אלה לכאורה סותרי זה את זה א אפשר להסביר זאת
באמביוולנטיות שהייתה בקבוצה בי הצור להיתמ בקבוצה לבי תחושת חוסר האמו בסביבה
הקרובה )במבוגרי ,בקהילה ,ולעתי במשפחה( שנוצר לנוכח העקירה .ע זאת חשוב לציי כי
לא הייתה בעיה של אמו בי חברות הקבוצה ,האחת כלפי האחרת ,אלא באמו שלה בקבוצה
כשל .אפשר להבי את הסתירה הזאת של חוסר אמו בקבוצה מצד אחד ,ושל מת תמיכה בי
חברי הקבוצה מצד אחר בדברי של לוי ) ,(1997הטוע כי אד שחווה טראומה וסובל
מהשלכותיה מביע ,למרות הסימפטומי הפוסטטראומטיי וביטויי האובד שלו ,ג הנאה.
הנאה זו ,המצביעה על מערבולת הרגשות המתרחשת בתוכו ,חיונית לריפויו .בתהלי זה האד נע
בי מערבולת האובד והטראומה לבי מערבולת השחרור ,השינוי והריפוי על פי לוי.
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 .1.3השינויי שחוו הנערות בתהלי" הטיפולי:
ב 12הפגישות של הטיפול הקבוצתי נצפו שינויי שהתרחשו בכל פגישה והתאפיינו בהבדלי
שהיו במצב הרוח בי התחלת הפגישה לסופה ,ובשינויי שהתרחשו במהל התהלי.

השינויי שנצפו במהל" כל פגישה
שאלו התחושות והרגשות שהונהג במחקר הנוכחי ,אשר מדד את מצב הרוח לפני כל פגישה
ולאחריה ,הראה שינויי לטובה במצב הרוח לאחר כל פגישה ,לעתי אצל כל הנערות ולעתי
אצל חלק .הממצאי הסטטיסטיי מראי כי מצב הרוח של המשתתפות )שהיה לפני הפגישות
 ,(M = 3.77השתפר במידה ניכרת לאחר הפגישות ) .(M = 4.36ארבע נערות כתבו "מעולה"
)בשמונה מתו  12פגישות( לאחר הפגישות – רמה שלא הייתה קיימת בשאלו באופ מילולי
ומספרי .סביר להניח כי לשינוי לטובה במצב הרוח יכולות להיות סיבות אחדות .ייתכ שמאמצע
התהלי הקבוצה היוותה מקו בטוח בעבור הנערות ,שבו יכלו לקחת פסק זמ מהחיי
המורכבי שבחו" ולאגור כוחות .הקבוצה ג הייתה לעתי המקו היחיד שבו ה יכלו להביע
כעס ,כאב ומצוקה .הנערות לא רצו להכביד על הוריה שהיו טרודי במאבק ההישרדות ,וג ע
חברות ה הפסיקו לדבר על העקירה והשלכותיה כדי לא להיתפס כחלשות .בבית הספר דרשו מה
להמשי בחיי ,ולכ ג ש נמנע מה לדבר על מכאוביה .בקבוצת המחקר הנוכחי ,יכלו
המשתתפות לבטא את מצוקותיה ,לחוות שחרור פיזי ורגשי ולהשליט סדר בתחושותיה.
בשלושה מחקרי שוני בחולי סרט ובילדי המאושפזי בבית חולי ,נמצא כי הטיפול
במוזיקה עזר במניעת מצב רוח שלילי וא! בהעלאת מצב הרוח החיובי )Hendon, 2008
;  .(Burns, 2001 ;Cassileth, Vickers & Magill, 2003במחקר אחר השמיעו לקשישי לאחר
אירוע מוחי מוזיקה שכללה קול אד ,ובעקבות זאת ניכר שיפור במצב רוח החיובי ) Sarkamo,
 .(2008לא נמצאו מחקרי העוסקי בשיפור מצב הרוח אצל עקורי לאחר טיפול במוזיקה .יש
לשער כי במחקר הנוכחי שיפור במצב הרוח בסו! הפגישה מראה כי לפעילויות המוזיקליות שכללו
את טקס הפתיחה ,השירי הישראליי והחסידיי והריקודי שנלוו אליה ,השירי שנכתבו
והאלתורי הקבוצתיי ,הייתה השפעה חיובית על הנערות .המוזיקה בפעילויות אלה אפשרה את
הבעת הכאב והקושי ,שחרור פיזי ורגשי וסיפקה לנערות כוח כאשר ה יצאו מהפגישות הטיפוליות
ובכ שיפרה את מצב רוח.
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שינויי שנצפו לאור" התהלי" הטיפולי
ממצאי המחקר הנוכחי מראי כי נוצרה וא! התחזקה לכידות קבוצתית במש התהלי
הטיפולי .בתחילת התהלי הלכידות הקבוצתית הייתה נמוכה ,וגדלה ככל שנמש התהלי.
הלכידות התאפיינה בירידה בתחושת חוסר השייכות )לוח  ,14עמ'  ,(90בהפחתת חוסר האמו )לוח
 ,13עמ'  ,(87בירידה בחוסר היציבות של חמש נערות ובעלייה ברמת התמיכה וההכלה של הקבוצה.

לדוגמה ,בפגישה השביעית אמרו הנערות שה לא מסוגלות לבכות בקבוצה כי ה לא מרגישות
נוח .בראיונות בסו! התהלי אמרו חמש נערות כי חשו שייכות לקבוצה .כמו כ גדלה אצל רמת
ההנאה והסיפוק .ככל שההנאה מהמפגשי גדלה גבר הרצו של הנערות להגיע לקבוצה ולהיות
חלק ממנה .כל המשתתפות במחקר הביעו הנאה וסיפוק במש התהלי כולו ,שהתבטא בחיוכי
ובצחוקי .אלה גברו לקראת סופו ,למרות כל תחושות החסר ,הכעס ,הכאב והקושי .לדוגמה,
בפגישה הראשונה אמרה נעמה כי היה לה כיי! לרקוד ולשיר ,ואורי אמרה שהיה לה כיי!
בהרפיה .עמי אמרה שנהנתה לנג על כלי הנגינה ,ושרו אמרה שהכול היה כיי! .מוזיקלית,
ההנאה ניכרה בכל הריקודי ) 26במספר( אצל רוב הנערות ) .(5בסו! המחקר ה דיווחו כי חוו
הנאה בקבוצה" :נהניתי ואהבתי לבוא לקבוצה ,היה ממש כיי! וסבבה )עמי ,ירד ,בר ואורי ,נתוח ריאיו

בסו! התהלי ,נספח  ,19עמ' " ;(292היה כיי! שהיו הרבה בנות )נעמה ,ריאיו בסו! התהלי ,עמ' .(I
ההנאה בסו! כל פגישה ביטאה את תחושותיה :ה השתחררו פיזית ורגשית ונחו .ההנאה בסו!
התהלי ביטאה את הביטחו שחשו בקבוצה ואת העובדה שהיא הייתה משמעותית בעבור.
ההנאה מהפעילויות הייתה מתחילת התהלי והיא יצרה אוירה נעימה במהל הפגישות .יש לשער
כי כתוצאה מכ נוצרו חוויות חיוביות משותפות שחיברו בי חברות הקבוצה והובילו בהמש
להיווצרות לכידות קבוצתית – מה שהעצי את ההנאה מהפגישות .לכידות קבוצתית היא עוצמת
היחסי הקושרי את החברי זה לזה ואל הקבוצה עצמה .היא נוצרת בעקבות תהליכי
המתרחשי בקבוצה ברמה האישית וברמה הקבוצתית .ברמה האישית ,הלכידות נובעת
ממשיכתו של חבר לחברי קבוצה אחרי על סמ החיבה ,הכבוד והאמו שהתעוררו בו כלפיו.
ברמה הקבוצתית ,הלכידות משקפת את תחושת ה"ביחד" ,המגבשת והמעצבת פרטי לכלל
יחידה אחת .הלכידות מתבטאת באיכות הקשר שבי חברי הקבוצה ובמידת נכונות לעזוב אותה
)להמ ; 2000 ,רוזנווסר .(Lewin, 1948 ;1997 ,אברה ) (2004מתייחסת לקבוצה פנימית
הנקראת "קבוצתיות" כאל מבנה תו נפשי איתו מגיע כל חבר קבוצה שקובע את תפיסתו
והתייחסותו כלפי הקבוצה .לכל חבר קבוצה ישנו מבנה פנימי ויחדיו ה יוצרי מבנה פנימי
קבוצתי .כאשר אד נמצא בתו קבוצה הוא מסגל בעזרתה יכולות מטיבות שלולא הקבוצה לא
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היו נבני .התפקיד החשוב שיש לקבוצה הפנימית הוא השמירה מפני הרס הזהות העצמית .רק
כשהקבוצה מצליחה ליצור קבוצתיות בטוחה הפרט יוכל להסיר את המסכה המגנה על העצמי
האמיתי .רוזנווסר ) (1997מדברת על העצמה קבוצתית כעל תהלי שבו חברי הקבוצה עוברי
ממצב של חוסר אוני לאור אירוע קשה למצב של יכולת השפעה וגישה פעילה כלפי החיי .ג
סד ) (1993מסבירה שחברי הקבוצה המועצמת חשי בעלי הערכה ותחושה של שליטה על החיי.
בכל אד קיי פוטנציאל של עוצמה והמסגרת הקבוצתית מעצ מהותה יכולה לעזור לחברי
הקבוצה להפיק את העוצמה מתוכ .במחקר הנוכחי אפשר לראות כי בשלב השלישי הנערות
ביטאו יותר כוח ,תקווה ואמונה משלבי אחרי .נית להניח שה חשו כי הקבוצה העצימה אות
וכ ארגנה וליכדה אות ובכ החזירה לה שליטה על החיי )פורת וויס ;2006 ,שפירא.(2006 ,
לפני המחקר כל הנערות חוו כמה חוויות משותפות ,כמו עזיבת הבית ,המפגש ע השוטרי
והחיילי ,ההתמודדות האישית לאחר העקירה ,והתחושה שא! אחד אינו מבי אות ,חוויות
שהשפיעו על הלכידות הקבוצתית והעצימו אותה בתהלי הטיפולי .ע זאת ,על א! חוויית
העקירה המשותפת ע כל השלכותיה ,בהתחלת התהלי גבר השונה על המשות! ופגע בלכידות.
שרו למשל גרה ביישוב אחר ולא הייתה בקשר ע שאר הנערות ,ונעמה שגרה באותו יישוב לא
נמנתה ע קבוצת הגיל של רוב הנערות )היא צעירה מה בשנה( .א! שמחצית מהנערות היו
חברות לפני התהלי ,היה צור לבנות את הלכידות הקבוצתית מכיוו שהלכה למעשה נוצרה
קבוצה חדשה .תחושת ה"ביחד" שאפיינה את קבוצת המחקר קיבלה גוו נוס! של "שותפות
גורל" .ואכ ,חוקרי מדברי על גורמי חיצוניי היכולי להשפיע על הלכידות הקבוצתית,
כמו חוויה משותפת שעברו חברי קבוצה יחד או לחוד )להמ ;2000 ,פורת 6ויס; 2006 ,
.(Lewin,1948
פעילויות מוזיקליות מסוימות סייעו ללכידות הקבוצתית .כתיבת עשרה שירי קבוצתיי
על ידי חמש נערות בעשר פגישות )מתו  (12נתנה תחושה של יצירה משותפת אשר עזרה ללכידות.
ג השירי הקיימי 44 ,במספר ,שבחרו כל הנערות ושרו במהל כל הפגישות עזרו לה לדבר
ולהתקרב זו לזו ,וכ לחזק את הלכידות הקבוצתית .כותבי העוסקי במשמעות שירה של
שירי קיימי וכתיבת שירי בקבוצה מעידי כי אלו מובילי ללכידות קבוצתית ולתחושה של
"ביחד" )אי ,בתו אנשל ;1984 ,אליר ; 2001 ,1995 ,וייס ;1999 ,זמורהכה2005 ; 1982 ,
 14 .(Baker & Wigram,אלתורי קבוצתיי שהיו בנויי על מרכיב מקצבי חזרתי אותו ניגנו
רוב הנערות– )מתו  (22חיזקו ג ה את לכידות הקבוצה .נית לומר כי בתהלי הטיפולי הנוכחי
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העדיפו הנערות במרבית הפגישות ) 8מתו  (12את האלתורי הקבוצתיי על פני האלתורי
היחידניי ) 5פגישות( .נתו זה תוא את הנאמר בספרות בקשר לכוח של אלתורי קבוצתיי
שבה מרכיב הקצב הוא מרכזי ,כגור המארג את הקבוצה והמגביר את לכידותה )אמיר,
 ;1999בסימו ; 2005 ,סקלס .(Nordoff & Robbins, 1977 ;1994 ,בקבוצות שבה קיימת
לכידות קבוצתית נוטי החברי להשתת! יותר ולתקשר ביניה בתדירות רבה יותר .ההערכה
העצמית של חברי הקבוצה עולה והחרדה פוחתת ,ככל הנראה מכיוו שהקבוצה מהווה מקור
לביטחו והגנה .הלכידות תורמת אפוא להעצמת כוחה של הקבוצה ולחיוניותה ,ומגבירה את
משמעות החבר6ת בה בעיני המשתייכי אליה )להמ .(Lewin, 1948 ; 2000 ,ג הספרות
העוסקת בעקירות באזורי שוני בעול טוענת שפעילויות מוזיקליות המועברות בקבוצה של
עקורי עוזרות ללכידות הקבוצתית ,לתחושת ביטחו בקבוצה ולהפחתת החרדה )וייס; 2009 ,
פורת וויס .(Hunt, 2005 ; Orth, 2001, 2005 ; 2006 ,במחקר הנוכחי אפשר לראות כי הלכידות
הקבוצתית התאפשרה באמצעות פעילויות מוזיקליות כמו אלתורי קבוצתיי ,שירי ישראליי
וחסידי ושירי שנכתבו ,במהל התהלי הטיפולי.

 .1.4התנהגויות המעידות על סיפוק צרכי מסוימי של משתתפות המחקר
במחקר הנוכחי נמצאו כמה התנהגויות שהתפרשו על ידי כניסיו לספק את הצור בחו
ובתחושת בטחו של משתתפות המחקר .חיבוק כלי הנגינה ,התופי והגיטרה מבלי לנג עליה,
וההתעטפות בשמיכות סיפקו את תחושת החסר בחו .האכילה והשתייה והכנסת חלילית
ומפוחית לפה מבלי לנג עליה ,יכולי להצביע על הדרכי לסיפוק חס פסיכולוגי בביטחו
וביציבות .סיפוק הצרכי האלה יתכ והוביל לתחושת ביטחו ורגיעה ,ו ִאפשר לנערות לעבד את
האבל ולהמשי להתמודד ע החיי.

סיפוק הצור" בחו ובביטחו .במחקר הנוכחי נצפו שתי התנהגויות ,שיש לשער ,העידו על הצור
בתחושת חו וביטחו ,ואשר סיפוקו אפשר את עיבוד האובד שהתקד בהדרגה ככל שהתהלי
נמש .ההתנהגות הראשונה נוגעת לחיבוק התופי והגיטרה .חיבוק התופי נעשה בכל הפגישות
על ידי חמש נערות .התנהגות זו גברה ככל שהתהלי התקד ועיבוד האובד נגע בכאב רב .חיבוק
הגיטרה נעשה ברוב הפגישות ) 10מתו  ,(12בעיקר על ידי שתי נערות .בכל הפגישות ,בהיכנס של
הנערות לחדר שבו התקיימו הפגישות ,חמש נערות בממוצע לקחו אית תו! וחיבקו אותו במש
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מרבית הפגישה או בכולה ,מבלי לנג עליו .התופי כללו את הג'מבה ,התו! האפריקני ,הטבלה
ותו! היד .ככל שהתו! היה גדול יותר ,כ ה הרבו לחבקו .מלבד חיבוק התופי היו שתי נערות
שהרבו לחבק את הגיטרה ,מבלי לנג עליה .החיבוק נעשה על ידי השענת התו! או הגיטרה אל
הברכיי ,כשהידיי מקיפות את הכלי משני צדדיו ,או על ידי הנחתו בי הרגליי כשהתו! נשע
על הנערה .כלי הנגינה שחובקו היו עשויי מע" .במחקרו ע נפגעי הל קרב מצא בסימו
) (2005כי כלי נגינה מע" היוו גור נעי ,מרגיע ומארג בעבור מטופליו .ייתכ שתחושת הביטחו
נבעה מגורמי נוספי שאירעו בתהלי ,א קשה להפריד ולהבי עד כמה גור זה או אחר
השפיע יותר .ע זאת סביר להניח שחיבוק התופי הקנה לנערות ביטחו וחו .חיבוק התופי
והגיטרה גבר בהדרגה עד לסו! התהלי )לוח  ,10עמ'  .(80אמנ ככל שהתהלי התקד נבנו כוחות
בקבוצה ,נתו שהיה אמור לגרו להורדה בצור בחיבוק התופי והגיטרה ,א בשלב השני עלו
סימפטומי פוסט טראומטיי ולכ הנערות חשו צור בביטחו וחו שהוביל לחיבוק התופי
והגיטרה .כמו כ ,לקראת סו! התהלי הקבוצה עסקה בפרידה ,נושא שהצי! את חוסר השקט
ולכ ג בשלב זה חיבוק התופי והגיטרה סיפק תחושה של ביטחו וחו.
ההתנהגות השנייה נוגעת להתעטפות של ארבע נערות בשמיכות בשבע פגישות )מתו .(12
התעטפות בשמיכות נצפתה בעיקר בהתחלת התהלי )פגישות  (7–1על ידי ארבע נערות ונפסקה
משו שמזג האוויר נעשה ח בשביל להתעט! בשמיכות .לעתי ה התעטפו בשמיכות בהתחלת
הפגישה וישבו עטופות במהלכה .במהל ההרפיה ה לא הסתפקו בשכיבה על השמיכות ,אלא
התגלגלו בתוכ כשה עטופות מכל עבר .בתחילה הנערות ג התעטפו בשמיכות וג חיבקו את כלי
הנגינה ,א בהמש פסקה ההתעטפות בשמיכות.
מסלו ) (Maslow, 1954טוע שקיימי צרכי אוניברסאליי משותפי לכל בני האד
המשפיעי על התנהגות ומניעי אות .צרכי אלה יכולי לבוא לידי ביטוי באופני שוני,
בהתא לסיטואציה התרבותית המסוימת ,ומקור בשני סוגי מניעי בסיסיי .האחד הוא מניע
החס הפועל למילוי חס מסוי בדברי שה חיוניי לקיומו הפסיכולוגי של האד .מניע זה
פועל להפחתת מתח בלתי נעי הקיי באד בשל תחושת החס הקיימת בו ,ומסייע להחזרתו
למצב של רגיעה .המניע השני הוא הצור בצמיחה ובגדילה .כאשר האד חופשי מ הצור לספק
את צורכי החס ,הוא פנוי להתעסק במניעי הצמיחה והגדילה .במחקר הנוכחי היה אפשר לראות
חס פסיכולוגי של חו ואהבה ,ביטחו ויציבות .נית לשער כי סיפוקו התבטא בחיבוק התופי
ואפשר לנערות לעבד את האבל ולהמשי להתמודד ע
והגיטרה ,הוביל לתחושת ביטחו ויציבותִ ,
החיי .אפשר לראות בתופי ,בגיטרה ובשמיכות אובייקט מעבר שמגביר את החו והביטחו.
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המונח אובייקט מעבר נטבע על ידי דונלד ויניקוט )  (Winnicott, 1989, 1986, 1948לציו החפ"
הממשי המסמל בעיני התינוק את הא ואת הקשר עמה .הוא מהווה תחלי! לצור האמיתי,
שהוא הא .התינוק נזקק לחפ" זה לש התמודדות ע מצבי מעוררי חרדה ,כמו פרידה בעת
ההליכה לישו ,עייפות ,מצבי לח" ומתח בזמני של איודאות ,וגעגועי לא הנעדרת .ואמנ ,על
א! רצונ לסייע לבנותיה בטראומה שחוו ,היו משפחותיה של הנערות עסוקות בהתמודדות ע
קשיי ההישרדות היויומית שלה ולא היה לה פנאי או משאבי נפשיי להתמקד בילדיה
)ראיונות מקדימי( .וכ ,כפי שהילד מאציל לשמיכה שלו את התכונות המרגיעות של הטיפול
האימהי ,פנו הנערות לתופי ולגיטרה וחיבקו אות במהל הפגישות .נית לשער כי התנהגות זו
חיזקה את תחושת הביטחו הפנימי שנבנה והל .במחקר הנוכחי ,סביר להניח כי חיבור
)שהתבטא בחיבוק( לכלי נגינה כמו תופי וגיטרה איפשר להחזיר את תחושת הביטחו והרוגע
לנערות אשר התמודדו ע טראומה ואובד .לשימוש זה בתופי ובגיטרה כספקי חו וביטחו לא
נמצא על ידי תיעוד בספרות הדנה באוכלוסיית עקורי ובכ החידוש במחקר זה.

סיפוק הצור" ברוגע וביציבות .במהל המחקר נצפו שתי התנהגויות שהעידו על הצור בתחושת
רוגע ויציבות ,וסיפוקו אפשר את עיבוד האובד שהתקד בהדרגה ככל שהתהלי נמש .כל
הנערות הביאו אוכל ושתייה ,בדר כלל אוכל מבושל או כריכי ,פירות ומעט חטיפי ,וכ שתייה
חמה וקרה :כוס תה ,מרק ח ,ושתייה קלה .ה אכלו ושתו במהל מרבית הפגישות ) 9מתו ,(12
א התופעה גברה במעט באמצע התהלי ) (10–6כאשר יותר נערות הביאו אוכל וזמ האכילה
התאר עד לאמצע הפגישה .שלוש נערות הכניסו חלילית ומפוחית לפה מבלי לנג עליה ,בעיקר
באמצע התהלי ,חמישית מזמ הפגישה ,כאשר עלו נושאי רבי שעסקו בעקירה ובהתמודדות
החיי שלאחריה ובשלב שבו הסימפטומי הפוסטטראומטיות גברו .אלה פחתו לקראת סו!
התהלי )לוח  ,9עמ'  ,(79בד בבד ע התחזקות הלכידות הקבוצתית והתגברות תחושות השייכות,
האמו )עמ'  ,(143הביטחו והרוגע בקבוצה .הכנסת של החלילית והמפוחית לפה מבלי לנג
עליה המחישה את החס האוראלי הזמני אצל שלוש נערות והצביעה עליו ,א ג הרגיעה אות
והקנתה לה ביטחו .לדוגמה ,בפגישה התשיעית הכניסה אורי את החלילית לפה למש זמ רב,
א לקראת סו! הפגישה הכריזה שנרגעה .מסלו ) (Maslow,1954טוע כי מניע החס פועל למילוי
חס מסוי בדברי שה חיוניי לקיומו הפיזי של האד .במחקר הנוכחי היה אפשר לראות כי
קיי חס פיזיולוגי זמני שנגע לאזור הפה ובא לידי ביטוי באכילה במהל הפגישות ובהכנסת כלי
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נשיפה לפה לאור זמ ,מבלי לנג עליה .הצור באכילה יכול לנבוע מצור בפיצוי חיובי ובהרגעה
בעקבות

מאורע

קשה

שנחווה

)פרנקל,

;2006

1987

.(McClelland,

התיאוריה

האקזיסטנציאליסטית סוברת כי החל מגיל מסוי מכיר כל אד בוודאותו של המוות .וודאות זו
עשויה לשמש ככוח חיובי המניע את האד לפעולה ,א מעורר את חרדת הקיו ,שבבסיסה
ההבנה שקיומנו זמני בלבד .חרדה זו מתגברת דווקא כאשר האד פועל באופ שמדגיש את קיומו
)במקרה שלנו – מנג( ולכ מנסי אנשי רבי להישאר פסיביי ועל ידי כ לשכ את החרדה
)ביטמ ואחרי ;1992 ,מיטשל ובלאק .(2006 ,לאחר טראומה אד עומד חסר אוני מול איו
חיצוני על חייו ,ואי לו משאבי פנימיי וחיצוניי שיעזרו לו להתמודד ע האיו .בעקבות זאת
מתערער האמו בחוקיות העול וצפה חרדת הקיו ביתר שאת )נוי .(2000 ;1991 ,נית לשער כי
הסיבה להמנעות של משתתפות המחקר הנוכחי מלנג בכלי שאות הכניסו לפיה הייתה כדי
לשכ את חרדת הקיו שהציפה אות לאחר הטראומה בה ה איבדו את בית ,קהילת ,בית ספר
וחלק מחברותיה.
טראומה ומצבי לח" משפיעי על ממדי רבי בחיינו ,ויכולי להתבטא בתגובות הפיזיולוגיות
שלנו ובאופ התנהגותנו .למשל ,מצב של לח" יכול להתבטא באובד תיאבו או בהפחתתו ,או
להפ – בהתגברות התיאבו )נדלר ;1994 ,פרנקל .(2006 ,האוכל נקשר כבר מגיל צעיר לחוויות
רגשיות משמעותיות ביותר הקשורות להתפתחות הנפשית של האד .חוויה נעימה של יניקה,
מציצה ואכילה מעניקה לאד תחושה של יציבות ,ביטחו והגנה .חס או אימיצוי של השלב
האוראלי מתאפיי בהכנסת חפצי רבי לפה ,כגו אצבע ומזו רב )כה ופרידמ .(2002 ,חס זה,
ג א הוא זמני ,גובר כאשר האד חש חוסר ביטחו ואיו .לכ ,במצב של ערעור ביטחו ,עולה
פעמי רבות הצור באכילה על מנת להשיב את האיזו שהופר .בספרות המקצועית קיי תיעוד
בנוגע לאכילת מוגברת לאחר טראומה מינית )לואיסהרמ ,(2004 ,א לא מצאתי תיעוד לאכילה
מוגברת לאחר טראומה המתרחשת בעקבות עקירות .כמו כ לא קיי תיעוד לגבי השימוש בכלי
נשיפה כגור מרגיע לאחר עקירה .מחקר זה מראה כי ג לאחר טראומה כמו עקירה עולה הצור
באכילה מוגברת ובהכנסת כלי נשיפה לפה מבלי לנג עליה כדי לספק חס ,להירגע ולחוש
יציבות.
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 .2מודל עבודה מובנה לעומת גישה לאמובנית
במחקר זה נעשה שימוש בשתי גישות עבודה שונות :מודל מובנה שכלל פעילויות מוזיקליות
שנעשו בהנחייתי ,וגישה לאמובנית שבו הנערות הובילו את הפגישה והחליטו על סוג הפעילות
שתתקיי בה ,למעט טקס הפתיחה .יעילות של שתי הגישות נבדקה בעזרת טבלאות שהציגו
נתוני כמותיי בנוגע לתופעות הפוסטטראומטיות ולתופעות האובד בכל שלב ,על ידי שאלו
התחושות והרגשות שהצביע על מצב הרוח לפני ולאחר כל פגישה .הפגישות שבה יושמה הגישה
המובנית ) (5–1היו בתכנו מוקד שלי ובהנחייתי .כל פגישה התחילה בטקס פתיחה ,שבו כל
נערה הביעה את תחושתה תחילה על ידי מדד רגשות ,ולאחר מכ באמצעות אלתורי יחידניי על
פי כותרת שנתתי ,כמו "אני רוצה לומר" .לאחר האלתורי היחידניי היו אלתורי קבוצתיי,
שרוב היו ללא כותרת .בהמש הפגישה נעשה שימוש בשירי ישראליי וחסידיי .כל נערה
בחרה מתו חוברת שירי שיצרו המשתתפות בשיר שהתחברה אליו ,ולקראת סו! הפגישה נכתב
שיר על ידי כל הקבוצה .כ בכל הפגישות ,למעט אחת שבה נכתב השיר בהתחלת הפגישה כדי
לארג את הנערות .בשלוש פגישות נערכה הרפיה בסו! הפגישה .הרעיו שעומד מאחורי המודל
המובנה היה לארג את הקבוצה לאחר הטראומה והאובד שחוו הנערות ,ועל ידי כ ליצור בעבור
מקו בטוח .לאחר בניית הביטחו והיציבות בקבוצה היה אפשר להתחיל בעיבוד האובד .חיזוק
לדר פעולה זו מצויה בספרות ,שלפיה כדי שקבוצה תוכל לעבור תהלי רגשי יש לספק לה מסגרת
ארגונית קבועה ,בעלת מבנה פנימי מוגדר ובטוח )בנימי ;1989 ,פורת וויס ; 2006 ,שפירא ,בתו
פורת 6ויס.(Whitaker, 1985 ; 2006 ,
הגישה שאינה מובנית יושמה בחמש פגישות ) (10–6וכללה את טקס הפתיחה ,שנועד
ליצור מסגרת המקנה תחושת ביטחו )בנימי .(1989 ,לאחר מכ הובילו המשתתפות את הפגישה
והחליטו על סוג הפעילות שתתקיי בה.
הממצאי מראי כי בשלב המודל המובנה )פגישות  (5–1הסימפטומי הפוסט
טראומטיי היו בעוצמה נמוכה בהיבט ההתנהגותי ,המילולי והמוזיקלי ,לעומת השלב השני
)פגישות  .(10–6הקבוצה הייתה מאורגנת :היו מעט חיסורי ) 5לעומת  9בשלב השני( ,ברוב
הפגישות ) ,(5 ,4 ,2הקבוצה הייתה שלמה ) 6נערות( )לוח  ,3עמ'  ,(65האלתורי הקבוצתיי
המאורגני על ידי קצב היו רבי ) 10מתו  .(17רוב הנערות ) (4היו רגועות יותר .הקטיעות היו
מעטות ברוב הפעילויות המוזיקליות )שירה ,ריקוד – לוח  ,8עמ' ,( 74למעט האלתורי הקבוצתיי,
הנערות אכלו פחות בפגישות והכניסו פחות את החלילית והמפוחית לפה )לוח  ,9עמ'  ;(79היו פחות
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התפרצויות אצל ארבע נערות ) 2פגישות לעומת  4בשלב השני( .היו פחות תופעות של חודרנות )לוח ,1

עמ'  ; 62לוח  ,2עמ'  (63אצל כול .כול היו ממוקדות יותר בפעילויות .חשוב לציי כי בשלב המודל
המובנה עלו רגשות של כעס )מהפגישה השלישית( וכאב עמוק )מהפגישה השנייה( ,רגשות חיוניי
שהיו חלק מתהלי עיבוד האובד .ואול בשלב זה הבעת רגשות הכעס והכאב הייתה מוחזקת ולא
הובילה לפריצת גבולות ,כמו שהתרחש בשלב השני שהתבטא בפגיעות מילוליות ופיזיות ,כגו הכאה
הדדית במקושי .אכ ,בשלב הראשו ה צעקו ,דיברו בקול ר וניגנו חזק ,א לא פגעו פיזית זו בזו
ולא הייתה אווירה כאוטית וחסרת ביטחו בחדר כפי שהייתה בשלב השני .בשלב הראשו הבעת
רגשות הכעס והכאב הייתה חיונית להמש צמיחת של הנערות לאחר האובד שחוו ,כמו שנאמר
בספרות )קובלררוס.(Kübler-Ross, 1973 , 2005 ; 2002 ,
בשלב הגישה הלאמובנית )פגישות  (10–6הסימפטומי הפוסטטראומטיי עלו לעומת
שלב המודל המובנה :היה שימוש במעט כלי נגינה ,היו ריקודי מעטי של כל הנערות ,וחוסר רצו
בהרפיה אצל חמש נערות )לוח  ,4עמ'  .(68חוסר השקט גבר אצל כול :הנגינה הייתה מפוזרת ,ה
התהלכו אנה ואנה בחדר ,יצאו ונכנסו מהחדר )לוח  ,5עמ'  .(70כמו כ הייתה קטיעה מוגברת של
רצ! הפעילויות אצל כול .שיעור הקטיעות בשירה ובריקוד היה גבוה )לוח  ,8עמ'  (74יותר מאשר
בשלב הראשו ,מלבד האלתורי הקבוצתיי היות ונעשה שימוש מועט באלתורי קבוצתיי בשלב
זה .נוס! על כ ,ההתפרצויות הקולניות זו על זו גברו ) 4פגישות לעומת  2שהיו( אצל ארבע נערות.
בשלב זה אפשר לראות כי הארגו בקבוצה היה מעורער והתבטא במספר גבוה של חיסורי )9
לעומת ) (5לוח  ,3עמ'  .(65בכל הפגישות הקבוצה הייתה חסרה ,למעט פגישה אחת ,שבה הופיעו כול
) .(7אמנ האיחורי לפגישות פחתו ככל שנמש התהלי ,נתו שאפשר להבי ממנו שהביטחו
בקבוצה גבר ,א שלמותה של הקבוצה נפגמה עקב מספר החיסורי הרב בשלב זה .כמו כ נעשה
שימוש מועט באלתורי מאורגני על ידי קצב ) 2מתו  .(22בשלב זה נצפו ביטויי של אובד וחסר
בהיבט המוזיקלי .חוסר היציבות במוזיקה גבר והתאפיי בבחירה של שישה )מתו  (17שירי בעלי
אקורדי דיסוננטיי ,כמו בשיר "צועקי על אהבה" ,ושירי שאינ מסתיימי על הטוניקה ,כמו
בשיר "תראי זה אני" .כמו כ עלה שיעור האלתורי ללא מלודיה מ 23%ל) 75%לוח  ,15עמ' .(91

סביר להניח שהנערות חשו צור בפיצוי ובהרגעה שנבע מהחסר והערעור שלה ,כול חיבקו את
התופי ושתי נערות חיבקו את הגיטרה יותר מאשר בשלב הראשו )לוח  ,10עמ'  .(80שלוש נערות
הכניסו יותר זמ כלי נשיפה לפה מבלי לנג וכול אכלו מעט יותר בשלב זה )לוח  ,9עמ'  .(79בשלוש
פגישות )מתו  (5בשלב זה  ,מיד לאחר הבעת כעס על ידי הנערות או לעיתי לאחר שיחה בנושא
העקירה ,החלו התנהגויות פוגעניות פיזית אחת כלפי השנייה שהציפה את חוויית הפירוק :בפגישה

150

שישית הנערות החלו לקשקש זו על זו בט6שי ,בפגישה תשיעית ניגנו במצילה סמו מאוד לאוז של
חברה ובפגישה עשירית ה הכו זו את זו במקוש של התו! .בשלב זה נדרשתי להתערב בשלוש
פגישות ) (109 ,6כדי להפסיק את ההתנהגויות הפוגעניות הללו ולהחזיר את הביטחו לחדר.
לדוגמה ,בפגישה התשיעית ההתערבות כללה דמיו מודר לאחר שה צעקו ,העליבו זו את זו ופגעו
זו בזו על ידי נגינה במצילה לתו האוז של חברה אחרת בקבוצה .בפגישה השישית לאחר שה רצו
בחדר אחת אחרי השנייה וקשקשו זו על זו בטושי שאינ מחיקי ,נאלצתי להתערב .כדי לארג
אות בחרתי בלח קצבי לשיר שה כתבו קוד לכ מיוזמת ,א לא הספיקו להלחי אותו .בפגישה
עשירית ההתערבות כללה בחירת שירי משמעותיי ושירת על ידי המשתתפות שנבחרו במהל
התהלי וזאת לאחר שה החלו להכות אחת את השנייה ע מקושי גדולי של תופי ,ואכ לאחר
הדמיו המודר ,שירת השיר שנכתב ושירת השירי המשמעותיי ה נרגעו .אפשר להיווכח שבשלב
השני נדרשו התערבויות שכללו פעילויות מובְ נות מצדי כדי לארג ולהרגיע אות.
בשני האחרונות אנשי הטיפול בטראומה עובדי על פי הגישה הנרטיבית המשלבת את הטיפול
הרגשי והקוגניטיבי באופ מובנה וממוקד ולאור זמ מוגבל .במהל השני נבנו ונחקרו מספר
גישות בעלות פרוטוקול מובנה לטיפול לאחר טראומה .גישות אלה נמצאו יעילות בהורדת
הסימפטומי הפוסט טראומטיי וביצירת מרחב מוג ובטוח )et al, 2005, ; Spence,1995
 .(Foa 2007מספר חוקרי ברשות גלבוע –שוכטמ ) (Gilboa-Schechtman et al ,2010בדקו את
יעילות המודל המובנה ) (PE15מול מודל דינאמי שהוגבל בזמ ,בקרב בני נוער שחוו טראומות שונות.
במחקר נמצא כי המודל המובנה ) (PEהפחית את הסימפטומי הפוסט טראומטיי והדיכאו
והעלה את רמת התפקוד באופ משמעותי לעומת המודל הדינאמי .בספרות העוסקת בהתערבות
רגשית באמצעות פעילויות מובְ נות אצל ילדי ובני נוער לאחר אירועי טרור ,נמצא כי
הסימפטומי הפוסטטראומטיי פחתו והמטרות שהושגו היו :לכנס ולארג את הקבוצה ,ליצור
מסגרת לפגישה ,לאפשר ביטחו ורוגע ,להפחית חרדה ,לאפשר הבעה רגשית ולהחזיר את תחושת
השליטה – ומכא חשיבות ) Nakashima & Calson, 2002 ; Gelkopf & Berger , 2008
(Berger, Pat- Horenczyk & Gelkopf, 2007; Chemtob,
ממצאי זהי עולי בספרות העוסקת בטיפול בעקורי על ידי פעילויות מוזיקליות מובנות
)פורת 6ויס.(Baker & Jones, 2005 ;Bergh, 2005 ; Orth, 1998, 2005 ; 2006 ,

 -Prolonge Exposure 15חשיפה ממושכת ,שיטת טיפול שנבנתה על ידי פרופ' עדנה פואה העוזרת בעיבוד
החוויה הטראומטית במטרה לסייע למטופל לשפר את איכות חייו.
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מהממצאי אפשר ללמוד כי בשלב השני הקבוצה הייתה מוחזקת פחות .נית ,א כ,
לשער שבשל אופי הפגישות שלא היו מובנות ,חברות הקבוצה חשו שהמרחב אינו מוג ובטוח.
ואמנ בספרות העוסקת בעבודה קבוצתית )רוזנווסר; , 2002 ;1997 ,

Richards & Davies

;Platch,1980 (Pavlicevic & Ansdell, 2004מצוי כי לעתי מצב הרוגע והלכידות בקבוצות
הנמצאות בשלב ראשו הוא כוזב ,שכ בשלב הראשו המשתתפי רוצי לעשות רוש טוב על
המנחה ולא תמיד הרוגע הוא אמיתי .במחקר הנוכחי התהלי החל במודל המובנה לנוכח
הטראומה המערערת שחוו ,היות והיה צור לספק לנערות מבנה מוגדר שיספק לה ביטחו
והחזקה .ה היו חסרות אנרגיה ולכ נזקקו בהתחלה להובלה על ידי פעילויות מובנות .בהמש
התהלי נועדו הפגישות הלאמובנות לתת לה את השליטה – מרכיב שנפגע בעקבות הטראומה –
ולאפשר לה להוביל )בסימו ;2005 ,משיחתובל ;2009 ,שפירא וחגל ,(2009 ,א במהל השלב
השני נראה כי הפגישות הלא מובנות העלו את רמת החרדה והביאו לעיתי לשבירת גבולות
ולהעלאה בסימפטומי הפוסט טראומטיי ולא החזירו לה את תחושת השליטה כמו שנצפה
בתחילה .הכאוס שנוצר בקבוצה הוא אמנ אופייני לשלב שני בקבוצות ,כשהמטופלי מאפשרי
לעצמ לבטא תכני והתנהגויות שלא ביטאו בשלב הראשו ,כאשר עדיי לא נוצרו קשר ואמו.
)בינימי ;1989 ,רוזנוסר .(1997 ,א במקרה הנוכחי הכאוס שנוצר היה הרסני ,כיו שמשתתפות
הקבוצה היו מפורקות רגשית .מניסיוני בעבודה ע קבוצות למדתי כי לא רצוי לתת למשתתפי
לבטא כאוס בטיפול קצר מועד כשמדובר בטיפול ראשו שמתבצע לאחר הטראומה כשמצב
הרגשי מעורער והסימפטומי הטראומטיי מתבטאי במלוא עוצמת.
שתי הפגישות האחרונות ,השלב השלישי ) (12 11היו מובְ נות ג ה .הסיבה לכ היא
הנושא ,שעסק בסיו התהלי ,וגר לחוסר שקט אצל הנערות) .לוחות  ,5עמ'  ,6 ; 70עמ'  .(71ה
הסתובבו בחדר במהל הפגישות ,יצאו ונכנסו לחדר מספר פעמי ,קשקשו על דפי ודיברו ללא
הפסק במהל הפעילויות, .לכ היה צור בהבניית שתי הפגישות האחרונות .בשלב זה )פגישות 11
 (12פסקו הריקודי .יתכ שכ קרה כיוו שהנושא בו עסקה הקבוצה היה פרידה וסביר להניח
שלא היה למשתתפות מצב רוח לרקוד .שפירא ) (2006סוברת כי בקרב העקורי מגוש קטי! לא
נעשתה פרידה לפני העקירה .על בסיס זה נית לשער כי נגיעה בפרידה מעוררת חוסר שקט
והתכנסות ,כפי שאכ ארע בשלב השלישי ,שבו היו המשתתפות חסרות שקט ומכונסות יותר
מבשלבי הקודמי .הדבר התבטא בישיבה על הרצפה וציור תו כדי כ)בלוח ) 6עמ'  .(71יש
לשער כי בשלבי הקודמי הריקודי התרחשו כאשר המשתתפות הרגישו התרוממות רוח או
כאשר הייתה לה אנרגיה שרצו לשחררה .לאור המקורות הספרותיי המצייני כי הילדי ובני
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הנוער לא נפרדו מגוש קטי! לפני העקירה )פורת וויס ; 2006 ,שפירא .(2006 ,חשוב היה ,בתהלי
הטיפולי לערו פרידה מובנית כדי לאפשר לפרידה להתרחש במקו בטוח.
בשלב זה )פגישות  (1112היו מאפייני נוספי .הקבוצה הייתה מאורגנת :היו מעט
חיסורי ) 3לעומת  9בשלב השני ו 5בשלב הראשו( ,כל האלתורי הקבוצתיי שהיו בשלב זה )3
מתו  (3היו מאורגני על ידי קצב )לוח  ,24עמ'  .(107למעט חוסר השקט שעלה ,הסימפטומי
הפוסט טראומטיי פחתו :הקטיעות היו מעטות ברוב הפעילויות המוזיקליות )שירה ,ריקוד – לוח ,8

עמ'  (74היתה פחות הימנעות משימוש בכלי נגינה )לוח  ,4עמ'  ,(68התופעות החודרניות ירדו אצל כול
)לוח  ,1עמ'  ;62לוח  ,2עמ'  ( 63וההתפרצויות אחת כלפי השנייה פסקו .הסימפטומי של האובד
פחתו :הנערות אכלו פחות בפגישות והכניסו פחות את החלילית והמפוחית לפה )לוח  ,9עמ' ;(79
ביטויי השעמו )לוח  ,12עמ'  ,( 85חוסר אנרגיה )לוח  ,11עמ'  ( 82וחוסר האמו )לוח  ,13עמ' (87
במורי ובהורי פסקו .הייתה ירידה משמעותית בתחושת חוסר השייכות )לוח  ,14עמ' (90
ובהבעת געגועי )לוח  ,16עמ'  .( 93ביטויי הכעס נעלמו )לוחות ,17 :עמ'  ,18 ;97עמ'  ,19 ;99עמ' ;100

 ,20עמ'  .(100לעומת זאת ביטויי הכאב עלו )לוחות  ,21עמ'  ,22 ; 103עמ'  .( 104המשתתפות חיבקו
יותר את התופי והגיטרה )לוח ,10 ,עמ'  .(80אפשר לשער שהיו זקוקות לחו ונחמה בשל העיסוק
בפרידה .יכולת ההתמודדות גברה :ביטויי התקווה והאמונה היו הגבוהי ביותר בתהלי )לוח ,26
עמ'  .(111כמו ג ביטויי הכוח היו הגבוהי ביותר )לוחות  ,27עמ'  ,28 ;112עמ' .(115

המחקר הנוכחי מראה את יעילותו של המודל המובנה ע נוער עקור .ואול חשוב לראות
כי ישנ קבוצות המתנהלות ללא מודל מובנה המכיל פעילויות מובנות ,וזאת כדי לייצר מרחב
שיאפשר להעלות תכני קונפליקטואלי ללא הכוונה )יאלו ;2004 ,רוזנווסרBion, ;1997 ,
 .(1961 ,1985טיפול קבוצתי לאמובנה נפו" יותר בקרב מבוגרי ופחות בקרב ילדי ובני נוער.
הסיבה לכ נעוצה בקושי ללכד ולארג ילדי ובני נוער לקבוצה אשר תתנהל ללא מסגרת ברורה
כפי שמספקת פעילות מוגדרת .ישנ מטפלי במוזיקה שמטפלי באופ קבוצתי במבוגרי )ב
סימו (2005 ,ובילדי ) (Hunt, 2005שחוו טראומה על פי מודל שאינו מובנה .ה טועני כי
המוזיקה והפעילויות המוזיקליות שבחרו המטופלי ה שקבעו את המבנה ,וכי אי צור במבנה
חיצוני שנקבע על ידי המטפל .לדעת ,רצוי לאפשר לקבוצה להחליט באילו טכניקות טיפול יֵעשה
שימוש .כ מחזירי לחברי הקבוצה את השליטה במצב ומעודדי אצל צמיחה .ואול ,מ
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הראוי לציי שהתיעוד של קבוצות ילדי ונוער עקורי העובדי על פי השיטה שאינ מובנות
הוא מצומצ ).(Hunt, 2005
חשוב לציי שג בשלב השני של הקבוצה ,שבה הגישה לא הייתה מובנית ,היו הרבה
פעילויות מובנות שאת רוב בחרו והפעילו הנערות ,ולמרות זאת הסימפטומי הפוסט
טראומטיי עלו כמו ג ההתנהגויות הפוגעניות אחת כלפי השנייה .זאת כתוצאה מכ שפעילויות
אלה לא היו מתוכננות ולא הופעלו במסגרת מודל מובנה ,כמו בשלב הראשו של התהלי ,ש היה
סדר ומשמעות למהל הפעלת של הפעילויות המובנות ,ולכ לפעילויות המובנות בשלב הלא
מובנה לא הייתה מספיק השפעה שעזרה לנערות לחוש רוגע וביטחו.
במחקר הנוכחי השימוש במודל מובנה כלל טקס פתיחה ,אלתורי יחידניי וקבוצתיי כשרוב
בעלי מרכיב קצב חזרתי ,בחירת ושירת שירי קיימי וכתיבת שירי ,שסייעו ליצור מרחב בטוח
בקבוצה ,לבנות את הלכידות הקבוצתית ואת תחושת הארגו והשליטה .מטרות אלה הושגו לא
רק כתוצאה מהפעילויות המובנות אלא כתוצאה מכ שה נבנו אחת אחרי השניה .הרציונאל
שעמד בבסיס למודל זה היה לספק מסגרת וביטחו בתחילת כל פגישה ובסיומה על ידי טקס
פתיחה וכתיבת שיר משות! בסיו .האלתורי הקבוצתיי ,בחירה ושירה של שירי קיימי
נתנו אפשרות להבעה רגשית .יש לציי כי למרות שקיי תיעוד בשימוש בפעילויות מוזיקליות
מובנות בעקורי לא נבנה מודל לטיפול במוזיקה אשר נבדק ונחקר ובזה תרומתו של מחקר זה.

ביקורת מתודולוגית
א .מקו המחקר .המחקר נער בתו הקהילה ,ולא במקו ניטרלי ,נתו שעזר לנערות להגיע
למפגשי הואיל והיה סמו לבתיה .ע זאת היה קושי בקיו המחקר בקהילה מכיוו
שהנערות חשו חופש יתר ,שהתבטא בכ שהרשו לעצמ לצאת ולהיכנס מהחדר במהל
הפגישה ,ללכת לבית ולחזור ,וילדי מבחו" ,בי השאר אחיה של הנערות ,הפריעו
לתהלי וא! קטעו אותו .ייתכ שהתנהגויות אלה השפיעו לרעה על המחקר והקשו להכניס
את המשתתפות לתהלי ולמקד אות בו .חוקרי טועני כי ישנה חשיבות בעריכת מחקר
מעי זה במקומו הטבעי של הנחקר ובאופ המשק! את מציאות חייו )בצבר יהושע,
 .(2001 ,1995ביחס למחקר הנוכחי ,לא נית לקבוע הא קיו התהלי הטיפולי אותו
עברה הקבוצה ,בתרפיה במוזיקה ,במקו בו מתגוררת הקהילה ,סייע למחקר או פג בו.
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הסיבה לכ נעוצה בחוסר היכולת לבדוק כיצד וכמה הושפעה התנהגות של המשתתפות
ממקו הטיפול והא טיפול במיקו שונה היה מביא לתוצאות שונות.
ב .שאלו תחושות ורגשות .במחקר מ הסוג של חקר מקרה משתתפי המחקר עלולי לגרו
לסילופי מתו רצו לעזור לחוקר )צבר ביהושע .(1995 ,הטיה במחקר נתפסת כנקודת
חולשה .במחקר הנוכחי איאפשר לדעת בבירור א היו הטיות מצד הנערות במהל
הטיפול כדי לעזור לי במחקר ,א! שנתתי לה לגיטימציה לבטא את עצמ באופ כ לאור
כל התהלי .כדי להתמודד ע אפשרות זו בהתחלת כל פגישה ובסיומה נית לנערות שאלו
שבו התבקשו לסמ את תחושת ולהסביר את הסיבה לתחושה זו .בשאלו זה ארבע נערות
לא דיווחו על שינוי לרעה במצב הרוח ולכ ייתכ וה היו מעוניינות להשביע את רצוני.
לעומת ,שתי נערות כ דיווחו על שינוי לרעה במצב רוח בשאלו התחושות והרגשות
שהתבקשו למלא בסו! הפגישה" .היו היה רע כי היה מייבש ,לא רקדנו רק ישבנו כמו
מתאבלי וזה היה משעמ" )מתו סיכו נתוני ,שאלו הרגשות והתחושות ,פגישה  ,4עמ'
.(168

בשאלו התחושות והרגשות נדרשו הנערות לסמ את תחושותיה לפני כל פגישה ולאחריה.
סול התחושות צוי במספרי שנעו בי = 5) 5–1טוב מאוד =4 ,טוב=3 ,בסדר=2,רע,
=1רע מאוד( .בשמונה )מתו  (12פגישות כתבו הנערות "מעולה" והוסיפו מספרי מעל ,5
בעיקר  .10תופעה זו מעלה את המחשבה כי ייתכ שהיה צור להוסי! לשאלו עוד
תחושות.
מילוי השאלו ובעיקר השאלה הפתוחה העיקה על שתי נערות ,ולעתי אחת מה לא
הסכימה למלאו .בכובע החוקרת חשתי כי השאלוני חשובי מכיוו ששיקפו את
ההבדלי בי תחושתי כמטפלת בנוגע לפגישה לעומת תחושת המטופלות .ואול בכובע
המטפלת חשתי כי מילוי השאלוני היה מאול" .לדוגמה ,כמטפלת יצאתי לעתי בתחושה
קשה של תסכול מפגישה זה או אחרת כי הנערות צעקו או כעסו מאוד ונעו ללא הר! בחדר,
א בסו! כשהתבוננתי בשאלוני ראיתי כי רוב סימנו כי היה לה כיי! ,ושלמעשה
השתחררו על ידי הצעקות .ייתכ והשאלה הפתוחה עוררה את ההתנגדות כי ה נדרשו
להביע את עצמ ולכ ישנה סבירות שא הייתה מתווספת שאלה סגורה נוספת במקו
השאלה הפתוחה ההתנגדות הייתה פוחתת או נעלמת.
ג .הטיה על ידי החוקרת .לפני תחילת המחקר המחשבה הייתה כי המודל המובנה הוא הנכו
לטפל בנערות .ייתכ והייתה זו הטיה של המחקר )צבר ביהושע ,(1995 ,א כדי לאז את
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ההטיה הכנסתי בהמש התהלי פגישות שלא היו מובנות כדי לבדוק את יעילות של
הפגישות הלא מובנות ולבדוק הא החשיבה הראשונית ,לעבוד באופ מובנה הייתה נכונה
ע נערות אלה.
ד .קבוצת הטיפול מול קבוצת המחקר .במחקר הנוכחי הייתה קבוצה טיפולית שהתנהלה ג
כקבוצת מחקר .שתי ההתנהלויות השונות הללו התנגשו לעתי זו בזו .לדוגמה ,הקבוצה
הייתה בת  12פגישות .בהיבט של המחקר ,מספר הפגישות היה מתאי כי היה צור לתחו
את הפגישות לתקופה מוגבלת .בהיבט של הטיפול ,היה צור בפגישות נוספות כדי לעזור
לנערות להמשי בתהלי עיבוד האבל לאחר הטראומה הקשה שחוו .ייתכ שהגבלת מש
הקבוצה המחקרית רק ל  12פגישות פגעה בממצאי והיה נכו יותר להגדיל את מספר
הפגישות.
ה .חוסר יכולת לבודד מרכיבי המאיימי על התוק הפנימי .בחקר מקרה קיי קושי
מתודולוגי שמקורו בחוסר היכולת לערו השוואה ראשונית שתבודד יסוד זה או אחר
הנחשד כמאיי על התוק! הפנימי של הממצאי ) .(Campbell & Stanley, 1972במחקר
זה היו פעילויות מוזיקליות רבות ומרכיבי שוני שהשפיעו על הנערות ועל הקבוצה.
כאשר כל כ הרבה מרכיבי מוזיקליי מעורבי בתהלי ,יש קושי לבודד אות מתו
מכלול הנתוני שהשפיעו על הנערות.
ו .הימצאות מצלמות בחדר .לש עריכת המחקר היה צור להציב שתי מצלמות בחדר
הטיפול כדי לתעד את התהלי .במרבית הפגישות ) (7התייחסו הנערות למצלמות .היה
קשה לה להתעל מנוכחות .המצלמות השפיעו על התנהגות ,ה העירו זו לזו שיש צור
להיזהר במה שמדברי כי יש מצלמות ,והיו ביניה שא! התביישו שיראו אות ולכ הפנו
את גב או שהורידו את הראש .היו נערות שעמדו מול המצלמה והופיעו מולה ,והיו שעמדו
מאחורי המצלמות כדי לראות כיצד הדברי נראי מבעד לעדשה .בשתי פגישות שיניתי
את מיקו המצלמות כדי לתפוס את כל שדה הראיה היות והנערות היו בתנועה מתמדת
בחדר .בעקבות תזוזת המצלמה הרבו הנערות לדבר על המצלמה ולעקוב אחריה ולא היו
ממוקדות בתהלי או שנזהרו בדברי שאמרו .בפגישה האחת עשרה אחת הנערות כיבתה
ללא כוונה את אחת המצלמות .ייתכ שחלק מהבעיות היו נמנעות א היה אפשר לתלות
את המצלמות ולמנוע מהנערות את הגישה אליה .כ ה היו בולטות פחות ואולי הנערות
היו שוכחות מה.
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ז .הראיונות המקדימי והראיונות בסו התהלי" .לש עריכת המחקר נערכו שני ראיונות
אישיי לכל נערה .האחד התקיי לפני התהלי על מנת להכיר כל נערה ,והשני כחודש
לאחר סיו הקבוצה כדי לסכ את התהלי מנקודת המבט של כל נערה .בראיונות
המקדימי הנערות שיתפו פעולה ,א! שלעתי התקשו לגעת בנושאי מסוימי .הראיונות
בסו! התהלי עוררו התנגדות מכיוו שלטענת ה דיברו מספיק בראיונות המקדימי
ובתהלי עצמו .ייתכ שה חשו חשופות לאחר התהלי שבו פתחו את לב והפגישה
האישית איתי ,ולא בקבוצה ,עוררה חרדה .ניסיתי לרכ את ההתנגדות בכ שקיבצתי
מתו הסרטי קטעי מצחיקי מתו כל התהלי ,ולפני קיו הראיונות הראיתי לה את
הסרט שהכנתי בעבור .וזה פעל ,ה התרככו .ואול ,עקב ההתנגדות היו הראיונות בסו!
התהלי קצרי .דבר זה פגע ככל הנראה במחקר הואיל וראיונות אלה היו חשובי משו
שיכלו לתת הסתכלות נוספת על משמעות הטיפול בעבור הנערות .ייתכ שהראיונות לאחר
סיו התהלי היו צריכי להתקיי מיד בסיומו של התהלי ולא לאחר כחודש ,כפי
שהתרחש בפועל.
ח .התערבויות המנחה .לש עריכת המחקר הופעל מודל מובנה בפגישות  5–1וגישה שאינה
מובנית בפגישות  .10–6המטרה הייתה לבדוק את ההבדלי בי המודלי השוני ולראות
א קיי מודל מתאי לאוכלוסייה זו .בעת הפעלת הגישה הלאמובנית חשתי לעתי
כמטפלת חוסר אחריות ,היות והנערות היו סוערות עד כדי כ שלעתי הקבוצה הייתה על
ס! כאוס .היו פעמי ,כמו בפגישה התשיעית ,שהייתי צריכה להתערב כדי שה לא יפגעו זו
בזו ולהרגיע אות בעזרת דמיו מודר .חשתי כי הנערות לא מוחזקות ולא חשות די
בטוחות בחדר .כמטפלת הייתי ממשיכה במודל המובנה ,א כחוקרת היה לי חשוב
להמשי בגישה הלאמובנית כדי לבדוק את יעילות של הגישות השונות.

המלצות להמש" מחקר
מחקר זה הוא מחקר חלו" בתחו הטיפול במוזיקה בקבוצת של נערות שנעקרו מבית .לש
הרחבת בסיס הידע בתחו זה מומל" לבצע מחקרי המש ולבחו את יעילות הטיפול במוזיקה
בבני נוער עקורי מגוש קטי! לאור זמ ובנקודות זמ שונות .כמו כ מומל" להשוות את
הטיפול הקבוצתי במוזיקה לסוגי טיפול אחרי ,כגו טיפול באמנות ,דרמה ותנועה ,כדי לבחו
א למוזיקה יש תרומה ייחודית בעבודה ע בני נוער עקורי.
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המלצה נוספת היא לחקור ג בני נוער בעלי מאפייני שוני של מגדר ודת )בני ,קבוצות
מעורבות ,מסורתיי ושאינ דתיי( כדי לבדוק א ישנ מאפייני שוני בי בני הנוער בנוגע
לדרכי התמודדות ,לביטוי האובד ומרכיבי הפוסטטראומה ,וכדי לדעת לתת מענה רגשי נכו
לכל קבוצה בהתא לצרכיה.

המלצות קליניות לעבודה ע קבוצת בני נוער שחוו טראומת עקירה
א .בקבוצה של בני נוער שחוו טראומה כמו עקירה רצוי להכניס לחדר הפגישות אוכל קל כמו
עוגיות ,פירות ושתייה .כ יימנע מצב שבו המטופלי מכניסי צלחות ע אוכל ,כמו
במחקר הנוכחי ,שהפריע למהלכו של המפגש .הכנסת האוכל לחדר הטיפול וההתעסקות
האוראלית בו עשויה להרגיע את המטופלי ,לעודד את פתיחות וליצור אווירה נעימה
ומכילה.
ב .מומל" להכניס לטיפול תופי גדולי עשויי מע" ,כמספר המשתתפי ,כמו תו! אפריקני,
ג'מבה וכדומה .התופי מע" מספקי תחושה של חו ומרגיעי וכ עוזרי לארג את
הקבוצה על ידי תיפו! קבוצתי .נוס! על כ ,יש להכניס לחדר הטיפול כמה סוגי של כלי
נשיפה ,כמספר המטופלי ,כמו חליליות ,מפוחיות ,משרוקיות קזו ,על מנת לאפשר לכמה
מטופלי להשתמש בו בזמ בכלי אוראליי ,ובכ להרגיע .כלי הנגינה השוני יכולי
לעזור למטופל להשלי את רגשותיו על כלי הנגינה ולא על שאר המטופלי או על המטפל.
ג .בטיפול בנוער עקור יש לשי לב בהתחלת התהלי לבחירת המוזיקה המוקלטת ,שלא יהיו
בה אלמנטי המזכירי את הטראומה ,כמו מי בתהלי הנוכחי .לפני שמביאי מוזיקה
היכולה להעלות את הטראומה יש צור ליצור ביטחו בקבוצה .בהמש התהלי מוזיקה
שכזאת יכולה לשמש "טריגר" להעלות את הטראומה ולעבד אותה.
ד .בכל קבוצה טיפולית ישנה חשיבות לשמירה על זמני המפגשי ,התחלת וסיו .א בקבוצה
שחבריה עברו טראומה ונקטע רצ! חייה הצור הזה ביצירת מסגרת בטיפול הוא חיוני
ביותר כדי ליצור החזקה ,ובכ לאפשר תהלי רגשי .לאור הדברי האלה ,רצוי להתחיל את
הפגישה בזמ שנקבע ,ג א מגיעי מטופלי ספורי בלבד.
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ה .בטיפול קבוצתי בבני נוער עקורי כדאי לעבוד על פי מודל מובנה שיכלול פעילויות
מוזיקליות כמו אלתור ,שימוש בשירי קיימי ,כתיבת שירי והרפיה כדי להפחית את
החרדה וכדי ליצור החזקה ומקו בטוח בעבור המטופלי ולאפשר לה לעבד את האובד.
ו .על המטפל העובד ע נוער עקור ומזוהה אידיאולוגית ע אוכלוסייה זו להיות מודע
לתהליכי העוברי עליו תו כדי טיפול כגו העברה נגדית והזדהות השלכתית .זאת
היות והתכני העולי במהל הטיפול הינ עוצמתיי ועשויי לפגוש אותו במקומות
האישיי שלו ובכ לבלבל אותו ולא לאפשר לו לראות את המתרחש בקבוצה באופ בהיר.
הדרכה צמודה הינה חיונית למטפל.
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סיכו
מטרת מחקר זה הייתה להבי את משמעות הטיפול במוזיקה בנערות שנעקרו מגוש קטי! ,ואת
התופעות והתהליכי שהתרחשו במהל הטיפול בקבוצה.
ברצוני לסיי עבודה זו בנימה אישית .במחקר זה למדתי רבות על כוח התרפויטי של
הפעילויות המוזיקליות שכללו שימוש בשירי קיימי ,כתיבת שירי ,אלתורי קבוצתיי
ויחידניי ,ריקוד והרפיה .נוכחתי לראות כי הפעילויות המוזיקליות והמוזיקה עצמה אפשרו
לסימפטומי הפוסטטראומטיי לבוא לידי ביטוי במקו מוג ומכיל ,וא! לרכ את
הסימפטומי שבלעדי המוזיקה קרוב לוודאי היו חריפי יותר .במהל הטיפול בנערות ראיתי כי
ה חשות בחֶ סֶ ר בתחומי שוני ,א מהל ניתוח המחקר וכתיבת העבודה הראו לי שהיו אצל
חסרי רבי הרבה יותר ממה שראיתי במהל הטיפול ,בעת ובעונה אחת ,בנושאי וברבדי
שוני .המוזיקה סייעה לה לבטא את החסרי האלה באופ עוצמתי ומשמעותי ,ואפשרה ג לי
להבי מה עובר עליה.

בעיני היה מרתק לראות את האופ שבו עזרו הפעילויות המוזיקליות לקבוצה ולנערות שבתוכה
להתמודד ע הטראומה וע הכאב .מעניי היה לראות כיצד ה חשו בצור לרקוד ולתופ! חזק
ומהר כדי להשתחרר ,ומתי לנוח ולבקש הרפיה .מפעי היה לראות אי ה הרחיבו את הפעילות
בשירי הקיימי ,הוסיפו שירי והרחיבו את זמ הפעילות בפגישות ,כי חשו שהשירי עוזרי
לה להתבטא ולתקשר אתי כמטפלת ,ע חברותיה לקבוצה וע עצמ .ראיתי כיצד אטאט
פעילויות אלה מגבשות את הנערות ומחברות אות לכדי קבוצה .היה במוזיקה משהו עוצמתי
וישיר מצד אחד ,ומרכ ומכיל מצד אחר.

במהל הפגישות שמתי לב כי הנערות לוקחות לידיה כלי הנגינה ואינ מנגנות עליה ,א רק
במהל ניתוח החומרי וכתיבת העבודה הבנתי את גודל התופעה והתפעמתי ממנה .נוכחתי לדעת
כי חיבוק התופי והגיטרה והכנסת המפוחית והחלילית לפה מבלי לנג סיפקו צרכי בסיסיי
שלה כמו הצור בביטחו ,בחו וברוגע ,ובכ א! אפשרו את המש עיבוד האובד אצל.

במהל הטיפול בנערות לעיתי הייתה בי תחושה של תסכול על כ שלא הצלחתי לעזור לה
להתמודד ע הטראומה והאובד שחוו .היו מקרי בה שרר בקבוצה כאוס שלא תמיד מצאתי
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אנרגיות להתמודד עמו ,וכ חזרתי לביתי ע תחושת החמצה .א כאשר ניתחתי את החומר
וכתבתי את העבודה הצטיירה לפני תמונה שונה .ראיתי כי התקיי תהלי של עיבוד אובד,
הפחתה בסימפטומי הפוסטטראומטיי והתמודדות מרוממת נפש של הנערות .הבחנתי ג
שמצב רוח השתפר באופ משמעותי לאחר פגישת התרפיה במוזיקה ,לעומת התחלת הפגישה.
כמו כ התבהר לי מניתוח החומר כי התערבויותַ י כמטפלת היו משמעותיות והובילו לשינויי
חיוביי.

בספרות התרפיה במוזיקה קיי תיעוד על איכויות האלתורי הקבוצתיי ,השירי הקיימי
וכתיבת השירי .ואול אני חוויתי למידה משמעותית כשנוכחתי לראות כי כל הפעילויות יחד
יצרו מסגרת טיפולית אשר אפשרה את עיבוד הטראומה והאובד ועזרה להתמודד אית .ראיתי
שאפשר צמיחה והסתכלות קדימה אל עבר העתיד.
כי בזמ קצר של  12פגישות הותנע תהלי ִ

ניתוח החומרי ,שכללו ניתוח תוכ איכותני ,פרמטרי כמותיי באמצעות לוחות ושאלו
תחושות ורגשות וניתוח פעילויות מוזיקליות שכללו ניתוחי מוזיקליי ,היו בעיני חידה בתחילה.
א תו כדי תהלי כשנוכחתי לראות כיצד הכול התחבר ויצר כעי פאזל .צורת ניתוח זו עזרה לי
לראות את הממצאי באופ בהיר ,עמוק ומרגש.
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נספחי
נספח 1
כתב הסכמה מדעת להשתתפות במחקר
אני הח"מ:
מס ת.ז_______________ .ש פרטי _______________ש משפחה___________
כתובת ______________מיקוד________
 .1אני מצהירה בזה כי אני מסכימה להשתת! במחקר זה כמפורט במסמ זה.
 .2אני מצהירה בזה כי הובהר לי על ידי החוקרת חוה וייס כי היא קיבלה מועדת האתיקה של
אוניברסיטת בראיל אישור לביצוע המחקר.
 .3הובהר לי כי אני חופשייה להפסיק את השתתפותי במחקר בכל עת שארצה.

.4מובטחת לי סודיות באשר לזהותי בפרסומי מדעיי ובכתיבת עבודת המחקר.
 .5בכל בעיה הקשורה למחקר אוכל לפנות לחוקרת חוה וייס להתייעצות.
 .6הנני מצהירה כי נמסר לי מידע מפורט על המחקר ובמיוחד פרטי הקשורי למטרות המחקר,
לשיטות ,למש הזמ הצפוי ,ולאי הנוחות העלולה להיגר.
 .7הנני מצהירה בזה כי נתתי את הסכמתי מיוזמתי החופשית וכי הבנתי את כל האמור לעיל:

ש משתתפת במחקר ________:חתימה __________:תארי__________:
 .8הצהרת החוקרת:
ההסכמה הנ"ל נתקבלה על ידי וזאת לאחר שהסברתי למשתתפת במחקר את כל האמור לעיל
ווידאתי שכל הסברי הובנו על ידה.
ש החוקר _________:חתימה ________:תארי_________:
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נספח 2
כתב הסכמה מדעת
מאשר/ת

אני החתו מטה

מס' ת.ז.

בזאת בחתימת ידי _____________

כי :ביתי__________ ת.ז____________

 (1ביתי תשתת! בקבוצת תרפיה במוזיקה וכי מטרת ההלי היא התערבות רגשית באמצעות
המוזיקה בעקבות האירוע הטראומתי אותו חוותה בקי" .2005
 (2ביתי תתבקש לקחת חלק בראיו ,במילוי שאלוני דיווח עצמי ,בתהלי טיפול במוזיקה
ובצילומי המפגשי ,כל זאת תו שמירה על אנונימיות מלאה.
 (3הובהר לה כי השתתפותה היא רשות ולא חובה ,היא תהיה רשאית שלא להשתת! או להפסיק
את השתתפותה בכל שלב.
 (4הפגישות יצולמו במצלמות וידאו ותוכנ יתועד ,כל זאת תו שמירה על אנונימיות מלאה.
 (5החומר המצול ישמר במקו בטוח ומוג וחו" מהחוקרת ומהמנחה שלה א! אחד לא יצפה
בצילומי אלה.

 (6החוקרת תדאג לשמור על כל כללי האתיקה ולדאוג לכ כי בתכ לא תיחש!.
 (7לאחר שהוסבר לי כל האמור לעיל ,הנני מביע/ה את הסכמתי להשתתפות ביתי ,בטיפול
במוזיקה ובצילומי המפגשי.

ש ומשפחה

תארי"
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חתימה

נספח 3
תארי:
שאלו שבועי

ש______________:

לפני המפגש בתרפיה במוזיקה

 .1כיצד את מרגישה עכשיו לפני תחילת המפגש?
רע
טוב מאד
][ 1 2 3 4 5
 .2הא ישנה סיבה להרגשת? )את יכולה לפרט(
________________________________________________________

אחרי המפגש בתרפיה במוזיקה
 .1כיצד את מרגישה עכשיו לאחר הפגישה ?
רע
טוב מאד
][ 1 2 3 4 5
 .2הא ישנה סיבה להרגשת ?)את יכולה לפרט(
________________________________________________________
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נספח 4
סיכו תוצאות שאלו התחושות והרגשות
מקראה:
רע מאוד = 1
רע = 2
בסדר = 3
טוב = 4
טוב מאוד = 5
שמות
נערות

עמי

בר

פגישה 1
15/1/07
לפני
הפגישה

5
"עשינו שטויות
באוטובוס
וסת אני
שמחה".

לא הייתה

אחרי
הפגישה

5
"היה ממש
סבבה".

לא הייתה

פגישה 2
22/1/07
לפני
הפגישה

5
"התקבלתי
לאולפנא
בהר".

4
"בעיקרו
אני מרגישה
טוב אבל
תמיד יש
משהו שהוא
לא טוב כמו
שאי לי בית
ממשי!"

אחרי
הפגישה

5
"היה פשוט
מעולה
המצב רוח שלי
מעולה סימנה
מספר "???16

45
"יותר טוב
ממה שבאתי
אבל עדיי
אני לא בגוש
קטי!".

פגישה 3
28/1/07
לפני
הפגישה

4
"סת כי היה
יו נחמד
בבית ספר"
5
"ירד לי הרבה
מתח"

אורי
5
"התקבלתי
לאולפנא באב
שמואל אבל
אני לא הולכת
לש אבל אני
בכל זאת
שמחה".
5
כתבה 10
"כ מאד
נהניתי לשיר,
לרקוד
ולהשתגע".
2
"כי אני חולה
ואני מפסידה
פול דברי
שווי בבית
ספר".

5
"היא כתבה 14
)כדי לומר
שהיה יותר
מ.(5
"כי יצאתי
מהמצב רוח
הרע!!"

נעמה

שרו

ירד

5
"אי סיבה"

3
"אי סיבה"

לא הייתה

5
"היה כיי!"

5
"אי סיבה"

לא הייתה

3
"אני עייפה
ועצבנית"

5
"כתבה 10
)כדי לומר
שהיה יותר
מ.(5
"יצאתי
מהמצב רוח
הנאחס
והעצבני".

5
"היה לי יו
מוצלח"

5
"לא בא לי
לפרט".

4
"התקבלתי
לאולפנא
שמאד רציתי.
טוב לי כי
חברות שלי
התקבלו".

5
"רקדנו,
הפגנו את
השעמו
היה לי ממש
נחמד!"

לא הייתה

לא הייתה

5
"סת"

לא הייתה

לא הייתה

לא הייתה

5
"היה כיי!"

לא הייתה

2
"אי סיבה"

פגישה 4
5/2/07
לפני
הפגישה

4
"אי סיבה"

3
"אני מרגישה
טוב אבל לא
מושל"

3
אי סיבה

3
אי סיבה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

4
"אי סיבה"

אחרי
הפגישה

4
"אי סיבה"

4
"אני מרגישה
יותר טוב,
אבל לא
מושל".

5
"היה כיי!"

לא מילאה
את הטופס כי
לא רצתה.

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה.

31
"היה מייבש
לא רקדנו
רק ישבנו כמו
מתאבלי
וזה היה
משעמ".

פגישה 5
12/2/07
לפני

5
"אי סיבה"

3
"כואב לי
הראש ואני

4
"סת יו
יפה"

לא מילאה
את הטופס כי

3
אי סיבה

4
אי סיבה

אחרי
הפגישה
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2
"אי סיבה"

הפגישה

קצת לחוצה"

4
"עבר לי
הכאב ראש"

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה"

פגישה 6
26/2
לפני
הפגישה

לא הייתה

לא הייתה

אחרי
הפגישה

לא הייתה

לא הייתה

פגישה 7
12/3/07
לפני
הפגישה

4
אי סיבה

4
"טוב"

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה"

4
"טוב היה
כי!"

פגישה 8
16/4
לפני
המפגש

3
"אי סיבה"

אחרי
הפגישה

4
"אי סיבה"

פגישה 9
23/4/07
לפני
הפגישה

3
"אי סיבה"

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה"

פגישה 10
29/4/07
לפני
הפגישה

לא רצתה
5
"כתבה 20
מאד כיי!
להיות בסדנא"

3
"אי סיבה"

3
"לא כל כ
נהניתי
נשארתי כמו
שבאתי
ולפעמי אני
יוצאת פחות
טוב"

3
"באסה שעמי
לא באה היו"

5
"סת סבבה"

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

5
"היה כי!
מאד"

5
אי סיבה

5
"היה מאד
כיי!"

4
אי סיבה

3
אי סיבה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

4
"סבבה לי
סת ככה"

4
אי סיבה

4
אי סיבה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

4
"סבבה לי
סת ככה"
4
"ההורי שלי
נסעו לבהר
האולפנא שבה
אלמד וזה
מעסיק אותי"
2
"אי סיבה"
)יצאה המפגש
כ 20דקות
לפני הזמ כי
הייתה צריכה
לשמור על
האחי שלה(

4
"טוב"

לא הייתה

לא הייתה

לא הייתה

4
"טוב"

לא הייתה

לא הייתה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

4
"כ ,יש סיבה
אבל אני לא
רוצה לומר"
4
"כ ,יש סיבה
אבל לא רוצה
לומר"

5
"כתבה "100

5
"היו
התחרפנתי
בביס' והיה
שיא הכי!"
3
"השירי
המבאסי
דכדכו אותי"

5
"סת כי בא
לי"

לא הייתה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

3
"אי סיבה"

5
"היה מעולה"

לא הייתה

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

4
אי סיבה

5
"אני אוהבת
אות .לא,
סת" )אורי
כתבה(
"לא ,כי סת
יותר נחמד
היו"

לא הייתה

 4ו5
"סת אוהבת
אות"

5
"סבבה לי"

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה
יותר מתמיד"

לא הייתה

5
אי סיבה

5
)כתבה  10כדי
להראות
שהיה יותר
מ(5
"היה מאד
כיי! בסדנא"

לא מילאה
את הטופס
כי לא רצתה

לא הייתה

פגישה 11
7/5/07
לפני
הפגישה

5
אי סיבה

לא הייתה

5
אי סיבה

לא הייתה

4
אי סיבה

3
אי סיבה

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה
הוצאתי רגשות

לא הייתה

5
"יו טוב"

לא הייתה

5
"היה נפלא
נהניתי מאד"

5
"היה שווה"
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לא הייתה

ואני אוהבת
אות"
פגישה 12
14/5/07
לפני
הפגישה

3
אי סיבה

4
אי סיבה

4
אי סיבה

4
אי סיבה

לא הייתה

אחרי
הפגישה

5
"היה מעולה
תודה על
הכל!!!"

45
"היה מעולה
תודה"

5
אי סיבה

3
אי סיבה

לא הייתה
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4
"סת סבבה"
5
"היה מעולה"

נספח 5
IAP – Improvisational Assessment Profiles
שיטת הפרופילי של ברושה )(Bruscia, 1987, pp. 401-496
ברושה מציג מודל של הערכת המטופל המבוסס על תצפיות קליניות ,ניתוח מוזיקלי של האלתור
ופרשנות פסיכולוגית של אלתורי המטופל .הוא הגדיר שישה פרופילי לבדיקה :אוטונומיה,
גמישות ,אינטגרציה ,בולט6ת ,מתח ותואמ6ת .לכל פרופיל יש קריטריוני משלו לניתוח של
האלתור ,והקריטריוני של כל הפרופילי יוצרי רצ! של חמש רמות הנעות מקצה לקצה.
הפרופילי מנותחי על פי המרכיבי המוזיקליי.
את פרופילי ההערכה האלתוריי ) – Improvisational Assessment Profilesלהל (IAP :פיתח
ברושה לאחר עשר שנות התנסות קלינית ע מטופלי ממגוו קבוצות אוכלוסי בניסיו לפתח
שיטה של ניתוח מוזיקלי המאפשרת למטפל ליצור אנלוגיות ממגוו רחב של תיאוריות
פסיכולוגיות.
ה IAPמטרתו להגביר את הבנתו של המטפל למטופל באמצעות שיטות אובייקטיביות לאיסו!
מידע ופירושו על פי התיאוריות הפסיכולוגיות.

ניתוח האלתורי
א .הפרופילי
כאמור ,אלתורי המטופל מנותחי על פי שישה פרופילי ,וכל אחד מה מתמקד בתהלי
מוזיקלי מסוי .כל פרופיל מורכב מסולמות עבור כל מרכיב מוזיקלי ומאפייניו ומספק קריטריו
ספציפי לניתוח האלתור .הקריטריוני עבור כל הפרופילי יוצרי רצ! של חמישה מרכיבי או
רמות ,מקוטב אחד לקוטב אחר .אלה ה ששת הפרופילי:
 .1אינטגרציה :האופ שבו מאורגני היבטי סימולטניי של המוזיקה .הסולמות מתארי את
מידת הדמיו בי המרכיבי של אותו אלמנט מוזיקלי ,וא ה נפרדי זה מזה או בלתי
תלויי זה בזה.
המרכיבי ה בלתי מובח ,מעורב ,משולב ,מובח ומובח יתר על המידה.
 .2שונות :אופ ארגו היבטי רצופי במוזיקה והקשרי ביניה .הסולמות שבפרופיל מתארי
באיזו מידה כל אלמנט מוזיקלי נותר בעינו או משתנה.
המרכיבי ה נוקשה ,יציב ,מגוו ,מנוגד ואקראי.
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 .3מתח :עוסק בכמות המתח שנוצר במסגרת היבטי שוני של המוזיקה .הסולמות שבפרופיל
מתארי את האופ שבו האלמנטי המוזיקליי משתלבי ,משמרי ,משני או משחררי
מתח.
המרכיבי ה תתמתח ,רגוע ,מעגלי ,מתוח ומתח יתר.
 .4חפיפה :באיזו מידה מצבי ,תחושות ויחסי תפקידי חופפי ביניה סימולטנית.
הסולמות שבפרופיל מתארי את מידת העקיב6ת של המרכיבי והאלמנטי
המוזיקליי בכל הנוגע לרמות המתח ויחסי התפקידי.
המרכיבי ה בלתימחויב ,חופ! ,ממורכז ,בלתיחופ! ומקוטב.
 .5בולט6ת :האופ שבו אלמנטי מוזיקליי בולטי מ האחרי .הסולמות בתו
הפרופיל מתארי את מידת השליטה והבולטות של כל אלמנט מוזיקלי.
המרכיבי ה קונפורמיות ,תרומה ,שליטה ,כוח רב מדיי ונסיגה.
 .6אוטונומיה :היחסי והתפקידי בי המאלתרי..הסולמות בתו הפרופיל מתארי
נעשה שימוש במרכיב מוזיקלי כדי להוביל או להיות מובל עלידי האחר.
המרכיבי ה תלוי ,מובל ,שות! ,מוביל מתנגד.
ב .הסולמות
 .1הסולמות ה"טונאליי" עוסקי במרכיבי המודל\הביטוי ,ההרמוניה והמלודיה ויכולי להיות
מנותחי על פי יחסי יחידקבוצה .הסגנו המוזיקלי נכלל א! הוא בקטגוריה זו.
 .2הסולמות ה"ריתמיי" עוסקי במרכיבי הדח! ,הקצב ,החלוקה והדפוס ועשויי להיות
מנותחי על פי יחסי הפרטמכלול.
 .3סולמות ה"טקסטורה" עוסקי במרק הכולל של האלתור ,הטוני ,התפקידי המוזיקליי
של כל חלק והארטיקולציה.
 .4סולמות ה"עָ ָצמה" עוסקי בעָ צמה ובמסה של הצליל או במה שמכונה ה"דינמיקות".
 .5סולמות ה"גוו" עוסקי באיכות הצליל ,השיתו! והכוונת הכלי.
 .6הסולמות ה"פיזיי" עוסקי בפעולה המוטורית של הנגינה ובביטויי השוני של הגו!.
 .7הסולמות ה"פרוגרמתיי" )תוכניתיי( עוסקי במנגינות ,סיפורי ,תגובות מילוליות או
יחסי ביאישיי הקשורי באימפרוביזציה.
קוד להערכה נית לנתח את כל הסולמות בתו פרופיל ספציפי או לנתח סול מסוי לאור
כמה מ הפרופילי .האלתור אינו דורש בהכרח ניתוח על פי כל סול ופרופיל .מכיוו שלכל סול
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ופרופיל יש מוקד משלו ,והאלתורי משתני במידה רבה בתוכ המוזיקלי ,במבנה ובהלהרוח,
הרי פרופיל או סול עשויי להיות בלתי רלוונטיי בניתוח אלתור אחד א הכרחיי במיוחד
בניתוח אלתור אחר.
כדי להשתמש ב IAPביעילות יש לבצע תצפיות וניתוח .ה IAPאינ מיועדי לתיאור כל רגע
נתו באלתור או לנתח כל פרט מוזיקלי אלא לגלות נטיות שהמאלתר מבטא בדר כלל באלתורי
רבי .לכ לא די לנתח אלתור אחד בפירוט רב ,אלא יש צור בכמה דוגמאות כדי להשוות כיצד
המאלתר מגיב בתנאי שוני.
עוד מטרה ל IAP-היא לנתח את הקשרי שיוצר המטופל בשני מצבי :האחד – כאשר הוא
מאלתר לבדו ,והאחר – כאשר הוא מאלתר ע אד אחר או ע קבוצה .לניתוח אלתורי סולו יכול
לשמש כל אחד מחמשת הפרופילי הראשוני ,ואילו לניתוח אלתורי דואטי או אלתורי
קבוצתיי יכולי לשמש כל ששת הפרופילי .לכ ה IAPמאפשר להשתמש במערכות
אובייקטיביות וסובייקטיביות של הערכה.
הפירושי ההשלכתיי שעושה המטפל וההסברי התיאורטיי של המטופל נחשבי הנחות
אמתות המשתייכות למטופל.
עבודה המשתייכות למטפל ולא ִ
התובנות בעניי המטופל עשויות לכלול תיאו הנטיות המוזיקליות שלו וחשיבות בהתפתחות
המוזיקלית ,מסקנות על הנטיות המוזיקליות שלו בכל הנוגע ליכולת הכללת על תחומי תפקוד
לא מוזיקליי או השפעות של נטיותיו המוזיקליות על ההיבטי המודעי והלא מודעי
באישיותו .תובנות אלה חשובות להנחיית התהלי הטיפולי ,היות שה מסייעות למטפל ליצור
אמו מצד המטופל ,להבי את בעיותיו ,לנסח מטרות טיפול רלוונטיות ולבחור הליכי מוזיקליי
וקליניי מתאימי.
על פי סוג הסול והפרופיל שבשימוש יתמקד הניתוח המוזיקלי ביחסי האלה:
 .1יחסי תומוזיקליי :כיצד האלמנטי והמרכיבי במוזיקה של המטופל מתקשרי זה
לזה.
 .2יחסי תואישיי :כיצד האלמנטי והמרכיבי במוזיקה של המטופל מתקשרי להיבטי
לא מוזיקליי אחרי בחייו ,באישיותו ,בהתנהגותו וכד'.
 .3יחסי בימוזיקליי :כיצד האלמנטי והמרכיבי במוזיקה של המטופל מתקשרי
למוזיקה של אד או קבוצה אחרת.
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 .4יחסי ביאישיי :כיצד המוזיקה של המטופל מתקשרת להיבטי לא מוזיקליי של אד
אחר ,או כיצד היחסי הבימוזיקליי מתקשרי ליחסיתפקידי בי המאלתרי.
ג .רמות הפרשנות
נית להשתמש ב IAPלש פרשנות ברמות שונות של עומק על ידי שימוש בתיאוריות טיפוליות
שונות .רמת הפרשנות תלויה במידה שהמטפל צועד מעבר למידע המוזיקלי המיידי ויוצר גזירות
והכללות רלוונטיי לתחומי התפתחות ותפקוד לא מוזיקליי אחרי .רמת הפירוש א! תלויה
בשאלה א נית לתלות את הממצאי בהיבטי מודעי או בלתימודעי של האישיות .הבחירה
בסוג וברמה תלויה במטרות ההערכה של המטפל ובכיוו התיאורטי שלו .להל סוגי ורמות של
פרשנות של מידע מתו :IAP
 .1מידע מתו  IAPיכול להיות מסווג ברמה תיאורטית טהורה .נטיות שנצפו ביצירת המוזיקה
הספונטנית של המטופל מנותחות ומובנות רק ביחס לביטוי העצמי שבאלתור.
 .2הסקת מסקנות בדבר היכולות המוזיקליות של המטופל ,הידע ,הכישורי וההעדפות שלו.
 .3הסקת מסקנות בדבר יכולתו של המטופל לבצע משימות דומות מחו" למוזיקה .נית להסיק
מסקנות על פי היכולת ,הידע והכישורי של המטופל במוזיקה ,וכוח יפה ג לתחומי
אחרי.
 .4הסקת מסקנות בדבר רמת ההתפתחות הקוגניטיבית ,הרגשית או החברתית של המטופל.
 .5מידע מתו ה –  IAPעשוי לשמש כהשלכה של אישיות המטופל .הנטיות שנצפו נחשבו סימ
למוטיבציה בלתי – מודעת ,תכונות פסיכולוגיות ,או המבנה והדינאמיקה של כמה היבטי
באישיותו של המטופל.

190

נספח 6
דוגמאות לניתוח אלתורי

ניתוח אלתור קבוצתי שישי – 16אלתור  4בפגישה ) 10משתתפות :עמי ,אורי ונעמה(
האלתור מתבצע בדקה ה 62של המפגש ,ואורכו  55שניות .עמי מובילה את האלתור כשהיא
מתחילה לתופ! כמה מקצבי בג'מבה ,וביניה מקצב שחוזר על עצמו )תיבה  .(1אני מצטרפת
במחיאות כפיי ,ולאחר כמה שניות לוקחת את הטבלה ומתופפת בה את המקצב החזרתי.
אורי מנגנת במקל גש כשהיא מעבירה אותו מצד לצד ,ולקראת סו! האלתור היא לוקחת את
התו! האפריקאי ומתופפת מהר.
נעמה פורטת בגיטרה בפריטה מלאה את המקצב שעמי מנגנת .הנגינה מתחילה ממקצב שחוזר על
עצמו ,ולאחר כ 20שניות הנגינה נעשית מואצת והקצב גובר עד שהאלתור נגמר לאחר  35שניות.
הנגינה חזקה ומהירה.

•

בפרופיל הבולט6ת בלט האלמנט הריתמי .אלתור זה היה ללא מלודיה או סממ מלודי
כלשה .עמי הובילה את האלתור ג בדינמיקה החזקה והטמפו שהואצו לקראת סופו,
ועל פי מקצב זה ניגנו ג אורי ונעמה.

•

בפרופיל השונ6ת יש מקצב דומיננטי חזרתי )תיבה  ,(1והטמפו מוא" לקראת סו! האלתור.
מלבד אורי שמחליפה את מקל הגש בתו! אפריקאי שאר המשתתפות לא מחליפות את
כלי הנגינה שלה.

16

שני האלתורי והשיר שהנערות כתבו – "כוח" ,בעלי מקצבי ללא מלודיה ,כתובי בתָ ו "מי" כדי שהתעתיקי
יהיו ברורי.
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•

בפרופיל האוטונומיה )יחסי התפקידי בקבוצה( בלטו התפקידי שנטלו חברות
הקבוצה .לדוגמה ,את ההובלה בקבוצה נטלה עמי על ידי המקצב החזרתי ,ואורי ונעמה
ניגנו את המקצבי שהיא הכתיבה .למשל ,אורי מתחילה לנג במקל גש א לקראת סו!
האלתור היא מחליפה אותו בתו! האפריקאי ומצטרפת למקצב של עמי עד לסיו
האלתור.

ניתוח אלתור קבוצתי שלישי – אלתור  6בפגישה ) 3משתתפות :עמי ,ירד ונעמה(
האלתור מתבצע בדקה ה 20של המפגש ונמש דקה ו 36שניות .עמי מתופפת בג'מבה ונעמה
בתו! האפריקאי ,כותבת המחקר פורטת בגיטרה ,וירד מנגנת במפוחית ובמהל האלתור
מחליפה אותה בתו! יד .המרכיב העיקרי באלתור הוא הקצב .עמי מובילה את האלתור כשהיא
מתחילה לנג בג'מבה כמה מקצבי ,ובתוכ מקצב שחוזר על עצמו .נעמה ואני מצטרפות למקצב
בתו! האפריקאי ובגיטרה ,וירד מנגנת  ְMלִ יסַ ְנֹ 4ו שקט במפוחית ,א לא שומעי אותה ,והיא
נשארת ברקע .בחלקו האחרו של האלתור הנגינה מואצת על ידי  ְNעָ מ ֹות מהירות של חלקי  ,16א
מאטות את הקצב לרבעי וחצאי .ירד מחליפה לתו! יד ומצטרפת לתיפו!.
לאחר  30שניות ה ִ
 20שניות לפני סו! האלתור נעמה ועמי מאיצות שוב ,וירד ואני מצטרפות להאצה על ידי פעמות
מהירות של חלקי  16ושמיניות עד סו! האלתור.

192

• בפרופיל הבולט6ת בלט האלמנט הריתמי .באלתור אי מלודיה אלא רק מקצבי ,והוא בנוי
מחמישה משפטי מקצביי .בכל המשפטי ערכי הזמ קצרי – בעיקר חלקי  ,16שמיניות
מנוקדות ושמיניות .קצב אחד חוזר כמה פעמי )תיבות .(10 ,8 ,5 ,4
• בפרופיל השונ6ת הטמפו משתנה פעמיי משמיניות וחלקי  16לרבעי וחצאי ושוב מתחל!
לשמיניות וחלקי  .16המקצבי נשארי לאור כל האלתור .המשקל נשאר מרובע,
והדינאמיקה נשארת  .ffירד מחליפה את המפוחית בתו! יד ,א עמי ונעמה נשארות לנג בכלי
הנגינה שלה.
• בפרופיל האוטונומיה בלטו התפקידי שנטלו חברות הקבוצה .לדוגמה ,את הובלת הקבוצה
נטלה עמי שתופפה כמה מקצבי ,בתוכ מקצב חזרתי בג'מבה .נעמה תופפה בתו! האפריקאי
את המקצבי שהכתיבה עמי ,וירד ניגנה ברקע  ְMליסנדו במפוחית ,א ניגונה לא נשמע.
לקראת סו! האלתור ירד מחליפה את המפוחית בתו! יד ומצטרפת למקצבי שהכתיבה עמי.
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נספח 7
ניתוח אלתור קבוצתי ראשו – פגישה  ,2אלתור ) 1משתתפות :כול מלבד אורי(
תיאור האלתור

כלי נגינה באלתור
ג'מבה – עמי

עמי יוזמת את האלתור
ומובילה אותו בשני סוגי
מקצבי בג'מבה .אחד מה
תו! אפריקאי – נעמה
)בתיבה הראשונה( חוזר
גיטרה – בר
לאור כל האלתור.
מיד לאחר שעמי מתחילה
טמבורי אני
לתופ! ,נעמה מצטרפת לתו!
האפריקאי ומנגנת את
ה ַNעֲמָ ה ,בר פורטת בגיטרה
מפוחית – ירד
את המקצב ,וכותבת המחקר
חלילית – שרו
מצטרפת למקצב בטמבורי
במקל הקשה.
ירד מנגנת במפוחית צלילי
עולי ויורדי.
שרו נכנסת לאלתור כמה
שניות לאחר כול בחלילית.
לעתי היא מנגנת את המקצב
השולט באלתור ,ולעתי היא
מפיקה מהחלילית צלילי
צורמניידיסוננטיי.
בנגינתה יש הפסקות לא
קבועות .הנגינה של כול חזקה
לכל אור האלתור ,והתופי
והקצב דומיננטיי .באלתור
יש כמה מקצבי ,א מקצב
אחד חוזר כמה פעמי.

קצב
המרכיב העיקרי
באלתור הוא הקצב
הטמפו של האלתור
מהיר,
וערכי הזמ שלו
קצרי בעיקר של
שמיניות וחלקי .16
יש מקצב חזרתי
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דינמיקה

משקל

ff

4/4

זמ האלתור

לח

האלתור מתבצע לאלתור אי
מנגינה
בדקה ה25
ונמש  45שניות .ברורה.
האלתור בא מיד
לאחר
האלתורי
היחידניי.

נספח 8
רשימת השירי ) (87בחוברת השירי
רקע צהוב = השירי שנבחרו; רקע ירוק = השירי שנותחו
 .1לאהוב אות  /מילי ,לח וביצוע :סיני תור.
 .2שמחה  /מילי ולח :עמית צח; ביצוע :גיי בויז.
 .3המנגינה שלי  /מילי ,לח וביצוע :דנידי.
 .4מוכרת לי מפע  /מילי :חמוטל ב זאב; לח :עיד רייכל; ביצוע :די די אביב.
 .5גליה  /מילי :עמית צח ורוני גופר; לח :עמית צח; ביצוע :גיי בויז.
 .6אשמור את לִ בי  /מילי :עמית צח ורוני גופר,לח :עמית צח; ביצוע :גיי בויז.
 .7כמה אהבה  /מילי ולח :מעיי כ"; ביצוע :גיי בויז.
 .8סיגפו  /מילי ולח :אמיר אטיאס; ביצוע :בית הבובות.
 .9ממריאי  /מילי ,לח וביצוע:מוש ב ארי.
 .10שיר בעיפרו  /מילי ולח :אמיר אטיאס; ביצוע :בית הבובות.
 .11מסע ומת  /מילי ,לח וביצוע :מוש ב ארי.
 .12את לי אר"  /מילי :תמר אספני; לח וביצוע :רועי ידיד.
 .13יו שישי  /מילי :יעקב גלעד; לח :יהודה פוליקר ,ביצוע :בנזי.
 .14מישהו לרו" ִאתו  /מילי ,לח וביצוע :דניאל סלומו.
 .15להרגיש  /מילי ,לח וביצוע :ארכדי דוכי.
 .16והערב  /מילי :מהמקורות; לח וביצוע :יעקב שוואקי.
 .17א אשכח  /מילי :ממקורות )תהילי(; לח וביצוע :יעקב שוואקי.
 .18חלומות מתגשמי  /מילי :מירית ש אור; לח וביצוע :צביקה פיק.
 .19ארי ראשי  /מילי וביצוע :שי גבסו; לח :אהובה עוזרי ומשה דעבול.
 .20המילי החסרות  /מילי ,לח וביצוע :שי גבסו.
 .21יוצא לאור  /מילי ,לח וביצוע :אהוד בנאי.
 .22מה שאת אוהבת  /מילי :מאיר גולדברג; לח :יצחק קלפטר; ביצוע :גלי עטרי.
 .23שיר לשירה  /מילי :יהונת גפ; לח :משה לוי; ביצוע :יעל לוי.
 .24ברוש  /מילי :אהוד מנור; לח וביצוע :אריאל זילבר.
 .25חדר משלי  /מילי ,לח וביצוע :ארכדי דוכי.
 .26עניי של זמ  /מילי :אהוד מנור; לח :רמי קלינשטיי; ביצוע :גידי גוב.
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 .27טוב כמו עכשיו  /מילי ,לח וביצוע :סיני תור.
 .28ת לנו לב  /מילי ,לח וביצוע :סיני תור.
 .29התחלה חדשה  /מילי :יעקב גלעד; לח :יהודה פוליקר; ביצוע :בנזי.
 .30אב הרחמי /מילי :מהמקורות; לח וביצוע :יעקב שוואקי.
 .31אנצל  /מילי ,לח וביצוע :מוש בארי.
 .32אש  /מילי :רועי גפ; לח :רו הופמ; ביצוע :סינרגיה.
 .33רק ילדי  /מילי ולח :ישי לפידות; ביצוע :קינדרל.
 .34אל! כבאי  /מילי :גידי גוב ודני סנדרסו; לח :דני סנדרסו; ביצוע :דודה.
 .35יו יה  /מילי :אלו אולארצ'יק ודני סנדרסו; לח :דני סנדרסו ויצחק קלפטר; ביצוע :כוורת.
 .36שלוש דקות ועשרי  /מילי ולח :אלו אדירי; ביצוע :טלי פיי.
 .37בוא נזרו  /מילי ולח :אית אלבז; ביצוע :דיימונדז.
 .38בי בי  /מילי ולח :שרו אבילחק; ביצוע :מלי לוי ואודי דודי.
 .39תראי זה אני  /מילי ולח :רו הופמ ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
 .40המגפי של ברו  /מילי :אלו אולארצ'יק ,דני סנדרסו ומנח זילברמ; לח :דני סנדרסו; ביצוע:
כוורת.
.41שיר המכולת  /מילי ולח :דני סנדרסו; ביצוע :כוורת.
 .42רוני  /מילי ולח :דני סנדרסו; ביצוע :גזוז.
 .43אות באהבה  /מילי ולח :משה פר"; ביצוע :שלומי שבת ומשה פר".
 .44משיח  /מילי ולח :ישי לפידות; ביצוע :קינדרל.
 .45הכפירי  /מילי :מהמקורות )תהילי(; לח וביצוע :סיני תור.
 .46ואולי  /מילי ,לח וביצוע :עברי לידר.
 .47אנא בכוח  /מילי :מהמקורות; לח וביצוע :עובדיה חממה.
 .48את באהבה  /מילי וביצוע :אליקו; לח :עדי לאו.
 .49אהבה  /מילי ,לח וביצוע :דניאל סלומו.
 .50יונת שפירא  /מילי ,לח וביצוע :איה כור.
 .51ואני ברוב חסד  /מילי :מהמקורות )תהילי(; לח וביצוע :סיני תור.
 .52איזה עול  /מילי ולח :קובי אוז ,ביצוע :טיפקס.
 .53אני אוהב אות  /מילי :דוד זיגמ; לח :מאיר עמר ואיתי זילברשטיי; ביצוע :קובי פר".
 .54אנחנו לא צריכי  /מילי :אבי קור; לח :שמואל אימברמ; ביצוע :סאבלימינל והצל ואיציק שמלי.
 .55פרח השכונות  /מילי ולח :קובי אוז; ביצוע :טיפקס ועלמה זק.
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 .56לש ייחוד  /מילי :מהמקורות; לח וביצוע:סיני תור.
 .57כל הילדי קופצי רוקדי  /מילי :רואי לוי ואברה טל; לח :רואי לוי; ביצוע :שוטי הנבואה.
 .58אוהב  /מילי :יוסי גיספ; לח :עדי לאו; ביצוע :ליאור נרקיס.
 .59עו! גוזל  /מילי וביצוע :אריק איינשטיי; לח :מיקי גבריאלוב.
 .60שבור ת'דממה  /מילי וביצוע :שי  ;360לח :סאבלימינל והצל וד פרבר.
 .61מרגיש אחר  /מילי ולח :רו הופמ ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
 .62צועקי על אהבה  /מילי ולח :רו הופמ ,רועי גפ ,אורי רז ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
 .63לא אומרת כלו  /מילי :עופר מאירי וארז ברזוליק; לח :עופר מאירי; ביצוע :מטרופולי.
 .64גג  /מילי ולח :גלעד כהנא ויאיר קז; ביצוע:הג'ירפות.
 .65חו יולי אוגוסט  /מילי ולח :שלמה ארצי ,ביצוע :סינרגיה.
 .66משמעוית  /מילי ולח :איתי קלדרו; ביצוע :גדי אלבז.
 .67זכיתי לאהוב  /מילי ,לח וביצוע :עברי לידר.
 .68על נהרות בבל  /מילי :מקורות )תהילי(; לח :גדי אלבז ואיתי קלדרו; ביצוע :גדי אלבז.
 .69בינתיי  /מילי ,לח וביצוע :נינט טייב ור דנקר.
 .70ת לי כוח  /מילי :אהוד מנור; לח וביצוע :אריאל זילבר.
 .71התקווה  /מילי ולח:לא ידוע; תרגו :הצל וסאבלימינל; ביצוע :סאבלימינל ,גלית דה וסיו.
 .72מוזיקה  /מילי :אמיר פיי גוטמ; לח :טל פורר וכפיר אפשטיי; ביצוע :משתתפי "שיר נולד".
 .73דר  /מילי ,לח וביצוע:מוש ב ארי.
 .74הלילה יעבור  /מילי ,לח וביצוע :יפתי.
 .75אלפי זוגות עיניי  /מילי ולח :רו הופמ; ביצוע :סינרגיה.
 .76עד אלי  /מילי :רו הופמ ורועי גפ; לח :רו הופמ; ביצוע :סינרגיה.
 .77מגיע לי אותי  /מילי ולח :רו הופמ ,רועי גפ ,אורי רז ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
 .78עלי ועליי  /מילי ,לח וביצוע :שרית חדד.
.79הבוקר יאיר  /מילי ,לח וביצוע :שירה גבריאלוב.
 .80את לא כא  /מילי ולח :רו הופמ; ביצוע :סינרגיה.
 .81מחו" לזר  /מילי :עירו שבתאי; לח :רו הופמ; ביצוע:סינרגיה.
 .82מה עשיתי  /מילי ולח :אורי רז ,רו הופמ ,עירו שבתאי ,רועי גפ ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
 .83זה היה ביתי  /מילי ולח :מני בגר; ביצוע :כלא שש והלה הררי.
.84לחבק אות  /מילי ולח :רו הופמ ,רועי גפ ,אורי רז ובנואה נחייסי; ביצוע :סינרגיה.
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 .85מעיל אחד בגש  /מילי :שחר כה; לח :אס! צרויה; ביצוע :שבי בר.
 .86זה שיר פרידה  /מילי ,לח וביצוע :שלמה ארצי.
 .87דר ארוכה  /מילי :תלמה אליגו רוז; לח :קובי אשרת; ביצוע :גלי עטרי.
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נספח 9
דוגמאות לניתוחי שירי קיימי
להל שלוש דוגמאות לניתוח שירי שמשתתפות המחקר בחרו .רק שירי שנבחרו יותר מפע אחת
נותחו.

א אשכח"/תהילי קל"ז /יוחנ שפירא/ביצוע:יעקב שוואקי
א אשכח ירושלי
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי
א לא אזכרכי
א אשכח ירושלי
תשכח ימיני
תדבק לשוני לחיכי
א לא אזכרכי
א לא אעלה
וא לא אעלה
את ירושלי
על ראש שמחתי
על ראש על ראש שמחתי
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ניתוח מוסיקלי

מבנה :השיר מתחלק לשתי פראזות:
 .1פראזה ראשונה מורכבת משני משפטי מוזיקליי:
אִ .אPאֶ ְIָ Jחֵ  Qיְ רָ ָJ6ליִ  ִ@ ְIַ Jח יְ ִמי ִני.
בְ @ִ .ד?ַ קPלְ ֹ Jו ִני לְ ִח ִIי ִאRPא אֶ זְ ֵ ְIרכִ י.
 .2פראזה שנייה מורכבת א! היא משני משפטי מוזיקליי:
אִ .אRPא ֲ Sע ֶלה אֶ ת יְ רַ Jָ 6ליִ .
ב .עַ ל רֹאְ Tִ Jמחָ ִתי.

מנעד :שתי אוקטבות )מ" ִסי" נמו ל" ִסי" גבוה(.
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מנעד השיא של השיר מופיע בחלקו השני ,במילה "ֲ Sעלֶה" – " ִסי" גבוה .אמנ המנעד גדול יותר
)דצימה( בחלקו הראשו של השיר והמרווחי בו קטני ,אול בחלקו השני מופיע השיא ,ויש
וקוַ ְרטָ ה בירידה ).(2
מרווחי גדולי יותר בי הצלילי – סֶ ְק ְסטָ ה בירידה )ְ ,(2קוִ י ְנטָ ה בעלייה )ְ (3
המרווחי בחלק הראשו ה קוורטה בירידה ) (2וקוורטה בעלייה ).(1

משקל4/4 :

קצב
הטמפו בשיר איטי ,א ערכי הזמ קצרי – בעיקר שמיניות וחלקי  16) 16פעמי חלקי 36 ;16
שמיניות;  11שמיניות מנוקדות; רבע אחד; ארבעה רבעי מנוקדי; ארבעה חצאי; שישה
חצאי מנוקדי; שני שלמי(.

לח
השיר כתוב בסול " ִמי" מינור .הלח נע בגלי של עליות וירידות ,א השיר נגמר בירידה ,והלח
מלווה סינקופות רבות.
הפראזה הראשונה נפתחת בצליל " ִמי" ועולה עד שמגיעה לצליל הגבוה ביותר של הפראזה –
" ֶרה" ,במילה "אֶ זְ ֵ ְIרכִ י".
הפראזה השנייה נפתחת בצלילי הגבוהי ב" ִסי" העולי לשיא של השיר – " ִסי" גבוה )אוקטבה
גבוהה יותר( ,ולקראת סו! הפראזה הצלילי יורדי לטוניקה " ִמי".

דינמיקה
הדינמיקה שקטה בפארזה הראשונה ועולה בשנייה .בחלקו הראשו של השיר העָ צמה היא .mp
בחלקו השני העָ צמה עולה בהדרגה ומגיעה ל.ff

הרמוניה
רוב המרווחי קטני )בעיקר בחלק הראשו( :שמונה טרצות ו 32סֶ קְ 6נ4וֹת ,שש קוורטות ,שלוש
וד ִצימָ ה אחת.
קווינטות ,שתי סקסטות ֶ
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רוב האקורדי בשיר ה מינוריי –  ,AM-4 ,BM-4 ,EM-5א יש ג אקורדי מג'וריי,3C :
.2G ,5D ,1E

סגנו\ז'אנר
מוזיקה חסידית בלדה מלנכולית.

ניתוח טקסטואלי
בעת החורב ,כאשר יושבי האר" הוגלו לבבל ,מתעוררי הגעגועי לציו ,והגולי נשבעי את
אזכרכִ י ,א
ֵ
לחכי אלא
השבועה המפורסמת" :אאשכח ירוש ַליִ  תשכח ימיני תדבק לשוני ִ
לא אעלה אתירוש ַליִ  על ראש שמחתי" .ספרי התנ" בכלל וחמשת חומשי התורה בפרט חוזרי
פע אחר פע על הצור החיוני של הע לזכור את מאורעות העבר ה כחוויה דתית וה כגור
מזכ ומגבש של הזהות היהודית .השורש "זכר" עצמו מופיע בתורה בלבד כ 100פעמי,
ובתנ" כולו יותר מ 170פעמי .המצוות החשובות ביהדות נוגעות לזכירה .הזיכרו הקולקטיבי
הוא אחד המרכיבי הבולטי בזהותו הלאומית של כל ע ובתודעת השייכות של הפרט לקבוצה,
כלומר הזהות של הפרט בקבוצה בנויה בי השאר מתודעת העבר המשות! לכל חברי הקבוצה ומ
הזיכרו של עבר זה.

כשמחברי את המוזיקה והטקסט נראה כי בחלק הראשו נמצא החלק המלנכולי ה מבחינת
הטקסט המדבר על הצור בזיכרו והכאב א לא זוכרי" .א אשכח ירושלי תשכח ימיני".
במוזיקה הדינאמיקה שקטה ,המרווחי יותר קטני מהחלק השני .ישנ סינקופות והסול
מינורי .החלק השני השיר מדבר על מה שצרי לעשות ,לזכור "א לא אעלה את ירושלי על ראש
שמחתי" .במוזיקה הדינאמיקה עולה המרווחי עולי והשיא של השיר עולה במילה אזכרחי א
עד סו! השיא ישנה ירידה.

202

מסע ומת/מוש ב ארי
שותה עוד כוס קפה
ואל מולי כ את יושבת
ואי זה מבפני עולה
מוכרח לדעת מה את חושבת
ואי זה בלילות הרבה
נופלי לריק שמ הפחד
ואי זה כל כ מפתה
לשי ת'ק" אל מה שיחד
כי לפעמי במשא ומת
מורידי אותנו נמו
וזה קורה ביני ובינה
והנשמה קוראת רק לצאת ולעו!
כשבינינו משהו נקרע
הבוקר מתגלה
ואי בגו! את מתרחקת
וכמה שבפני כואב
ומה רוצה זה רק ללכת
וזה הזמ שלא מרפה
וזו האש אשר דועכת
וזה הזמ שמרפא
בי א נשאר בי א ללכת
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ניתוח מוסיקלי

מבנה :שני בתי  +פזמו.
בכל בית יש שתי פראזות שמתחלקות לשני משפטי מוזיקליי כל אחת .שני המשפטי
המוזיקליי הראשוני דומי ושני המשפטי המוזיקליי האחרוני דומי.
בפזמו יש שני משפטי מוזיקליי.

מנעד
מנעד רחב ,נונה )" ִמי" נמו עד "פָ ה"( .בבית המנעד הוא סֶ ִ ְNטימָ ה ,קטנה ובפזמו – נונה.
המרווחי בשיר קטני 50 :פרימות 21 ,סקונדות קטנות ו 43גדולות ,סקסטה אחת ו11
קוורטות.
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משקל4/4 :

טמפו
הטמפו של השיר איטי .ערכי הזמ קצרי 59 :שמיניות 43 ,חלקי  5 ,16שמיניות מנוקדות8 ,
רבעי 3 ,רבעי מנוקדי 4 ,חצאי 3 ,חצאי מנוקדי ושל אחד.

דינמיקה :השיר נפתח ב mpונמש ב.mf

לח
השיר כתוב בסול "לָה" מינור .הוא נפתח ב"סוֹל" נמו ,עולה ל" ִמי" ,ובסו! משפט יורד ל"לָה"
נמו .כל המשפטי המוזיקליי נפתחי בצלילי נמוכי )סוֹללָה( ,עולי ל" ִמי" או "פָ ה"
ויורדי לצלילי נמוכי )לָהֹ 4ו(.
השיא של השיר מופיע ב"פָ ה" – ארבע פעמי בבתי )"בלילות הרבה"" ,כל כ מפתה"" ,לא
מרפה"" ,שמרפא"( ופעמיי בפזמו )"משא"" ,נשמה"( .מילות השיא מבטאות את נושא השיר
המציג את הקשר כמשא )עול( ואת הנשמה הרוצה להשתחרר ולנשו.
השיר מסתיי בטוניקה ,ב"לָה" נמו .הקו המלודי של השיר ניכר בצלילי הנמוכי ,והוא בנוי
מסינקופות .הקו המלודי בכל משפט נפתח בצליל נמו שעולה ומסתיי בירידה.

הרמוניה
רוב האקורדי בשיר ה מינוריי.(4) DM ,(6) AM ,(10) EM :
יש כמה אקורדי מג'וריי.(2) G ,(4) F ,(4) C :

סגנו :רגאיי.

ניתוח טקסטואלי
השיר ד בקשר ביאישי תקוע וקרוע בינו ובינה ,ובו בני הזוג חשי שהקשר עומד להסתיי.
המשורר מדמה את הקשר הזוגי למסע שיש בו עליות א ג מורדות ולמשא ומת שבו כל צד
עומד בצד אחר של המתרס ושניה גורמי לקשר להתפרק .יש בשיר כאב ופחד – "וכמה שבפני
כואב ...האש אשר דועכת ...נופלי לריק שמ הפחד" .הקשר ביניה חונק את הנשמה הזקוקה
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למרחב כדי לנשו ולעו! .הטקסט פסימי ומלנכולי ,א יש ג נקודת אור ,כשהמשורר מדבר על
הזמ שמרפא את הפצעי.
האווירה המלנכולית ניכרת ג במרכיבי המוזיקליי – סול מינורי ,דינמיקה שקטה ,מרווחי
קטני ,סינקופות רבות ,ואקורדי מינוריי.

אש  /רועי גפ /רו הופמ /ביצוע :סינרגיה

עכשיו גיליתי שאני אש
אני חושב על זה ולא נוש
רוצה לגעת ב ואת רחוקה
רוצה לדעת שאת לא בוכה
נראה לי שאת עשית הכל ,הכל בכוונה
רצית יותר ממני ואני במבוכה
זה לא שלא ניסיתי
אני רציתי כ להיות ביחד
אני ע! ואת עוצרת ומספרת
שזה אני ששוב טעיתי
עכשיו גיליתי שאני אש...
קיוויתי שאולי תראי את הטוב שבי
אבל את לא רוצה את מה שיש לי להביא
חשבתי שעשיתי אבל הייתי
זה שמקווה
שאת תמיד תהיי כא ,תשארי כא
ואת פתאו הולכת
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ניתוח מוסיקלי
מבנה :פזמו  +שני בתי.
השיר נפתח בפזמו ,ולאחר מכ מופיעי הבתי ,והפזמו חוזר בסו! כל בית .הפזמו מתחלק
לשתי פראזות המתחלקות לשני משפטי מוזיקליי ,והבתי מתחלקי כל אחד לשתי פראזות,
וכל אחת מה מתחלקת לארבעה משפטי מוזיקליי.

דינמיקה :השיר נפתח ב fונמש בבתי ב.mf

משקל.4/4 :

טמפו
הטמפו של השיר מהיר .רוב ערכי הזמ קצרי 54 :חלקי  59 ,16שמיניות ,שמינית מנוקדת אחת,
 6רבעי 3 ,רבעי מנוקדי ו 3חצאי.
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הרמוניה :בשיר ישנו אקורד מינורי אחד  BMהחוזר על עצמו חמש פעמי ,ומספר אקורדי
מג'ורי .(1)B ,(1) EM ,(4)G ,קיי איזו בי האקורדי המינוריי והמג'ורי.

סול
השיר נכתב בסול " ֶרה" מג'ור .הלח נפתח בפזמו בצליל " ֶרה" ,ממשי לנוע סביב הצלילי
הנמוכי ומסתיי בבית בדרגה השביעית בצליל "ֹ 4ו" ,ובפזמו – בדרגה השלישית בצליל "פָ ה".
הלח בבתי מתנג בצלילי הנמוכי ,ובפזמו – ברגיסטר האמצעי .רוב הפזמו הוא מונוטוני.

מנעד
סקסטה קטנה .השיא בפזמו הוא במילי "לא נוש"" ,לא בוכָה" ,המבטאות את התחושה
הקשה של גיבור השיר" :לא נוש" .בבתי השיא הוא במילי "הכול בכוונה"" ,אני במבוכה",
"רציתי"" ,ניסיתי"" ,חשבתי".
רוב המרווחי קטני 24 :פרימות 36 ,סקונדות גדולות 15 ,סקונדות קטנות 10 ,טרצות קטנות3 ,
טרצות גדולות ו 2קוורטות.

סגנו :רוֹק.

ניתוח טקסטואלי
השיר ד במערכת יחסי בי בני זוג שהתפרקה .הפזמו הפותח את השיר מתאר את הנושא –
תחושות האש של הגבר .גיבור השיר מתחיל באמירה שרק עכשיו ,כשהיא הלכה ,הוא הגיע
לתובנה שהוא אש בפירוק הקשר ביניה .הוא מבטא את כאבו המגיע עד כדי קושי לנשו .הוא
מדבר אל הבחורה ואומר לה שהוא יודע שהיא השקיעה יותר ממנו בקשר ,א אי להבי מכא
שהוא לא רצה .בבית השלישי הוא אומר שקיווה שהיא תקבל אותו כמו שהוא ותראה את הצד
הטוב שבו .הוא היה בטוח שהיא תישאר ִאתו ,וייתכ שראה בה מוב מאליו ,ופתאו היא עזבה
בלי שהכי את עצמו לכ ,ורק לאחר מכ מגיעה הבעת הכאב ,הגעגוע והאהבה.
אמנ יש דיסוננס בי הטקסט המדבר על מערכת יחסי שהתפרקה ובי הסול המג'ורי ,אול
במרכיבי אחרי יש התאמה ,מרווחי קטני ,ערכי זמ קצרי )בעיקר חלקי  16ושמיניות(,
מנעד קט ואקורדי מינוריי .השיר נפתח בעָ צמה חזקה וערכי זמ קצרי .המילי "לא נוש",
"לא בו ָכה" ,שה שיא הפזמו ,מבטאות את התחושה הקשה של גיבור השיר" :לא נוש".
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המלודיה בבתי מונוטונית וברגיסטר נמו .הטקסט תוא תחושה של שקיעה ,של כאב שמביע
הגיבור ,רגשות האש שהוא חש וההבנה שהוא איחר את המועד לפיוס ותיקו היחסי.
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נספח 10
המרכיבי המוזיקליי והטקסטואליי של השירי שנבחרו ונותחו
שירי

א
אשכח"

שירי שמביעי
שיש בה ביטוי
של זיכרו
תדבק לשוני לחיכי
א לא אזכרחי

עצב וכאב
א אשכח
ירושלי תשכח
ימיני תדבק לשוני
לחיכי א לא
אזכרחי

בזוכרנו את ציו עיר
מקדשנו

עצב

על נהרות
בבל

משיח

על אחד שמחכי לו
,אי שה מתפללי
לו
אי ספק ואי דילמה
ג א הוא
מתמהמה...

זהו שיר עצוב
מאוד ,על אחד
שמחכי לו
אבא אמא ילדי,
אי שה
מתפללי לו
אי הלב נשבר כל
בוקר ,למה הוא
עוד לא הגיע ..לא
אי לי רגע קל
חוסר כוח

מסע
ומת

אני לא אהיה זכרו
ואעל בהמו,
זה סו! הדר וכבר
אי פתרו.

כי לפעמי במשא
ומת
מורידי אותנו
נמו ....נופלי
לריק שמ הפחד...
וכמה שבפני
כואב
ומה רוצה זה רק
ללכת
אני לא יכול ,נוטה
ליפול,
זה מחייב אותי
ושוב שובר אותי
אולי עכשיו אהיה
לבד ...כבר לא
מוצא מקו
כלו לא מסתדר,

סול

חלקי שש עשרה – 16
שמיניות – 36
סקונדות – 32
AM- ,BM- ,EM
סינקופות

משקל 4/4
מנעד רחב
דצימה

ִמי
מינור

(2) GM ,(9) DM
פרימות – 67
סקונדות – 46
חלקי שש עשרה – 51
שמיניות – 62

על נהרות בבל,
ש ישבנו ג
בכינו,
בזוכרנו את ציו
ענינו ,ענינו מלכינו
ענינו ,ענינו בוראנו
עצב

אי לי כח לקו
אי לי חשק לכלו
יו ראשו דיכאו
יו שני עצבני...
אני שוב מיובש,
עוד שבוע חדש
בעיות ,ענייני,
חדשות ,עיתוני
והכל שגרתי,
שעמו אמיתי
כאב ופחד

יו שישי

מרגיש
אחר

שירי שמביעי
כאב וכעס

שירי שיש בה
כוחות

שירי שיש
במרכיביה
המוזיקליי מתח

שירי שיש
במרכיביה
המוזיקליי
יציבות

אי מקו לשו ייאוש
אמר כבר ר' נחמ
והלב שהוא שבור הוא
בעצ מתוק כבר
אנחנו לא נשתוק ואני
לכ מבטיח
רואי כבר מרחוק ,זה
האור של המשיח

אז אני מטלפ מתכנ
מתכונ
מתקלח שעה מתבונ
במראה
מחטא יבלות ומרי
משקולות
משחרר כיווצי ומותח
קפיצי
כשהראש מסודר לא
איכפת שו דבר
יו שישי כבר מגיע
השבוע נגמר
"והנשמה קוראת רק
לצאת ולעו! ..וזה הזמ
שמרפא"

בסו! הדר עוד אמצא
פתרו .בטוח אנסה
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שמיניות – 120
AM1 ,EM
טריטו מופיע כמה
פעמי

משקל 4/4
בית  +פזמו
טרה דצימה

משקל 4/4
בתי +
פזמו
דצימה

שמיניות – 86
G7,AM , EM
פרימות – 40
סקונדות גדולות – 40

משקל 4/4
בתי +
פזמו
או דצימה

שמיניות – 59
חלקי שש עשרה – 43
פרימות – 50
סקונדות קטנות – 21
סקונדות גדולות – 43
DM ,AM ,EM

משקל 4/4
בתי +
פזמו
נונה

7 – AM
6 – EM7
3 – EM
3 – DM7
4 – F7
1 – DM

משקל 4/4
בתי +
פזמו
אוקטבה

ֶרה
מינור

ִמי
מינור

סוֹל
מג'ור

לָה
מינור

ֹ 4ו
מג'ור

שוקע בחלו
אי אצא מזה.

מה
עשיתי

נלח ע כל הכוח
בזיכרו שלא מחוק
רוצה כל כ לשכוח
כמה שאני דפוק..
דקה אחת עוברת,
דקה של זיכרו

בדידות
נשארתי כא לבד
ואי כא א! אחד
שיעזור לי ..בגו!
עוברות לי רעידות
דיכאו.
עצב וכאב
הדמעות כבר
נגמרות ..אני נשבר
ומנסה
אליי מתגנב
אליי כי ליבי כואב
החיי שלי נופלי
לתו תהו
בלעדיי,

צועקי
על אהבה

פרימות – 83
סקונדות 29
חלקי שש עשרה – 118
חלקי שש עשרה – 57
שמיניות – 49
6 – EM
.BM
יש סינקופות
פרימות – 64
סקונדות – 35
מנסי וזה נורא קשה
הטיפות סימנו תקוות
שלנו

ספטימה קטנה
פרימות – 31
סקונדות קטנות – 24
סקונדות גדולות – 21
יש סינקופות
5 – AM
שמיניות – 52

משקל 4/4
בתי +
פזמו
או דצימה

משקל 4/4
בתי +
פזמו

סוֹל
מג'ור

לָה
מינור

כעס
תראי זה
אני

ולא אני לא מוכ
לשכוח את הזמ
שאת היית בשבילי..
נזכר ורוש סליחה.

ה הורגי אותי
תראי זה אני בוכה,
אל תלכי
כי לא נשאר דבר

רגשות אשמה

כעס
מריח ניחוח של
'תברח'
אי לא לסגת
פתאו לכל אחד
יש אקדח
כל אחד רוצה
לשלוט עוד כוח מה
לא

המנגינה
שלי

והשחר יעלה
ויזכיר ..ולי הוא
יזכיר

כעס
הלילה
יעבור

הייתי
זה שמקווה

עכשיו גיליתי
שאני אש
אני חושב על זה
ולא נוש

א7
ֵ

הבוקר
יאיר

אבל זה ישתל ,אני לא
אעל
כשתצטרכי אותי אז
בואי נדבר,

נכו ששנינו
כועסי עכשיו
וקל לזרוק הכל
לפח..
את לא יכולה

רוצה לרו" קדימה נגד
כל הסיכויי
הזמ לממש מה כתוב
בדפי ויש לי מילי...
אני מבטיח אצליח כי
שו דבר לא מיותר..
נשבעתי לעצמי לא
להפסיק לרקוד
לעמוד כשאני מותש
אווו
נשבעתי לחיי אל
העול ...עדיי יש בי
את אותה אהבה
ואת אותה השמש
שאותי חיממה אווו
וג ת'מנגינה שבחיי
ת'לא תיקח אותה
עמוס בכוח,
שהבוקר יאיר
והשמש תזרח
והשחר יזכיר
הוו הוו יאיר
"ואת תראי שהלילה
יעבור
כי כשרוצי באמת,
פתאו יש דר לתת
ואת תראי שהלילה
יעבור" ..אנחנו לא
נכנעי
אני לא מוכ לוותר..
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חלקי שש עשרה – 49
שמיניות – 64
4 – BM
1 – #FM
פרימות – 94
סקסטה
5 – BM
פרימה – 24
סקונדות גדולות – 36
חלקי שש עשרה – 54
שמיניות – 59

4 – #F
2 – EM
1 – AM
חלקי שש עשרה
ושמיניות
פרימות – 66
סקונדות – 20

משקל 4/4
בתי +
פזמו
נונה
משקל 4/4
בתי +
פזמו

ֶרה
מג'ור

ֶרה
מג'ור

משקל 4/4
בתי +
פזמו

סול
מינור

משקל 4/4
בתי +
פזמו

ֶרה
מג'ור

משקל 4/4
בתי +
פזמו
נונה

ֶרה
מג'ור

להשאיר אותי לבד
מול כול
ראיתי זוג עיניי,
מסרבות להיפתח
צוללת אל עצמ
עמוק בי של,

מעיל
אחד
בגש

זה שיר
פרידה

ואנחנו ע כל

הזיכרונות נעלמי..

זה היה
ביתי

הזיכרונות לא מתו,
ה עברו דירה...
מפליג בדמיו על
זיכרו ..זכרונות של
ילדות )בדוק(..
אנחנו לא ניצור בו
זכרונות יותר

אבל ,אנו כא
להזכיר לכול

כמו חופי שי
עוזב,
אני עובר עכשיו
ממ.
בי דמעות ובי
כאב,
אני הול אני ..אי
בי מנוחה,
רוח שבי
ג היא בוכה ..כל
הפרידות ה
עצובות,
כאב המילי חות
לא מאמי שזה
נגמר עכשיו הכל
לקוח
ונעל כמו הרוח

ספטימה
(12) AM
(4) EM
(6) DM
פרימה )(57
סקונדות )(74
חלקי שש עשרה – 102

שמיניות – 39
חלקי שש עשרה – 27
4 – GM
פרימות – 32
סקונדות – 26
יש סינקופות

אז איפה
האסטרטגיה אה?
ומה ע תחבורה
ציבורית?
מי יביא גואל לע
ישראל?
ומתי תהיה כבר
תפנית

משקל 4/4
בתי +
פזמו
אוקטבה

פָ ה
מג'ור

יד ביד נהיה לעד

שמיניות – 42
חלקי שש עשרה – 27
יש סינקופות בשיר
4 – GM
2 – DM
פרימות – 25
סקונדות גדולות – 30

כעס

ופינו כבר נותר
איל מקול

משקל
משולש 6/8
בתי +
פזמו

ֹ 4ו
מג'ור

אני אומר תודה
ואת יודעת שחלו,
סופו להתגש

הפרחנו ת'שממה
וזה מה ש'ת
נותני בחזרה..
אנחנו לא ניצור בו
זיכרונות יותר..
כא זה הבית שלי,
זאת
הילדות,הנשמה

כעס
אנחנו לא
צריכי

תמיד אפשר לוותר

כל שנותר זה רק לבקש
שיחזור,
חייו בידיו ,שאלוהי
ישמור
שחבר גיבור יקו
ויעזור
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בעיקר שמיניות )(26
4 – AM
1 – EM
1 – DM
סקונדות – 8
טרצות – 19

משקל 4/4
בתי +
פזמו
דצימה

משקל 4/4
בתי +
פזמו
64א ֹו דצימה

סוֹל
מינור

לָה
מינור

שירי

ער" הזמ בתכני

א אשכח"
על נהרות בבל
משיח
יו שישי

מסע ומת
מרגיש אחר

אי הלב נשבר כל בוקר ,למה הוא עוד לא
הגיע ..אי לי רגע קל
יו ראשו דיכאו יו שני עצבני
יו שלישי לא ניגמר רביעי מיותר
וביו חמישי מצב רוח חופשי
זה כבר סו! השבוע
ומחר יו שישי
וזה הזמ שלא מרפה ..וזה הזמ שמרפא

אולי הזמ יעצור וזה כבר לא יחזור..
סת ,עובר הזמ
דקה אחת עוברת ,דקה של זיכרו

מה עשיתי
צועקי על אהבה

חוש כבר ירד ..היו ,אני לבד
ולא אני לא מוכ לשכוח את הזמ

תראי זה אני
אש
המנגינה שלי
הבוקר יאיר
הלילה יעבור
מעיל אחד בגש

תמיד תהיי כא
אני ע! ואת עוצרת
הזמ לממש מה כתוב ...מחכה לזמ הנכו
שרק רוצה לרו" קדימה
עוד שעה יאיר הבוקר
והשחר יעלה ויזכיר ...והשמש תזרח
והשעה כבר מאוחרת ...פתאו הזמ
יעצור ...שהלילה יעבור
לילה של אפריל...
טלפנתי שנה ולא ענית

זה שיר פרידה

זה היה ביתי

אנחנו לא צריכי

מזמ זה נהפ להיות הרבה יותר ..כלו
לא יעצור את הזמ
שעו דופק ,מחוגי זזי קדימה
את הגש ת רק בעיתו.
ובאביב פזר לנו פרחי ...בכל סו!
שבוע? ..שהגיע
הזמ כבר לפתוח עיניי

ער" הזמ במוזיקה
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 16
שמיניות – 36
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 51
שמיניות – 62
ערכי זמ קצרי
שמיניות – 120

ציפייה וכמיהה למשיח

ערכי זמ קצרי
שמיניות – 86

כמיהה לסו! שבוע

ערכי זמ קצרי
שמיניות – 59
חלקי שש עשרה – 43

קשר בי בני זוג במשבר

ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 118

חוסר שייכות
חוסר קבלה
צור במקו

ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 57
שמיניות – 49
ערכי זמ קצרי
שמיניות – 52
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 54
שמיניות – 59
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 54
שמיניות – 59
ערכי זמ קצרי
שמיניות וחלקי שש עשרה
ערכי זמ קצרי
שמיניות וחלקי שש עשרה
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה ושמיניות
ערכי זמ קצרי
חלקי שש עשרה – 102
ערכי זמ קצרי
שמיניות – 39
חלקי שש עשרה – 27
ערכי זמ קצרי
שמיניות – 42
חלקי שש עשרה – 27
ערכי זמ קצרי
בעיקר שמיניות )(26
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ֵ8מות מרכזיות בשירי
געגועי לציו ושבועה לזכור
קינה על חורב בית המקדש
כמיהה וגעגועי לציו

פרידה מאהובה
בדידות
אהבה לא ממומשת
פרידה בי בני זוג
קשר זוגי שת
פרידה בי בני זוג
קשר זוגי שת
רגשות אש
התמודדות ע קשיי
דרכי התמודדות
אהבה לא ממומשת
קשר בי בני זוג במשבר
יחסי בי בני זוג
פרידה בי בני זוג
מחאה על אבד הבית
געגועי ,כאב וכמיהה לבית
שהיה
פרידה מהבית.
כמיהה לשגרה
מחאה נגד תאונות דרכי.

נספח 11
טבלת כתיבת שירי
תוכ השירי שנכתבו
שיר ופגישה
שיר  ,1פגישה 2
שבע נערות:
אורי ,עמי ,ירד ,שרו ,בר,
נעמה ,רחלי
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר .השיר
נכתב לקראת סיו
הפגישה כדי לארג את
הנערות לקראת סיו.

שיר  ,2פגישה 3
ארבע נערות:
עמי ,רחלי ,ירד ונעמה
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר .השיר
נכתב לקראת סיו
הפגישה כדי לארג את
הבנות לקראת סיו.
מבנה:
שני בתי  +פזמו
שיר  ,3פגישה 4
שש נערות:
בר ,עמי ,אורי ,ירד ,שרו
ונעמה
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר .השיר
נכתב לקראת סיו
הפגישה כדי לארג את
הבנות לקראת סיו.
מבנה
שלושה בתי  +פזמו

פינת הביטוי העצמי )אורי ועמי נתנו את הש(
אי מקו לשו ֵיא6ש אמר ר' נחמ )ירד(
והלב כשהוא שבור הוא בעצ מתוק כבר )ירד(
כי לפעמי במשא ומת מורידי אותנו נמו )בר(
טוב למות באמצע תמוז אמרה נעמי שמר ולא הוסיפה )עמי(
החיי יפי ג בלעדיי )וקחי את זה אישי כמו דיסקונט( )אורי(
מביאי אותנו למות )אורי(
פתאו כשנדמה שהשחר לא יפציע לעול עוד עולה זיכרו יש )בר(
פתאו כשנדמה שהשחר לא יפציע לעול עוד אור עולה ומראה לא
)בר(
כי מעול עדיי ,בעול לא היה עכשיו ,כי מעול עדיי בעול לא
היה כזה מצב )ירד(
לברוח מהמציאות )עמי(
רק לצאת ולעו!
קשה יש רק בלח וג את זה אוכלי )שרו(
נ נח נחמ מאומ
אי לי מה לרשו ,אני לא רוצה לרשו
איזה עול איזה עול משעמ לי בנאד...
אני נרד אני נרד ,איזה בית ספר מטומט )לילה טוב( )עמי(
בי בי לא אומרת! אל תדאג
היי תראה ילדי בקופסאות!!! מה עדי! ילדי בשירותי? )רחלי(
ילדי זה שמחה – עד שבע בערב ...לא יותר מזה
ג כשה ישני

כותבת ומובילה
נעמה לא כותבת
ירד מתחילה לכתוב.
בר ,ירד ,אורי ועמי
מובילות את הכתיבה.
שרו ,נעמה ורחלי
יושבות או עומדות
בצד.

פזמו :או!!!!
אי ב אד שגומר לימודי א יש לימודי שגומרי ב אד
כי בחיי הכל עובר ,מטעויות למד להשתפר
מה שקול פנימי אומר זאת האמת של
לא לשכוח זאת לא חולשה נצור אהבה בדרכ
ידע את כל הסובב אות )הכל?(
אי לי כוח למורה שלי
אני שונאת ללמוד חשבו וללמוד בכלל!
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כותבת המחקר
יוזמת את כתיבת
השיר לקראת סו!
הפגישה כדי
לארג את הבנות.
ה קובעות את
מספר השורות
הכתובות על
גיליו הנייר

כול כותבות כאחת.
כול מגיעות יחד
למקו הגיליו
ושוהות ש בזמ
הכתיבה.

כותבת המחקר
יוזמת את כתיבת
השיר
בכל בית הושאר
על גיליו הנייר
מקו לארבעה
משפטי כיוו
שחשתי שיש
לארג את השיר
כדי שלא יוצפו
בעקבות השיר
שנכתב בפגישה .2

כול כותבות

כותבת המחקר
יוזמת את כתיבת
השיר
הבנות קובעות
את מספר
השורות הכתובות
על גיליו הנייר.

פזמו :נמאס לי מכול שילכו לעזאזל
איזה חיי משעממי חסר תכלית )ירד(
אני זוכר אותה מהמכולת!!!! )רחלי( בהצלחה ,זיכרו מוצלח
שירה עליו כדור אחד בתחת )נעמה(
הוא מכר אות בזול ה היו ריקות מבו"!
הוא ניקה אות בספירט כל שעתיי
איזה עול איזה עול משעמ
איזה ביס מטומט )אורי(
איזה חיי גרועי )עמי(
) Umital I love you inbarבר(
החיי יפי רק לפעמי
החיי דפוקי )זה לא חדש לנו( )נעמה(
שרביט ב או בת – זכר או נקבה
Talor I love u
Umital I love u
I love m
Inbar the sweet
I love u
My boy friend-I love u
My girl friends I love u

יוזמת השיר

אורי ,עמי וירד
מובילות את הכתיבה.
שרו ,נעמה ובר
יושבות או עומדות
בצד.
שרו לא מצליחה
לכתוב אלא רק
לקראת סו! הכתיבה.
נעמה ובר נדחפות.

שבע נערות:
עמי ,אורי ,בר ,שרו ,נעמה,
ירד ,רחלי

רבי נחמ מברסלב אמר :לא להתייאש כנראה שהוא לא למד
אנגלית
מה פתאו הוא לא למד חשבו
קשה יש רק בלח וג את זה אוכלי )שרו(
רק הגננת יודעת מה עושי ע הקשה של הלח
מה הפואנטה? )שרו :קוד רק הגננת...אחרי הקשה של הלח(
ד"ש מהחפ" חיי
שגרת החיי/החיי
לפעמי אני שונאת מורות
לפעמי אני טיפשה
אני שונאת את בית הספר
ואת כל המורי בגלל שה מפגרי
כואב לי המוח וזה לא עובר
לקחתי נורופ וזה לא עוזר
אני לחוצה בגלל שאני נבחנת
לאולפנא ביו חמישי
פזמו :לא קלי ה לא קלי חיינו
ואני שונאת את המורי
איזה חיי גרועי יש לנו
כי אותנו פינוMֵ /רשו מגוש קטי!

ארבע נערות:
ירד ,שרו ואורי ונעמה

שיר החיי )לא נכו(?
החיי ה כמו אופניי א קשה סימ שאתה בעלייה.
החיי ה כמו רכבת ,ההבדל היחיד הוא שהרכבת חוזרת והחיי
לא! אז תנצלו) ...יש גלגול חוזר(.
לא לסלוח זו לא בושה
יש לנו על מי לסמו – הקב"ה שבשמי ִאתנו! תמיד!

שיר  ,4פגישה 5

שינוי מילי לשיר קיי
הנערות מקבלות רצועות
נייר ,וכל אחת משנה שני
משפטי.
את המשפטי תולי על
הקיר על פי הסדר של השיר
המקורי.
השיר נכתב בתחילת
הפגישה כדי לארג את
הבנות בעקבות חוסר
השקט בפגישה .4
שיר  ,5פגישה 6

כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה ,א" אנחנו שרות
אותו בסופה.
שיר  ,6פגישה 7
שש נערות:
שרו,ירד,עמי ,אורי,
נעמה ,בר
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה\ א" אנחנו שרות
אותו בסופה.
שיר  ,7פגישה 9
חמש נערות:
בר ,ירד ,אורי ,עמי ,שרו
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה ,א" אנחנו שרות
אותו בסופה.
שיר  ,8פגישה 10
שלוש נערות:
אורי ,נעמה ועמי

מחיי אבל בוכה מבפני
עננו ,עננו מלכנו – עננו ,עננו בוראינו
תראי זה אני בוכה אל תלכי כי לא נשאר דבר
נמאס לי מכול כולל כול
החיי ה כמו אבוקדו תמיד יש קשה באמצע
כל סו! הוא טוב ,א זה לא טוב סימ שזה לא הסו!
שוב מרגיש אחר – כבר לא מוצא מקו
שונאות את עדינה ,נעמה ,נטע היועצת בד

כל מי שהשתתפה
בתחילת הפגישה
כשהשיר נכתב.
שרו ,בר ,עמי ואורי
כותבות.
אי מובילות ,כיוו
שאנחנו משנות מילי
של שיר קיי.

כול כותבות את
השיר.
ירד מתחילה לכתוב
בדקה ה.49
השאר לא מצטרפות,
ורק לקראת סו!
הפגישה ה מתבקשות
לסיי את השיר וכול
כותבות.
כול חו" מנעמה
כותבות משפט אחד
לפחות.

כותבת המחקר
יוזמת את כתית
השיר בתחילת
הפגישה כיוו
שבפגישה  4ה
היו בחוסר שקט
וחשתי שיש
לארג אות.

ירד יוזמת את
כתיבת השיר ,א
לאחר מכ
הנערות לא
ממשיכות
בכתיבת השיר,
וה מתבקשת
לכתוב משפט.
אני קובעת את
מספר השורות
הכתובות.
הנערות יוזמות
את כתיבת השיר
וקובעות את
מספר המשפטי.

אורי מתחילה לכתוב,
ירד ממשיכה ,עמי
ובר כותבות בהמש.
שרו כותבת כשכול
גומרות לכתוב.

לנסות – להיכשל ,לנסות – להיכשל – אז הכישלו הכי גדול זה –
להפסיק לנסות!!!
שוב מרגיש אחר – כבר לא מוצא מקו
הא יש סיכוי לנסות ולהצליח
אז למה לבכות תמיד אפשר לנסות א תנגב ת'דמעות  ...פתאו
הזמ יעצור ואת תראי שהלילה יעבור.
אמצע הרחוב ,כול כבר ישני ,הייתה עדה הרוח ועוד שני כוכבי!

כול חו" משרו
כותבות את השיר.
בר מתחילה לכתוב
את השיר ,ירד
ממשיכה.
אני כותבת משפט.

אוהב רק את עצמי )ואת חוה( מגיע לי אותי
מתי תבינו שככה אני?
שונאי ת'בית ספר
אוהב רק את עצמי מגיע לי אותי
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אורי ועמי ממשיכות
לכתוב.
כול כותבות את
השיר.
עמי מתחילה לכתוב,

הנערות יוזמות
את השיר )בר(
וקובעות את
מספר משפטי
השיר.
הפע אני כותבת
משפט בשיר.

הנערות יוזמות
את השיר )עמי(
וקובעות את
מספר משפטי

כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה ,א" אנחנו שרות
אותו בסופה.

שיר  ,9פגישה 11
שלוש נערות:
אורי ,עמי ,שרו
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה ,א" אנחנו שרות
אותו בסופה.
שיר  ,10פגישה 12
חמש נערות:
אורי ,עמי ,בר ,ירד ,נעמה
כתיבת משפטי על גיליו
נייר התלוי על הקיר.
המשתתפות מתחילות
לכתוב את השיר באמצע
הפגישה ,א" אנחנו שרות
אותו בסופה.

מתי תבינו שככה אני
טלאורוש מותק! ֵ@הני ,אנחנו לא נכנעי אני לא מוכ לוותר
יעל ֵ@הני שנה הבאה בלעדינו ,תתגבשי ע ליאור ועדי
קטי! תובב"א
לא נשכח לא נסלח
עמיטל ֵ@הני באולפנא מלא
אני פשוט אתגעגע
יעל ג ֵ@הני בעוד שנתיי
מגיע לי אותי ולא אות או שלא
ג אני אוהבת אות
כוח
כי כשרוצי באמת
תמיד אפשר לנסות ג כשקשה
מה עשיתי? נשארתי כא לבד ואי כא א! אחד שיעזור לי
מנסה לשחות מכא מחו" לזר להיות רחוק היכ שרק טובי חיי
אולי הכול לטובה אבל לא הכול טוב
למה לבכות )למה לא?(
אי לי מה לכתוב
ג כשקשה חשוב לדעת שיש כוחות
חוה היה מעולה! מאוד נהנינו
הוצאנו עצבי ,נרגענו לפעמי
היה פשוט אחלה )ירד,בר ,נעמה ,אורי ועמי(.
ואז תראי שהלילה יעבור – כי כשרוצי באמת
פתאו יש דר לתת – ואת תראי שהלילה יעבור
תודה על כל מה שבראת
תודה על מה שלי נתת
על אור עיניי ,חבר או שניי
שבזכות אני קיי.

216

אורי ונעמה מצטרפות
לכתיבה.

השיר.

אני לא כותבת משפט,
א בשירה ה
מוסיפות בכל משפט
"ואת חוה".

כול כותבות את
השיר.
אורי מתחילה את
כתיבת השיר ועמי
מצטרפת אליה.
שרו כותבת בהמש.

כול חו" מנעמה
כותבות משפט.
עמי מתחילה את
הכתיבה ,ולאחר מכ
א! אחת לא כותבת
עד שאני מבקשת מה
לכתוב.

הנערות יוזמות
את השיר )אורי(
וקובעות את
מספר משפטי
השיר.
אני כותבת משפט
מכיוו שאני חשה
שיש לחזק את
הכוחות.
עמי יוזמת את
כתיבת השיר ,א
אחרי שהיא
כותבת א! אחת
לא כותבת ,ואני
מבקשת שה
יכתבו משפט.
ה קובעות את
מספר משפטי
השיר.

נספח 12
דוגמאות לניתוח כתיבת שיר – מרכיבי מוזיקליי וטקסטואליי
שיר  ,4פגישה 5

שגרת החיי/החיי
לפעמי אני שונאת מורות
לפעמי אני טיפשה
אני שונאת את בית הספר
ואת כל המורי בגלל שה מפגרי
כואב לי המוח וזה לא עובר
לקחתי נורופ וזה לא עוזר
אני לחוצה בגלל שאני נבחנת
לאולפנא ביו חמישי
פזמו :לא קלי ה לא קלי חיינו
ואני שונאת את המורי
איזה חיי גרועי יש לנו
כי אותנו פינו /גרשו מגוש קטי!
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 5משתתפות )עמי ,אורי ,בר ,שרו ,נעמה ,ירד( השתתפו בכתיבת השיר .צורת הכתיבה נעשתה על
ידי שינוי מילי לשיר קיי )"דרכנו"( .המשתתפות קיבלו רצועות נייר וכל אחת שינתה שני
משפטי .את המשפטי ה תלו על הקיר על פי הסדר הכרונולוגי של השיר המקורי .השיר נכתב
בתחילת הפגישה כדי לארג אות לאור חוסר השקט בפגישה הרביעית.
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יוז
כתיבת
השיר –
אני\
משתתפות
אני יוזמת
את כתיבת
השיר,
אבל
המשתתפו
ת בוחרות
אותו

אקורדי

CM-AFM-B-EFM7GM-A-G

מנעד

משקל

קצב

מאפייני

נונה

4/4

טמפו
איטי

לח
מלנכולי.

ערכי
הזמ –
בעיקר
שמיניו
ת

השיא
מופיע
בבית
ובפזמו,
במילה
"בית
הספר"
ו"חיי
גרועי".

-A-B-E
ה
במולי

נושאי
טקסטואליי

זמ
כתיבת
השיר

קשיי החיי
בעקבות
העקירה .יש
ביטויי כעס
וכאב.

בתחילת
הפגישה,
בשל חוסר
השקט
בפגישה
הקודמת
החלטתי
להתחיל
מכתיבת
שיר כדי
לארג את
הבנות.

שגרת החיי:
לא קלי חיינו,
חיי גרועי
לפעמי אני
שונאת מורות
אני שונאת את
בית הספר
ואני שונאת את
המורי
כי אותנו פינו/
ֵMרשו מגוש
קטי!
כואב לי המוח
וזה לא עובר

שיר  ,9פגישה 11

כוח
כי כשרוצי באמת
תמיד אפשר לנסות ג כשקשה
מה עשיתי? נשארתי כא לבד ואי כא א! אחד שיעזור לי
מנסה לשחות מכא מחו" לזר להיות רחוק היכ שרק טובי חיי
אולי הכל לטובה אבל לא הכל טוב
למה לבכות )למה לא?(
אי לי מה לכתוב
ג כשקשה חשוב לדעת שיש כוחות
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ביצוע השיר

כל
המשתתפות
שרות בעיקר
בפזמו.
הפלייבק של
השיר מתנג
ברקע
השירה
שקטה – mp

סול

ֹ 4ו
מינור

מבנה

בית +
פזמו

משתתפות
שכותבות
ושאינ
כותבות
את השיר
ירד לא
משתתפת
בכתיבת
השיר כיוו
שהכתיבה
נעשית
בתחילת
הפגישה,
קוד
שהיא
הגיעה.
מלבדה כל
המשתתפו
ת שהיו
בפגישה
כתבו את
השיר.

יוז
כתיבת
השיר –
אני\
משתתפות
אני יוזמת
את כתיבת
השיר,
אבל
המשתתפו
ת בוחרות
אותו

ארבע משתתפות השתתפו בכתיבת השיר :אורי ,עמי ,שרו וירד .המשפטי נכתבו על גיליו נייר
התלוי על הקיר .השיר החל להיכתב באמצע הפגישה ,א השירה בוצעה בסופה ,כשבנות ישובות
על הרצפה .ה כתבו את השיר כביטוי לכאב לאחר שהקבוצה דנה בסירובה לקבל את אורי ועמי
כיוו שה מדברות ע בני ומתנהגות על פי קודי דתיי שאינ מקובלי בחברה זו .לח השיר
בנוי כולו רק על מקצב חזרתי ללא מלודיה .המשתתפות מדקלמות את השיר בעזרת תיפו!
בתופי .השירה והנגינה חזקות.
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חיבור
הלח

אקורדי

מנעד

משקל

קצב

מאפייני

נושאי
טקסטואליי

עמי
יוזמת את
הלח
המקצבי
ומחברת
אותו

אי

אי

4/4

טמפו
מהיר,
ערכי הזמ
–
חלקי 16
ושמיניות

לח קצבי
ללא
מלודיה.

ניסיו להתמודד
ע תחושת חוסר
השייכות והכאב

סגנו
ראפ.

ביטויי של כוחות
כמו ניסיו והרצו
לחיי טובי.
"היכ שרק טובי
חיי"
"תמיד אפשר
לנסות ג כשקשה
מנסה לשחות
מכא"
ביטויי של כאב
"למה לבכות )למה
לא?( מה עשיתי?
נשארתי כא לבד
ואי כא א! אחד
שיעזור לי.
מנסה לשחות מכא
מחו" לזר"
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זמ
כתיבת
השיר

ביצוע
השיר

 30דק' לפני
סו הפגישה
אורי ועמי
מתחילות
לכתוב.

עמי ,שרו
ואני מנגנות
בתופי;
עמי ואני
שרות.

ה עושות כ
לקראת סו!
השיר
"הלילה
יעבור".

)עמי –
ג'מבה ,שרו
– תו! .אני –
תו! יד
אפריקאי

סול

מבנה

אי

שמונה
משפטי

משתתפות
שכותבות
ושאינ
כותבות
את השיר
כול
משתתפות
בכתיבת
השיר

נספח 13

דוגמה לגיליו שעליו נכתב שיר
שיר  ,3פגישה 4

222

נספח 14
דוגמה לתמליל ריאיו מקדי 17:עמי
חוה :אי קוראי ל?
עמי :עמי
חוה :כמה אחי יש ל?
עמי 8 :במשפחה 6 .אחי.
חוה :מה מיקומ במשפחה?
עמי :אני השלישית.
חוה :והגדולה בת...
עמי :אחת בשמינית ,אח בכיתה ט ,בכיתה ו' ,בכיתה ב' ובטרו חובה.
חוה :מה עושי ההורי?
עמי :אבא נהג ,ואימא בהנהלת חשבונות.
חוה :אֵ לו היו עבודותיה בגוש?
עמי :לא .אבא עבד במפעל בגוש ,ואז סגרו את המפעל והעבירו אותו .אז אבא לא רצה להמשי,
ואימא המשיכה לעבוד.
חוה :ואבא מרוצה?
עמי :כ.
חוה :לפני כ גרת ב...
18
עמי :במושב בגוש קטי!.
חוה :ועכשיו?
עמי :ביישוב בדרו האר".
חוה :ניגנת פע על כלי נגינה?
עמי :לא.
חוה :וג עכשיו לא?
עמי :עכשיו ,כשמשעמ לי אני מנגנת קצת בגיטרה .א! פע לא התעמקתי בזה ,אבל רק גיטרה
מעניינת אותי .תופי זה סת להוציא את העצבי.
חוה :את יודעת לנג או שאת ממציאה?
עמי :לוקחי את החוברת ומנגני את האקורדי.
חוה :איזה סגנו מוזיקלי את אוהבת?
עמי :לועזי אני פחות אוהבת .עברי וחסידי אני יותר אוהבת.
חוה :איזה סוג חסידי – הרגיל או החדש?
עמי :חסידי חדש.
חוה :אלטרנטיבי?
עמי :כ.
חוה :אלו שירי את אוהבת?
עמי :לא יודעת" ,א אשכח".
חוה :שירי ישראליי את אוהבת?
עמי :יותר עברי.
חוה :אלו להקות ,אלו שירי?
עמי :לא להקות אלא שירי שיש לה קצב נורמלי.
חוה :אז את אוהבת שירי קצביי או שקטי?
עמי :תלוי במצב רוח .כשאני עצבנית אני אוהבת שירי קצביי ,וכשאני רגועה – שירי
שקטי.
חוה :כלומר שטוב ל את אוהבת שירי שקטי ,ושאת רוצה להוציא את העצבי את אוהבת
קצבי.
עמי :כ
חוה :אז אלו שירי את אוהבת?
עמי :עבריי .לא נעמי שמר .כמו סינרגיה.
חוה :לפני העקירה ואחרי העקירה השתנה הטע המוזיקלי של?
עמי :ברור!
חוה :מה?

 17במקור מספר העמודי בתעתיק הריאיו המקדי ע עמי נע בי  1ל.(VII) 6
 18ש המושב נאמר א הושמט לש חיסיו.
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לפני הגירוש ,כשגרנו בגוש ,שמעתי רק שירי חסידיי .לא הייתה לי הזדהות ע כל
השירי הישראליי.
מה? נפתחו ל העיניי שעברת למקו אחר?
לא יודעת.
אולי בגלל שגדלת?
לא יודעת .כשעברנו ,זה היה שבועיי אחרי הגירוש ,אז התחלתי לשמוע את השירי
האלה.
זה היה כי השירי היו ש ,או כי "שיקפצו לי"?
שמעתי אחד ועוד אחד לא כי זה מעצב .א זה הפריע ,הייתי מנמיכה ,אבל לא אכפת לי.
בבית של לא שומעי שירי כאלה?
שומעי לרוב שומעי שירי ישראליי ישני.
זה אומר משהו על הצד הדתי?
זה יכול להיות .לי ברור לי שאני אחרת .לא הייתי כמו היו.
כלומר היית יותר דתייה?
כ ,כלומר לא שאני לא דתייה אבל הייתי יותר.
את אומרת ששירי מראי על רמה דתית של הב אד?
לא .אפשר לשמוע שירי לועזיי ולהיות הכי דתי .לא יודעת.
כשאת שומעת מוזיקה ,את אוהבת לשמוע לבד או ע אחרי?
שירי שקטי לבד .שירי רועשי לא אכפת לי.
כלומר כשאת עצבנית ואת אוהבת לשמוע שירי רועשי.
לי זה לא מפריע ,אבל אימא שלי אומרת שלהרבה אנשי זה מפריע.
אבל את אוהבת לשמוע ע חברות?
א אני במצב רוח להתחרפ ,אז כ.
ומתי את אוהבת לשמוע לבד?
כשכיי! לי שהכול סַ ?ָ ?ָ ה.
מה את אוהבת לעשות כשאת שומעת מוזיקה?
לשכב במיטה ולישו.
וכשאת מתחרפנת?
לקפו" ולהשתולל .לא יודעת ,סת משוחררי.
ממתי גרת בגוש?
מאז שנולדתי.
וממתי ההורי גרו בגוש?
שנה אחרי החתונה.
אז כל האחי של נולדו בגוש?
חו" מאחותי הגדולה.
שנולדה מחו" לגוש?
לא .היא נולדה בגוש ,אבל ההורי שלי עברו לגור לשנה ליד סבא וסבתא שלי ,ההורי של
אימא שלי ,ואז ה חזרו.
ואחרי שנה ה חזרו למושב?
כ
אהבת את הילדות והחיי ש?
כ .ברור!
מה אהבת ש?
לא יודעת הכול.
הכול היה טוב? הכול היה מושל?
כמעט .החברות גרו לידי או שהיו קרובות ,וכא זה רחוק .אני רציתי לנסוע לחברה שלי ,אז
בגוש זה היה לקחת טרמפ ,וכמה דקות אני אצלה ,וכא זה בעיה .להגיע לשומריה זה שתי
דקות מפה ,אבל להגיע לחברה זו בעיה .אפשר היה להגיע לחברה מתי שרוצי .היה את
הי.
ג פה יש י.
זה לא אותו י!
מה שונה?
האנשי השתנו .הכול השתנה.
את מדברת על אווירה?
כ.
תספרי לי אי נראה הבית של?
גדול ,החדר לא היה כזה גדול .הייתה לי מיטת קומותיי.
היית לבד בחדר?
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ע אחותי.
מה היה הצבע של החדר של?
לב.
היה בו משהו מיוחד?
לא .הוא היה חדר רגיל.
ובבית היה משהו מיוחד?
לא משהו.
היה מקו מסוי שאהבת בבית?
את המיטה שלי.
ביישוב אהבת מקו מסוי?
היו שני מתקני שש היינו נפגשות החברות .היינו יושבות ש הרבה.
היה משהו שהפריע ל בגוש?
הפצמ"רי והפיגועי.
פחדת?
תלוי א הייתי בבית .כשהייתי בבית ,אז זה היה בסדר .אבל כשהייתי בחו" או שהייתי
לבד בבית ,אז הייתי מפחדת.
הייתה תקופה שהייתה קשה במיוחד? בתקופה של הפצמ"רי והפיגועי?
כ ,שהיה הפיגוע של טלי.
טלי והבנות.
כ.
מה את זוכרת?
לא יודעת .זה היה שבוע גרוע .כל השבוע אנשי היו בנסיעות .תעשי זה ,תעשי זה ,ואחרי
זה בסו! השבעה ירו עלינו באזכרה.
האווירה הייתה קשה?
כ .הכול היה רע .האנשי ישבו .כל מקו שהלכת אנשי ישבו ודיברו.
וזה עבר?
בער .עוד נשאר משהו.
היה מישהו שתמ ועזר לכ?
היינו ביחד החברות .מאז נעמה נהייתה חברה שלנו .היא הייתה חברה טובה של אחת
הבנות שנהרגו ,אז היא הייתה לבד ,ואנחנו ביחד ,אז מאז נהיינו חברות .היא הלכה לבד,
ואנחנו באנו אליה.
והיו את עדיי ִאתה?
כ.
ולא עלה על דעת שע כל הפצמ"רי והפיגועי את לא רוצה לגור בגוש?
לא עלה על דעתי .אבל א פה ייפול פצמ"ר אחד ,אני לא אשאר.
למה? מה ההבדל?
כי זה היה הגוש ,ופה לא שאלו אותי .לא טוב לי פה.
אז את אומרת שיש פה משהו טוב אחד – שאי פה פצמ"רי וקסאמי.
כ.
זה משהו רציני.
כ ,בסדר ]עונה בחוסר סבלנות[!
לפני העקירה מתי התחלת להבי שמשהו הול לקרות?
כשהחיילי נכנסו.
רק שהחיילי נכנסו ליישובי?
כ.
לפני כ ,כשדיברו ,לא חשבת שזה יכול לקרות?
היה לי ברור שזה לא יקרה.
ואז ,כשהחיילי נכנסו למושב ,הבנת שמשהו לא טוב הול לקרות?
כ .כשהתחילו לפנות את היישובי.
נראה ל שאת יכולה לספר לי אי נראה יו העקירה בבית של?
זה קשה לי.
חוויה קשה?
לא יודעת .לא יצאנו בכוח.
את מאוכזבת שיצאת בלי להפעיל כוח?
בדיוק דיברנו שא הייתי יכולה להחזיר הכול אחורה הייתי מתנהגת אחרת.
אי היית מתנהגת?
לא הייתי יוצאת מהבית שלי.
היו מרימי אות?
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כ.
אז ההבדל הוא א היו מרימי או שיצאת?
המחשבה שלי הייתה שאני לא הייתי עוזבת את הבית שלי .אני הרגשתי שעזבתי את הבית
שלי ,שלא נלחמתי.
שוויתרת?
כ .יצאתי בלי להילח.
יש ל רגשות אש?
כ.
את יודעת שמבחינת השכל כ נלחמת?
כ ,אני יודעת ,אבל זו ההרגשה .לא דיברתי .שתקתי .סבתא רבא שלי היה בשואה וג סבא
שלי ,אבל הוא היה קט ,ב שנה וחצי או שלוש .קט .והוא דיבר על זה הרבה .הוא השווה
את זה לשואה ,אי שאימא שלו הייתה ש.
זה היה קשה לשמוע את סבא מדבר ככה?
לאחותי הגדולה.
את דיברת?
לא .ישבתי ושתקתי.
והיו שבכו?
כ.
וא היו נותני ל הזדמנות היו לדבר ,היית מדברת?
כ.
הנה ,יש ל הזדמנות .מה היית אומרת?
]שתיקה[.
רק א את רוצה.
לא יכולה.
זה קשה ,אבל את יודעת שא תרצי לספר ולדבר כא ,זה ישחרר אות .הייתה בבית שלכ
מוזיקה ביו של הגירוש או בזמ שהחיילי באו?
לא .רק בבית כנסת היו שירי.
אחרי שיצאת מהבית הלכת לאוטובוס או לאוטו?
האוטו לא היה בגוש .הוצאנו אותו לפני ,הלכנו לאוטובוס.
ג סבא וסבתא נסעו באוטובוס?
לא .ה היו באוטו שלה .לסבתא קשה ,אז ה היו באוטו שלה.
נסעת לקיבו" בדרו האר"?
כ.
ג סבא וסבתא נסעו לקיבו"?
כ .לקחנו דברי חשובי ושמנו באוטו שלה .ג כל אחד לקח דברי חשובי לו ושמנו
באוטו .שאר הדברי השארנו בבית.
מה את לקחת?
את האלבומי.
לא לקחת מזכרת מהגוש?
לא .זה משהו שאני מצטערת.
יש ל רשימה של דברי שאת מצטערת עליה.
כ .יש הרבה.
את יודעת שאפשר לעשות את הדברי שלא עשית בדמיו .זה עוזר.
אבא שלי הביא אחר כ שקיות של חול מהבית.
אבל זה לא את שהבאת?
לא .אבל הוא הביא לנו.
מה היית לוקחת?
חול.
זה שונה שאבא לקח ולא את?
לא יודעת הייתי לוקחת כל מיני דברי כאלה.
ואחרי זה לא לקחו אתכ?
לפנימייה לבנות.
ואי היה בפנימייה?
גרוע!
מה היה גרוע?
הכול .האוכל ,החדרי.
לפני כ הגעת לכותל?
כ.
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אי היה?
אז היה מצב רוח אחר.
אי?
היה מצב רוח טוב .זה היה ב ,3:00בלילה והיו ש המו אנשי והיה כוח.
זה היה מרגש?
כ.
אז היית במצב רוח ,היה טוב ,ואז הגעת לפנימייה?
הכול היה חד פעמי ,צפו! ,אי פרטיות.
אחד בתו השני?
כ .ואז ראינו טלוויזיה ,והראו את חומש ,וזה עשה מצב רוח רע.
כי ידעת מהי ההרגשה לעבור את זה?
כ .זה היה שונה ממה שהיה בגוש ,כי ש היה הרבה יותר אלימות.
לא רצית להיות ש?
לא .ישבתי וראיתי.
ואי היו התגובות של כול?
אוי ואבוי ,היה עצוב.
שמחת שהתקופה בפנימייה נגמרה?
כ.
ואחרי זה לא עברת?
עברנו לעיר אוהלי.
ואי היה?
זה היה ג כזה גרוע ,כי היינו רק תשע משפחות ,ולא היינו ע כל המושב ,והיה בו" .אבל
היה לנו קרווא .לא גרנו אחד בתו השני.
הייתה אווירה משפחתית?
כ .היינו אוכלי את האוכל של אימא שלי.
את אומרת שלמרות הבו" היה עדי!.
נכו.
כמה זמ היית בעיר האוהלי?
חודשיישלושה.
ואז עברת לאתר הקראווילות?
לא .אז עברנו למתק נופש צבאי .חלק מהיישוב היה במלו בדרו ,וחלק במתק נופש
צבאי ,ואז כול עברו למתק .ג ש היה גרוע אבל יותר נחמד.
מה היה נחמד?
הי היה פתוח .כל שבת הי היה פתוח .היינו הרבה בחו!.
היה יותר פתוח וחופש?
כ.
רצית לעבור לאתר הקראווילות?
מה זה חיכיתי? לא חיכיתי ,אבל רציתי פינה משלי ,מקו משלי ,שיהיה את הדברי שלי.
הייתי הרבה בחדר של אורי ,אבל לא היה לנו את המקו שלנו כול .ראו הכול.
תחושה לא נעימה .וכא ,באתר הקראווילות ,יש ל מקו משל?
כ
כלומר יש באמציה שני דברי טובי :אחד החדר של הפרטיות ,ואחד בלי פצמ"רי
ופיגועי.
פרטיות.
מה לא טוב פה באתר הקראווילות?
שזה חור .לא מכירה פה אנשי.
בגוש לא היה חור?
ש ג שזה היה יחסית חור החברות היו קרובות אחת לשנייה ,ועכשיו א אני רוצה לנסוע
לחברה בניצ זה שעה.
מעבר לזה שזה חור מה עוד?
משעמ פה האווירה.
האווירה משעממת .מה היית עושה שיהיה פחות משעמ?
לא יודעת.
את רואה את התקווה שיהיה יותר טוב?
לא.
שיהיה בית יהיה יותר טוב?
כ.
את יכולה לראות את זה?
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לא.
אז את לא רואה את זה באופק.
לא.
את מחכה לעבור לאולפנא?
כ .אני מחכה לעו! מפה.
אפילו שאת עוזבת את הבית ,את המשפחה?
כ.
ואי היחסי בבית? בתו המשפחה?
בסדר.
כשקשה ל את יכולה לפנות אליה?
כשקשה לי אני מדברת ע החברות .ג ע ההורי ,אבל ע ההורי יש פער דורות.
בתקופת העקירה יכולת לפנות להורי?
כ .דיברתי ע ההורי.
ה נתנו ל כוח?
מה זה כוח? ג לה לא היה כוח.
הרגשת את הקושי שלה?
כ .ה ניסו לעזור.
ראית את אימא או אבא נשברי?
לא .ראיתי את אימא בוכה פע אחת ,כשטלי נהרגה ,כשאבא שלי בא לספר לאימא שלי.
היה קשה לראות את זה?
כ.
למי מהאחי את הכי קרובה?
לאחותי שהיא בכיתה ט' .אנחנו ביחד בחדר.
היא מבינה אות.
חלק מהדברי שאני עוברת היא ג עברה ,וג חברות שלה עברו .אז זה עוזר.
היא מעודדת אות?
היא עברה את זה.
איפה היא לומדת?
באולפנא אחרת ממה שאני הולכת.
אז לא תהיו ביחד.
כ.
בתקופה של העקירה מצאת כוח בקהילה?
אני לא .כל אחד ע המשברי שלו.
את לא מרגישה את הביחד של שהיה בגוש?
לא.
והחברות?
ה תומכות ועוזרות.
המוזיקה עזרה ל אחרי הגירוש?
מה שסיפרתי ל בהתחלה :שאני עצבנית ,אני אוהבת לשמוע שירי קצביי שמשחררי,
ואני יכולה להתחרפ ִאת.
הרבה פעמי היית עצבנית?
כ .וכשהיה לי טוב ,אהבתי לשמוע שירי שקטי.
זה הרגיע?
זה עשה טוב.
מה את מצפה מהקבוצה?
שלא יגלו דברי שאומרי פה ,ושנוכל לספר פה דברי .שנשיר ,ושיהיה כי!.
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נספח 15
ניתוח הראיו המקדי עמי

ביוגרפיה
עמי ,בת  ,14נולדה בגוש קטי! וגרה באחד מהמושבי שבו עד ליו העקירה .היא השלישית מבי
שישה אחי ואחיות :אחותה הגדולה בכיתה י"ב ,והקטנה בת  .4אביה עבד במפעל בגוש קטי!,
ואמה הייתה מנהלת החשבונות של מפעל זה .לאחר העקירה החל אביה להיות נהג אוטובוס,
ִ
ואמה המשיכה לעבוד במפעל המפעל לאחר העברתו לאשקלו .לאחר העקירה התגוררה המשפחה
ִ
בפנימייה של מוסד חינוכי לבנות כחודשיי ע כל המושב ,ולאחר מכ עברו ע עוד תשע
משפחות מהמושב לגור בקראוו של  45מטרי מרובעי בעיר אוהלי מאולתרת .לאחר כשלושה
חודשי ה עברו למתק נופש צבאי ע רוב המשפחות מהמושב .לאתר הקראווילות הזמני ה
עברו לאחר עוד כארבעה חודשי – כתשעה חודשי לאחר העקירה.

 .1לפני העקירה
.1.1היסטוריה מוזיקלית
 .1.1.1לא ניגנה בכלי
"א! פע לא ניגנתי על כלי .לא התעמקתי בזה" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

19

 1.1.2סגנו מוזיקלי מועד :שירי חסידיי
"לפני הגרוש כשגרנו בגוש שמעתי רק שירי חסידיי .לא הייתה לי הזדהות ע כל השירי

הישראליי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

 .1.2החרדה מפני פיגועי וטילי – חוויות טראומטיות
 .1.2.1הפחד מפיגועי
במושב שבו גרה המרואיינת נהרגו א וארבע בנותיה בפיגוע טרור בדר מגוש קטי! .פיגוע זה
זעזע את המושב – הורי וילדי ,וערער את הביטחו" :תקופה קשה הייתה שהיה הפיגוע של
טלי .זה היה שבוע גרוע .כל השבוע אנשי היו בנסיעות .תעשי זה ,תעשי זה ,ואחרי זה ,בסו! השבעה,
19

מספר העמוד מצוי בספרות רומיות על פי התעתיק המקורי בראיו המקדי של עמי– עמ' .VII
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ירו באזכרה .הכול היה רע .האנשי ישבו .כל מקו שהלכת ,אנשי ישבו .ראיתי את אימא בוכה

פע אחת ,כשטלי נהרגה ,כשאבא שלי בא לספר לאימא שלי ,וזה היה קשה" )ריאיו מקדי ,עמ'
.(III

 .1.2.1.1התמודדות הנערות בזמ הפיגועי
בתקופת הפיגוע שטלטל את המושב תמכו החברות זו בזו .ה התחברו לנערה שהייתה
חברה של אחת ההרוגות ותמכו בה א! שהייתה צעירה מה" :היינו ביחד החברות .מאז
נעמה נהייתה חברה שלנו .היא הייתה חברה טובה של הילה שנהרגה ,אז היא הייתה לבד ואנחנו
ביחד ,אז מאז נהיינו חברות .והיו אנחנו עדיי ִאתה" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .1.2.2הפחד מפני טילי
לפני העקירה נורו פצמ"רי וקסאמי אל עבר גוש קטי! .המרואיינת מדווחת על פחד ואי
נוחות מהטילי" .הפצמ"רי והקסאמי זה הפריע .ברור .כשהייתי בבית אז זה היה בסדר ,אבל

כשהייתי בחו" או שהייתי לבד בבית אז הייתי מפחדת" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .1.3הכנה לקראת העקירה
 .1.3.1חוסר נכונות לארוז
לפני העקירה החליטה המשפחה לא לארוז אלא לקחת רק את הדברי החשובי ,כגו
אלבומי" :לקחנו רק דברי חשובי ושמנו באוטו של סבא וסבתא .ג כל אחד לקח דברי
חשובי שלו ושמנו באוטו .שאר הדברי השארנו בבית .לא ארזנו .אני לקחתי את האלבומי"

)ראיו מקדי ,עמ' .(III

 .1.3.2היערכות לקראת יו העקירההעברת הרכב
המשפחה העבירה את רכבה אל מחו" לגוש קטי! וארזה את האלבומי ודברי חשובי
אחרי" :האוטו לא היה בגוש .הוצאנו אותו לפנֵי .לקחנו דברי חשובי ושמנו באוטו של סבא

וסבתא .ג כל אחד לקח דברי חשובי לו .אני את האלבומי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III
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 .1.4חוסר אמונה בהתממשות העקירה
למרות ההחלטה על ההתנתקות ולמרות פעילות הצבא לקראתה רווחה אמונה שהעקירה לא
תתרחש" :היה לי ברור שזה לא יקרה .התחלתי להאמי רק שהתחילו לפנות את היישובי" )ריאיו
מקדי ,עמ' .(III

 .2בזמ העקירה
 .2.1תיאור האירוע הטראומתי
יו העקירה מאופיי בתיאור ללא רצ! כרונולוגי .למרואיינת היה קשה להיזכר ביו העקירה
ולתאר אותו .הדמויות הבולטות ביו העקירה ה סב Fוסבת" :Fזה קשה לי .לא דיברתי .שתקתי.
סבתא רבא שלי היתה בשואה וג סבא שלי ,אבל הוא היה קט ,ב שנה וחצי או שלוש .קט .והוא דיבר
על זה הרבה .הוא השווה את זה לשואה .סבא וסבתא היו ִאתנו .לאחותי הגדולה היה קשה לשמוע את
זה .אני ישבתי ושתקתי .היו כאלה שבכו .האוטו לא היה בגוש .הוצאנו אותו לפ ֵני ,הלכנו לאוטובוס.
לסבתא קשה ,אז ה היו באוטו שלה .נסענו לסעד ,ג סבא וסבתא נסעו לסעד .לקחנו דברי חשובי
ושמנו באוטו שלה .ג כל אחד לקח דברי חשובי לו ושמנו באוטו .שאר הדברי השארנו בבית.
אחרי זה לקחו אותנו לפנימייה .היינו בכותל .אז היה מצב רוח אחר ,היה מצב רוח טוב .זה היה ב3:00

בלילה ,והיו ש המו אנשי ,והיה כוח .זה היה מרגש" )ריאיו מקדי ,עמ' .(IV-III

 .2.1.1שירי חסידיי בזמ העקירה
ביו העקירה שרו שירי חסידיי בבית הכנסת" :רק בבית כנסת שרו מלא שירי קודש" )ריאיו
מקדי ,עמ' .(IV

 .3בסמיכות לאחר העקירה )עד כשנה לאחר העקירה(
 .3.1סגנו מוזיקלי מועד :שירי ישראלי עכשוויי ,שירי חסידיי אלטרנטיביי
לאחר העקירה השתנה טעמה המוזיקלי של המרואיינת .את השירי החסידיי שמעה פחות,
ובמקומ החלה לשמוע שירי ישראליי עכשוויי" :זה היה שבועיי אחרי הגירוש ,שהתחלתי
לשמוע את השירי האלה .אני אוהבת שירי עבריי .לא נעמי שמר ,את החדשי ,כמו סינרגיה .אני

ג אוהבת שירי חסידיי אלטרנטיביי ,אבל יותר את השירי העבריי החדשי" )ריאיו מקדי,
עמ' .(II

231

 .3.2תפקיד השירי בזמ ההקשבה – העבריי והחסידיי האלטרנטיביי
 .3.2.1שירי קצביי
 .3.2.1.1מסייעי לתקשר חברתית
שירי קצביי נשמעי ע חברות תו כדי שירה וריקודי" :וכשאני מתחרפנת אני אוהבת

לקפו" ולהשתולל .שירי רועשי לא אכפת לי ,ג ע חברות" )ריאיו מקדי ,עמ' .(II

 .3.2.1.2מסייעי לשחרור
המוזיקה הקצבית משחררת כשנלווה לה ריקוד" :המוזיקה הקצבית עוזרת לקפו" ולהשתולל,
מוציאה את העצבי .לא יודעת ,סת משוחררי .שאני עצבנית אני אוהבת לשמוע שירי קצביי

שמשחררי ,ואני יכולה להתחרפ ִאת" )ריאיו מקדי ,עמ' .(II-I

 .3.2.1.3מסייעי להתמודד ע עצבנות
כשמצב רוחה של המרואיינת לא טוב והיא עצבנית ,היא מעדיפה שירי קצביי" :כשאני

עצבנית אני אוהבת שירי קצביי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

 3.2.2שירי שקטי – גור מרגיע
שירי שקטי המרואיינת שומעת לבדה במיטתה .שירי אלה מועדפי על המרואיינת כשמצב
רוחה טוב והיא רגועה" :וכשהיה לי טוב אהבתי לשמוע שירי שקטי .זה עשה טוב .כשאני רגועה –

שירי שקטי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

 .3.2.3שירי חסידיי – מדד לקרבה או ריחוק מהדת
שמיעת שירי חסידיי ביטאה קרבה של המרואיינת לדת .שמיעה של שירי ישראליי חדשי
בעלי תכני שאינ מקובלי בעול הדתי ביטאו התרחקות מהדת" :לפני הגירוש ,כשגרנו בגוש,
שמעתי רק שירי חסידיי .שבועיי אחרי הגירוש התחלתי לשמוע את השירי האלה ,שירי ישראליי
חדשי .מי שיותר דתי לא שומע את השירי האלה .ברור לי שאני אחרת .לא הייתי כמו היו .הייתי יותר

דתייה" )ראיו מקדי ,עמ' .(II
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 .3.3תופעות טראומטיות לאחר העקירה
 .3.3.1תחושות אש לאחר העקירה
יש למרואיינת תחושות אשמה שלא נאבקה עוד ולא עשתה די בשביל לשמור על הבית:
"בדיוק דיברנו שא הייתי יכולה להחזיר הכול אחורה הייתי מתנהגת אחרת .לא הייתי יוצאת
מהבית שלי .היו מרימי אותי .המחשבה שלי הייתה שאני לא הייתי עוזבת את הבית שלי .אני

הרגשתי שעזבתי את הבית שלי ,שלא נלחמתי ,יצאתי בלי להילח .זו ההרגשה" )ריאיו מקדי,
עמ' .(IV

 .3 .3.3צפייה בטלוויזיה באירוע דומה שהצי את הטראומה
לאחר ההגעה לפנימייה שבה שהו צפו בטלוויזיה בעקירת של היישובי בצפו השומרו.
למרואיינת היה קשה ועצוב לצפות בטלוויזיה .המראות הציפו את כל מה שחוותה בעצמה
יומיי קוד לכ" :אז ראינו טלוויזיה ,והראו את חומש ,וזה עשה מצב רוח רע .זה היה שונה ממה
שהיה בגוש ,כי ש היה הרבה יותר אלימות .לא רציתי להיות ש .ישבתי וראיתי .אוי ואבוי ,היה

עצוב" )ראיו מקדי ,עמ' .(V

 .3.3.4תחושת חוסר יציבות בעקבות המעברי התכופי
מרואיינת זו עברה ע משפחתה ארבעה מקומות מגורי במש כתשעה חודשי עד שהגיעה
לשכונת הקראווילות שבה היא גרה היו .המעברי הרבי יצרו תחושה של חוסר יציבות:
"הביאו אותנו לפנימייה .היה גרוע ,הכול ,האוכל ,החדרי .הכול היה חד פעמי ,צפו! ,אי פרטיות,
אחד בתו השני .בראש השנה ]לאחר כחודש וחצי[ עברנו לעיר האמונה .זה היה ג כזה גרוע ,כי היינו
רק תשע משפחות ,ולא היינו ע כל היישוב ,והיה בו" .אבל היה לנו קרווא ,לא גרנו אחד בתו השני.
היינו אוכלי את האוכל של אימא שלי .היינו ש חודשיישלושה .אז עברנו למתק הצבאי .חלק
מהיישוב היה במלו בדרו ,וחלק במתק הצבאי ,ואז כול עברו למתק הצבאי .ג היה גרוע אבל
יותר נחמד .לא חיכיתי לעבור לאתר הקראווילות ,אבל רציתי פינה משלי ,מקו משלי ,שיהיה את

הדברי שלי .הייתי הרבה בחדר של אורי אבל לא היה לנו את המקו שלנו .כול ראו הכול" )ריאיו
מקדי ,עמ' .(VIV
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 .3.3.4צער על שלא נפרדה מגוש קטי
המרואיינת מביעה חרטה וצער על שלא נפרדה מגוש קטי! ועל שלא לקחה מזכרות כגו חול:
"יש לי רשימה של הרבה דברי שאני מצטערת עליה .אבא שלי הביא אחר כ שקיות של חול

מהבית .הייתי לוקחת חול" )ריאיו מקדי ,עמ' .(IV

 .3.4קשיי החיי לאחר העקירה
 .3.4.1הקושי שבחוסר פרטיות
בפנימייה שבה שהתה המשפחה ובכפר הנופש לא היו פרטיות ופינה לכל ילד ,כיוו שהחדרי
שבה ה גרו היו צמודי זה לזה וצפופי" :הכול היה גרוע .האוכל החדרי .בכפר הנופש היה
גרוע אבל יותר נחמד בפנימייה שהיינו בה .רציתי פינה משלי ,מקו משלי ,שיהיה את הדברי שלי.
הייתי הרבה בחדר של אורי ,אבל לא היה לנו את המקו שלנו .כול ראו הכול .היה צפו! ,אי

פרטיות" )ריאיו מקדי ,עמ' .(V

 .3.5אידיאליזציה של גוש קטי לאחר העקירה
לאחר העקירה ,שהייתה אירוע טראומתי ,נעשתה אידיאליזציה של גוש קטי!" :אהבתי לגור בגוש.

אהבתי הכול .כמעט הכול היה מושל ,החברות גרו קרוב" )ריאיו מקדי ,עמ' .(II

 .3.6מקורות הכוח מיד לאחר העקירה
 .3.6.1החברות כמקור תמיכה
את התמיכה והכוח מצאה המרואיינת אצל חברותיה" :החברות תומכות ועוזרות .כשקשה לי,

אני מדברת ע החברות" )ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

 .3.6.2האחות כמקור תמיכה
לאחר העקירה נתמכה המרואיינת באחותה הגדולה ממנה שגרה עִ מה בחדר" :אני קרובה
לאחותי ,שהיא בכיתה ט' .אנחנו ביחד בחדר .חלק מהדברי שאני עוברת היא ג עברה ,וג חברות

שלה עברו ,אז זה עוזר" )ריאיו מקדי ,עמ' .(VI
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 .3.6.3השירי כמקור תמיכה
לאחר העקירה המרואיינת מרבה להקשיב לשירי המסייעי לה רגשית" :כשאני עצבנית אני
אוהבת לשמוע שירי קצביי שמשחררי ,ואני יכולה להתחרפ .הייתי עצבנית הרבה פעמי .זה
עשה טוב" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

 .4שנתיי לאחר העקירה
 .4.1נגינה בגיטרה להפגת שעמו
לאחר העקירה הגיטרה ממלאת את זמנה של המרואיינת בעת שעמו" :עכשיו כשמשעמ לי אני מנגנת
קצת בגיטרה .א! פע לא התעמקתי בזה ,אבל רק גיטרה מעניינת אותי .לוקחי את החוברת ומנגני את

האקורדי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(I

 .4.2תחושת געגועי לגוש קטי
 .4.2.1געגועי לי ולחול של גוש קטי
הי בגוש קטי! היה מקו בילוי מרכזי למרואיינת ,והייתה בו אווירה מיוחדת .הי והחול
חרוטי בתודעה של התושבי כמקו ייחודי" :פה זה לא אותו הי של הגוש .אבא שלי הביא אחר

כ שקיות של חול מהבית .הייתי לוקחת חול" )ריאיו מקדי ,עמ' .(IV

 . 4.2.2געגועי ליישוב
ניכר געגוע גדול לחיי במושב – לאווירה ולמתקני המשחקי שבה נפגשו המרואיינת
וחברותיה" :היו שני מתקני שש היינו נפגשות החברות .היינו יושבות ש .האנשי השתנו .הכול

השתנה ,האווירה השתנתה" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .4.2.3געגועי למיטה
המרואיינת מביעה געגוע למיטת הקומתיי שהייתה לה בגוש קטי!" :הבית היה גדול .הייתה לי

מיטת קומתיי .אהבתי את המיטה שלי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(II

 .4.2.4געגועי לחברות
הגעגועי לחברות שנאלצו להיפרד בעקבות פיצול הקהילות והמרחק בי היישובי מתעצמי
ככל שהזמ עובר .ממצב שבו ה בילו במש רוב היו יחד ה עברו למצב שבו ה מתראות
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לעתי רחוקות" :החברות היו קרובות אחת לשנייה ,ועכשיו א אני רוצה לנסוע לחברה בניצ זה
שעה .החברות גרו לידי או שהיו קרוב ,וכא זה רחוק .אני רציתי לנסוע לחברה שלי ,אז בגוש זה היה

לקחת טרמפ וכמה דקות אני אצלה ,וכא זה בעיה .אפשר היה להגיע לחברה מתי שרוצי" )ריאיו
מקדי ,עמ' .(V

 .4.3קשיי התאקלמות ביישוב הזמני
 .4.3.1קשיי בניידות מיישוב ליישוב
הצור בנסיעה מיישוב ליישוב מקשה את שמירת הקשר של עמי ע חברותיה ונות תחושה של
מוגבלות" :רציתי לנסוע לחברה שלי ,אז בגוש זה היה לקחת טרמפ ,וכמה דקות אני אצלה ,וכא זה
בעיה .להגיע לבית הספר זה שתי דקות מפה ,אבל להגיע לחברה זו בעיה .אי אפשר בטרמפי ואי
אוטובוס .ש )בגוש( ג שזה היה יחסית חור ,החברות היו קרובות אחת לשנייה ,ועכשיו א אני רוצה
לנסוע לחברה בניצ זה שעה" )ריאיו מקדי ,עמ' .(V

 .4.3.2קשיי בהישענות על ההורי
לאחר העקירה המרואיינת מדווחת על קושי בקשר בינה להוריה" :דיברתי ע ההורי .מה זה
נתנו לי כוח ,ג לה לא היה כוח .הרגשתי את הקושי שלה ,ה ניסו לעזור .ע הורי יש פער דורות"

)ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

 .4.3.3אווירת שעמו וחוסר מעש באתר הקראווילות
המרואיינת חשה שהחיי בשכונת הקראווילות משעממי ,וכי אי לה מה לעשות" :משעמ פה,
האווירה .אני מחכה לעבור לאולפנא ,אני מחכה לעו! מפה אפילו שאני עוזבת את הבית ,המשפחה"

)ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

 .4.3.4חוסר משמעות לחיי ביישוב הזמני
תחושת חוסר משמעות המקשה על המרואיינת להתאקל ביישוב הזמני ניכרת כאשר היא
מציינת שא ייפול קסא אחד היא עוזבת את המקו ,מה שאי כ בגוש קטי! ,שש לא עלה
בדעתה לעשות כ ,כיוו שהיא חשה משמעות למגורי ש" :אבל א פה ייפול פצמ"ר אחד אני

לא אשאר" )ראיו מקדי ,עמ' .(III
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 .4.4מציאת נקודות חיוביות בחיי ביישוב הזמני לעומת החיי בגוש קטי והחיי מהעקירה עד
המעבר ליישוב הזמני – דר" להתמודדות :אי טילי ,א" יש פרטיות
המרואיינת מוצאת שני דברי חיוביי באתר שבו היא גרה היו :א( היו הטילי לא מגיעי
למקו מגוריה ,מה שאי כ בגוש קטי! ,שש נורו לעבר טילי מדי יו; ב( בקראווילה יש
למרואיינת פרטיות שחסרה לה במעברי התכופי מיו העקירה עד להגעה ליישוב הזמני:
"הפצמ"רי והפיגועי זה ברור שזה הפריע ,ופה אי את זה .לא חיכיתי לעבור לאמציה ,אבל רציתי פינה

משלי ,מקו משלי ,שיהיה את הדברי שלי" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .4.5מצבה הרגשי של המרואיינתפסימית ,כועסת ומשועממת
 .4.5.1תחושת שעמו וחוסר אנרגיה
למרואיינת אי אנרגיה ,והיא חשה שעמו ומורל ירוד מאוד" :משעמ פה האווירה .אני מחכה

לעו! מפה" )ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

 .4.5.2פסימיות –תחושת חוסר תקווה
המרואיינת חשה פסימיות על העתיד .היא אינה חשה תקווה ולא רואה את הטוב באופק" :אני
לא רואה את התקווה שיהיה יותר טוב .שיהיה בית יהיה יותר טוב ,אבל אני לא יכולה לראות את זה.

אני לא רואה את זה באופק" )ריאיו מקדי ,עמ' .(VI

 .4.5.3תחושת כעס
המרואיינת מביעה כעסי ומרירות על מקו מגוריה ועל מצבה" :לא שאלו אותי .לא טוב פה .א

פה ייפול פצמ"ר אחד ,אני הולכת" )ריאיו מקדי ,עמ' .(III

 .4.6ציפייה מהקבוצה בתרפיה במוזיקה – סודיות ,שירה וכי
 .4.6.1שמירה על סודיות
המרואיינת מצפה שתוכל לבטא את עצמה בחופשיות ורוצה לדעת בביטחו שהדברי שנעשי
ונאמרי בקבוצה לא יתפרסמו" :שלא יגלו דברי שאומרי פה ,ושנוכל לספר פה דברי" )ריאיו
מקדי ,עמ' .(VI
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 4.6.2שירה וכי
למרואיינת חשוב שתהיה אווירה שתאפשר ליהנות ולשיר" :שנשיר ושיהיה כי!" )ריאיו מקדי,
עמ' .(VI
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נספח 16
דוגמה לתמליל פגישה חמישית

20

 6 13/2/2007נערות

במהל" הפגישה יש צבעי:
שמות הנערות המגיעות לפגישה
שמות השירי שהנערות בחרו
הזמ לפי דקות
בר ואורי באות כשביד אוכל ושתייה :בר מביאה שתייה ,ואורי מביאה חטי! ביסלי.
 – 16:20הגיעו :עמי ,אורי ,בר ושרו.
עמי ]לבר[ :תתחדשי על החצאית.
חוה ]לבר[ :בר ,התלבטתי ,כי הבטחתי ל שאני אחמ ,אבל היו ח.
בר :זהו ,היו שחשבתי על זה ,חשבתי שאני מקווה שהיא לא הדליקה את המזג.
חוה :אמרתי שאני אשאל אות ,וא תרצי ,כי ח .טוב ,אנחנו מתחילי.
אורי :היו מתחילי מהרפיה.
אוקי? היו נעשה משהו שונה ממה שעשינו ,אבל בסדר .מי
ֵ
חוה :א תרצו ,נעשה היו הרפיה.
רוצה להיות ראשונה?
אורי :אני.
]חוה מגישה לאורי את מדד הרגשות ומנגנת בגיטרה את מנגינת הפתיחה[.
16:21
אוקי .אני .זה הכול הפו .אני מתוחה ,אני ג אוהבת.
אוריֵ :
]עמי מתופפת באצבעות בג'מבה[.
חוה :אז את מתוחה ואוהבת .מתוחה ממה?
אורי :אני לא רוצה להגיד ,ורגש לא מזוהה.
חוה :ורגש לא מזוהה.
עמי :את סותרת את עצמ.
אורי :מה?
עמי :את סותרת את עצמ.
חוה :למה סותרת?
אורי :לא.
עמי :לא .היא אומרת מתוחה אבל ג אוהבת ,אבל אז רגש לא מזוהה.
אורי :לא זה.
חוה :זה אומר שיש כמה דברי .זה לא סותר.
עמי :כמו לכול.
16:22
חוה :נכו.
]המדד עובר לעמי[ :נראה לי רגש לא מזוהה.
אוקי.
חוה :רגש לא מזוההֵ ,
]המדד עובר לבר[ :כואב לי הראש ,אז אני...
חוה :אולי צרי להוסי! עוד.
בר :אי פה ,אני אגיד בעל פה .כואב לי הראש.
חוה :את רוצה להוסי! את זה?
16:23
בר :זה לא רגש.
חוה:זה תחושה.
בר :זה תחושה .אני די עייפה ,ואני ג מבולבלת ,ואני לחוצה .זה שבוע קשה .יש להורי שלי שבת
וזה...
חוה :שבת זו? ]יו נישואי[.
בר :כ .והכול עשינו ,ואני צריכה לדאוג לכל מיני דברי.
חוה :וזה ג מרגש.
עמי ]לבר[ :את צריכה להתרגש לשבת.
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16:24
]עמי ובר מחייכות[
בר :אז כואב לי הראש ,אני מבולבלת ,לחוצה ועייפה ,אבל...
חוה :אבל ,יש ל אובר רגשות.
בר :אפשר להגיד משהו?
חוה :כ
בר :כאילו לא קשור לזה .כשאני יוצאת מפה אני נהיית בדיכאו.
חוה :אולי אנחנו נוגעי בדברי ש...
עמי :נקודות רגישות.
בר :לא ,לא .כאילו כשאני פה כי! לי וזה ,ואז שאני יוצאת מפה...
עמי :צרי לחשוב אי זה לא יקרה.
חוה :בואו נחשוב למה זה קורה.
בר :אני הולכת ע אורי ,ואז...
עמי :כי פה את מתחרפנת ומשתגעת ,ואז את הולכת וחוזרת לחיי ,כאילו .זה לא שיגעו.
חוה :או שאולי נעלה השערה שאנחנו נוגעי בדברי שה לא פשוטי.
אורי :בר ,לא טוב ל בבית? ]שואלת בציניות[.
16:25
חוה :יכול להיות ,בר? שאנחנו נוגעי בדברי קשי? ג אני לפעמי יוצאת מפה ואני מהורהרת.
אני נוסעת הביתה ואני חושבת על מה שהיה פה ,כי לא תמיד עולי פה דברי קלי .נגיד שבוע
שעבר לא היה קל.
עמי :מה היה שבוע שעבר? שנאתי אות ]פונה לבר[.
חוה :הייתה תחושה קשה .האווירה כבדה הייתה.
בר :אה ,כ .עמי רבה ע מישהי.
עמי ]לבר[ִ :את .שנאתי אות.
חוה :אבל זה מה שאת חוות בחיי ,וזה בסדר.
בר :את מי?
אורי :אני לא.
עמי ]לאורי[ :את זה את אמרת.
חוה :בר ,אני שמחה שאמרת את זה.
בר :לא כאילו ,אני לא אומרת שזה רע בעיקרו.
אורי :זה כ רע.
עמי :לפעמי זה טוב להיות בדיכאו.
בר :זה די רע ,אבל כאילו אני לא מבינה מה קורה .פה כיי! לי ,זה לא הגיוני ,כאילו אני הולכת
הביתה ואז אני מצלצלת לאורי.
]אורי לוקחת את התו! האפריקאי ,הופכת אותו ושרה לתו התו![.
עמי :זה נשמע עצבני.
חוה :בר ,את מרגישה תמיכה? את מרגישה בקבוצה שטוב ל? או שקשה ל?
בר :כ ,די טוב.
16:26
חוה :יש מישהי שמרגישה את זה שהיא יוצאת מפה?
עמי :בדר כלל לא.
בר :תראי א נגיד אחרי חוה.
חוה :כ ,אחרי חוה.
]מחייכות[
עמי :יש חוה ,זה כזה מוסד ,יש חוה.
בר :הולכי לחוה.
אורי :הולכי לחוה ]בהטעמה מלרע[.
בר :כאילו א אני אמשי להיות ִאת כמה זמ אז לא יקרה.
חוה :שמת לב מה בר מבקשת מכ?
עמי :כ ,שנישאר ביחד אחרי הפגישה.
חוה :נראה לכ שאת מסוגלות?
אורי :ננסה.
חוה :א תמשי להיות ל תחושה.
בר :א אני ,נגיד.
עמי :ייגמר המפגש הזה ,ואז...
בר :ונגיד ,נהיה כול ביחד.
עמי :נסתובב סת.
חוה :אז אולי זה לא יהיה כל כ קשה.
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בר ]על אורי[ :היא לא רוצה להיות ִאתנו ]בציניות[.
בר :זה לא בגלל שאני לא לומדת ִאת באותו בית ספר .ככה אני מתגעגעת אליה.
16:27
אוקי ,הלאה.
אוריֵ :
חוה :בר ,אני מעריכה את הֵIנות של,
אורי ]לבר[ :ג אני מעריכה אות.
]מדד הרגשות עובר לשרו ,וחוה Jרה[
שרו :לחוצה ומתוחה זה אותו הדבר.
]עמי מדגימה על ידי שפת הגו! מה ההבדל בי מתוחה ללחוצה[.
עמי :יש איזה שוני.
אורי :יו ,איזה שיר מדהי.
עמי :איזה?
אורי :יו ,יו ,תנו לי.
עמי :אי זה הול?
שרו :מתוסכלת.
חוה :שנייה ,שנייה ,אני רוצה להישאר ע שרו .יש מצב שתשתפי אותנו למה?
שרו :בגלל האולפנות.
חוה :בגלל האולפנות אי עוד שינוי?
שרו :לא.
]אורי Jרה :בהצלחה ,שרו[.
שרו :ביו חמישי הזה.
עמי :יש לנו בחינות ביו חמישי.
בר :איפה?
שרו :ברעיה.
חוה :רעיה ,איפה זה?
16:28
עמי :בבית אל.
בר :היו הייתה לי שיחה ע היועצת.
עמי :אי היה?
בר :פלצני.
עמי :היא חייבת.
אורי :בר ,יש ל פצעי.
בר :לא ,זה לא.
בר :אפשר שנייה לכתוב?
חוה :בשמחה.
עמי :שרו ,לא מילאת טופס.
שרו :מי?
עמי :טופס הרשמה.
חוה :אני רואה שהמתח בעקבות כל האולפנות ומה שיהיה בשנה הבאה זה משהו מאוד בולט.
אורי :נפו" פה.
עמי :כ ,כ.
חוה :וזה טבעי .זה השלב.
שרו ]בציניות[ :הכול טבעי ,בסדר.
חוה :לא הכול טבעי ,אבל זה שלב שמגיע.
אורי :איזה אולפנא למדת?
חוה :אני למדתי באמנה.
בר :אמנה.
אורי :תגידי איפה .טסת פע לחו"ל?
16:29
חוה :החיי שלי מאוד מענייני אות ]מחייכת[.
בר :מילאתי.
אוקי ,טוב.
חוהֵ :
]אורי מתחילה לתופ! בתו! האפריקאי ושרה .[I want to read a
חוה :אני היו רוצה לעשות מי משהו הפו ממה שאנחנו עושי תמיד ,בסדר?
אורי :מתחילי בשרו.
]חוה מחייכת[.
עמי :סת.
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חוה :נעשה משהו הפו .אני את לכ לבחור.
אורי :כלי?
חוה :משלושה שירי שיר אחד .לא שירי שבחרת אלא שירי קיימי .נבחר אחד כדי לעבוד
ִאתו ,שיר אחד ונעשה ִאתו משהו.
בר :ע פה אחד?
חוה :השירי ה ככה ,אחד מה זה עניי
אורי :עשית בשכל ]מראה שחוה תלתה גיליונות נייר כפולי על הקיר כדי שלא יתלכל[.
בר :עניי ,עניי של זמ.
חוה :נכו ,עניי של זמ.
בר :אי ידעתי.
חוה" :קח אותו לאט ,את הזמ".
16:30
אורי :בר שרה אותו בפסטיבל ,ע כל הגוש.
חוה :יפה.
אורי :היא הייתה ע שמלה כחולה קטיפה ,נכו?
בר :קטיפה?
חוה :מתי זה היה?
עמי :בגוש.
חוה :בגוש.
בר :אה ,נכו ,הייתה לה פה ]בר מראה אי הייתה החולצה[.
עמי :היא שרה כמו ]עמי מציגה ומחקה את בר ששרה[.
בר :איזה חוצפנית!
אורי :היא שרה לאט ]מחקה את בר[.
בר :תפסיקי לבלבל במוח!
חוה :לא ידעתי שהיה כוכב נולד בגוש.
אורי :הייתה כל שנה ,כל שנתיי ,כל שלוש.
חוה :והיה זוכה?
אורי :כ.
חוה :ומה נתנו למי שזוכה?
בר :כ ,היו זוכי.
אורי 500 :שקל.
שרו :אני לא הייתי מביישת בשביל  50שקל.
אורי.500 :
בר :ברור שלא.
עמי :זה לא לבייש.
אורי :היא חלמה להיות כמו...
בר :היא אהבה את זה.
עמי :אהבת ,מה זה היא אהבה את זה.
16:31
חוה :שרת לבד ,בר?
בר :אני ועמיגור ,אני ורונ ]צוחקת[.
אורי :הוא דומה לאבא של
חוה :השני הוא "עו! גוזל" ]שרה את המשפט[ .את זוכרת ששרת את זה בשבוע שעבר? אני לא
יודעת א שמת לב.
אורי :זכרוני מטעה אותי?
בר :את רואה את הסרטי?
חוה :אחר כ אני אראה.
אורי :אוי ,לא.
בר :אה ,בגלל זה.
אורי ]למצלמה[ :אה ,תראי אותי.
עמי :שמעת את כל ההערות שאמרתי על בר?
בר :לי כבר היה.
אורי ]Jרה[" :תראי ,זה אני".
חוה :והשיר האחרו הוא "לא קלה היא דרכנו".
]בר מתחילה לשיר" :לא קלה היא לא קלה דרכנו"[.
אורי :עניי של זמ.
16:32
חוה :עניי של זמ?
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אורי :כ.
חוה :אני את לכ חוברות ע השיר הזה ,ואנחנו נשיר את זה בלי החוברות אלא ע פלייבק.
בר :או.
אורי :בואו נעשה את "לא קלה היא דרכנו".
עמי :לא.
אורי :אנחנו לא יודעות את השיר.
חוה :מי רוצה את "לא קלה"?
]בר ואורי מצביעות[
חוה :רק Sת וSת רוצות "לא קלה"?
שרו :כול רוצות את "לא קלה היא דרכנו".
]אורי ובר מתחילות לשיר[
]חוה מחלקת חוברות[.
16:33
]השיר מתחיל; בר ועמי מתופפות בג'מבה[.
חוה :אני את סימ.3 ,2 ,1 .
]אנחנו מתחילות לשיר .כול שרות[
]במילה "Tער שפו ,עמי מושכת לבר ב ֵTער[.
16:37-16:34
]עמי ממשיכה לתופ! בג'מבה ע השיר[.
]בסיו השיר אורי שרה בקול "לא קלה היא לא קלה דרכנו"[.
אוקי ,מה שנעשה עכשיו הוא שאנחנו הולכות לבנות את השיר הזה כשיר שלנו ,כלומר ע
ֵ
חוה:
אותה מנגינה ,אבל אנחנו הולכות לשנות את המילי ,וזה אומר שכל אחת תקבל שתי שורות.
אורי :כל אחת ואז שרה את זה?
חוה :נשיר את השיר ביחד .אבל לפני כ אנחנו בוני את השיר ותולי אותו על הקיר ונשיר את
זה עוד פע רק ע המילי שלנו .עכשיו תראו מה אנחנו עושי :כל אחד מקבל פה שתי
שורות .בכל שורה אפשר לשנות את המילי ,למשל" :אור הנר נמהל באור הירח" .יש פה
שורה ,ואני יכולה לשנות את המילי לאיזה מילי שאני רוצה ,כמו "אני עייפה ,כואב לי
הראש" .בסדר? את יכולי לבחור .תשימו לב כמה מילי יש בכל שורה ,ולפי זה תשימו כמה
מילי שאת יכולות .לא סת לשי עשר מילי בשורה של חמש ,בסדר? כל אחת תקבל
שתיי )שתי רצועות נייר( ותבחר את הצבע שמתאי לה.
]הג'מבה אצל עמי ,והתו! האפריקאי אצל אורי[.
16:38
בר :אני רוצה צבע כחול.
חוה :הנה ,יש לכ פה .עכשיו אני אחלק לכ את המשפט ,סליחה.
אורי :זה של הדפי?
חוה :כ .אני רוצה להגיד לכ שמי שכותב על התו! לשי לב שיש שני דפי מתחת ,כדי שלא
יעבור לתו! .עכשיו בואו ,אני אגיד לכ את המילי .תביאי לי ד! ]לעמי[.
]אורי מביאה לחוה ד! ובו מילות השיר .אורי שרה אוי ,אוי ,אוי[.
חוה :אורי ,יש ל את "אור הנר נמהל באור הירח ,על הכר שער שפו" ,שתי השורות האלה?
אורי" :בחלו צמרת ע" פורח".
עמי] :מתקנת את חוה שלא שרה נכו את המילי[
חוה :עמי ,סליחה.
אורי :מה לרשו ,רגע?
חוה :את יכולה לשנות ,רק שימי לב כמה מילי יש ל פה ,ולפי זה תשני.
עמי" :בחלו צמרת ע" פורח ,והשקט חזר רואי על פי החיו".
עמי :מה לכתוב?
חוה :בר ,סערה הייתה ,הנה חלפה לה ,ופני שוב בוקעות כפני הי .אני אביא ל כדי שתראי ]חוה
מראה לשרו את המשפטי שלה" :ע האור נמשי ללכת הלאה ,הדר רבה המסע עדיי לא
ת"[ .את הפזמו נחבר ביחד.
עמי :סת לכתוב משפט?
חוה :מה שמתאי ל עכשיו ומה שאת מרגישה .מה שכאילו מתאי ל ,ותסתכלי לפי מספר
הזה.
16:39
]חוה הולכת לאורי שכותבת על התו! ובודקת שהטוש לא עבר לתו![.
חוה :אני אביא ל עוד ד!.
]עמי מביאה לאורי ד![.
חוה :הנה ,כדאי שתשימי את זה ]חוה מביאה ד! גדול[.
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חוה ]נותנת דפי לעמי ולבר שישימו מתחת לד! שבו ה כותבות[ :אני רוצה שתכתבו מה
שמתאי לכ ,אי שאת מרגישות .אני מרגישה שיש הרבה תכני שא נסדר אות בתו שיר
אז זה יעזור לנו.
]אורי שרה "אור הנר נמהל["...
חוה :תכתבו את זה קצת גדול ,כדי שנוכל לראות את זה אחר כ.
בר :מוח כותבי ע חי"ת?
חוה :מוח כ.
16:40
שרו :אני לא יודעת את המנגינה.
]חוה שרה את המילי והמנגינה "ע האור נוסי! ללכת הלאה"[
אורי :אני רושמת קוד את המשפט הזה ,ואז אני רושמת על הד!.
אוקי.
חוהֵ :
חוה :את לא יודעות מה ע נעמה היו?
16:41
עמי :היא יודעת שיש את זה ,נראה לי.
חוה :וג ירד יודעת נכו?
]אי תשובה[.
אורי :אני אצא עד השבוע.
חוה :את שתי השורות .לכל אחת יש שתי שורותS .ת ]אורי[ שתי השורות הראשונות; עמי שתי
השורות השניות; בר שתי השורות השלישיות; ושרו שתי השורות הרביעיות .ממש ככה .מה
שמדבר ,מה שמתאי עכשיו .לפעמי אנחנו מרגישי רגש לא מזוהה ,אולי אנחנו יכולי
לזהות אותו בתו השיר או לתו השיר.
עמי :אי לי משפט.
חוה :את יכולה לכתוב "אי לי משפט".
16:42
עמי :זה לא מתאי ,אבל...
חוה :למה?
עמי :יש לי רק אחד.
חוה :ג להגיד "אי לי משפט" זה משפט .לא צרי לחשוב יותר מדי .פשוט תשפכו מה שיוצא.
שרו ,את רוצה לכתוב את זה על עוד ד!?
עמי :זה לא מתחבר לי.
חוה ]לשרו[ :את זה בשורה חדשה )עוזרת לשרו לסדר את השורות שכתבה(.
]הדלת נפתחת ,נעמה נכנסת[
16:43
חוה :שלו ,ברוכה הבאה .חסרת לנו .בואי! ]מסבירה לנעמה מה ה עושות[ .בואי ,אנחנו מחברות
מילי למנגינה של שיר ששרנו .אני את ל את זה ,ואני את ל את המילי .המילי של
יהיו...
אורי" :לא קלה היא לא קלה דרכנו".
בר :גמרתי.
]חוה מראה לנעמה מה עושי[.
בר :מה לעשות ע זה? ]ע רצועת הד![.
אוקי ,אז אורי ,גמרת?
חוהֵ :
]עמי מסתכלת לראות א אורי כתבה נכו[.
חוה :אורי ,גמרת? תראי...
עמי :צרי להוסי!.
16:44
חוה :תבדקי את זה ע המילי החדשות .הנה ,זה מתאי" .לפעמי אני מרגישה זוועה" ]Jרה[.
תכתבי גדול ,שיראו את זה.
בר :זה הכול?
חוה :מצוי! ]תולה את רצועות השירי[.
אורי ]Jרה[ :בחלו צמרת ע" של חוה ,אני אהיה ש ִאת.
16:45
עמי :תביא חדש.
חוה ]לבר[ :תביא את זה .אני אדביק את זה .מספר שלוש.
אורי ]לעמי[ :איפה שמת את הטוש שלי? ]אורי שרה בס"ד ,בס"ד ,בס"ד[
חוה :מי שגמר יכול לתת לי.
אורי ]כותבת[ :אני שונאת...
עמי :אות .סת.
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בר :במיוחד את עדינה.
עמי :את כל המורי בגלל שה...
16:46
חוה :מה שאת רוצה ,מה שאת מרגישה.
]בר לוקחת את הגיטרה ומנגנת שיר חסידי[.
חוה ]לשרו[ :תכתבי את המילי ,אני אכניס את זה למנגינה .אל תחשבו יותר מדי על המנגינה.
אורי :יש מילי לא קשורי.
16:47
עמי ]מושיטה את הד! שלה[ בכבוד רב.
]אורי שרה את השיר שבר מנגנת" ,כי הTביע נפש שוקקה" .מתברר שזה לא השיר שבר מנגנת,
אלא בר מתחילה לנג את "לא נפסיק לשיר" ,ואורי מצטרפת בשירה "לא נפסיק לשיר"[.
16:48
והמסי עוד יעלו לו ,לו ,לו ,לו ,ובמוסקבה השערי יינעלו ,לו ,לו,
]בר ואורי שרות "א יהיה רע ִ
לו ,לו ,והסוכר ג הוא) ...חוה מצטרפת אליה בשירה( אנחנו לא ,אנחנו לא נפסיק לשיר .לא
נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר[.
חוה :אני רוצה להמשי לקחת את הדפי שלכ .נעמה ,את מרשה לי? ]לוקחת את של נעמה.
נעמה התחילה בפזמו ,ויש להמשי אותו )חוה שרה את מה שנעמה כתבה –
" :16:49לא קלי ה לא קלי חיינו ,ואני שונאת את המורי"( .עכשיו צרי עוד שתי שורות.
תגידו.
עמי :איזה חיי גרועי יש לנו.
אורי :נעמה ,שונאת זה ע Tי" ]נעמה כתבה בסמ"[.
]חוה כותבת" :איזה חיי גרועי יש לנו"[.
אורי :רגע ]היא מתחילה לשיר את הפזמו ומוסיפה" :כי אותנו פינו מהבתי"[.
עמי :מה את אומרת?!
אורי :מה את אומרת ,שלא פינו אותנו מהבתי?
עמי :לא .אותי גירשו .אני לא יודעת מה ִאת.
אורי :אותי פינו מהשולח.
חוה ]מצביעה על אורי[ :כי פינו; ]מצביעה על עמי[ :כי גירשו.
עמי :גירשו אותנו .תרשמי!
חוה :אורי ,גירשו?
אורי :כ.
שרו :כ.
בר :אני אומרת פינו .אני לא אומרת גירשו
אורי ]לבר[ :את לא צודקת.
שרו :גירשו.
חוה ]לשרו[ :את אומרת "גירשו"] .פונה לנעמה[ מה את אומרת?
נעמה :גירשו.
עמי :גירשו ,גירשו.
בר :מפני אותנו ]אומרת בקול משונה[.
אורי ]בציניות[ :זה היה מצחיק.
חוה :אז אני מקיפה את זה בעיגול :גירשו ,וכל אחד ישיר את זה אי שהוא רוצה.
16:50
חוה :טוב ,עכשיו תראו מה השיר .אני אקריא אותו ,ואז נשי את המוזיקה ]מקריאה את השיר[:
לפעמי אני שונאת מורות ולפעמי אני טיפשה; אני שונאת את הבית ספר ואת כל המורי
בגלל שה מפגרי; כואב לי המוח וזה לא עובר; לקחתי נורופ וזה לא עוזר; אני לחוצה בגלל
שאני נבחנת לאולפנא ביו חמישי.
אוקי ,זה יהיה ]מרCה היכ[ כדי שנדע אי
חוה :נעשה את זה פה ,שנייה ]חוה מסדרת את השיר[ֵ .
לשיר את זה.
עמי :זה לא מתאי.
אורי :זה לא זה.
חוה ]עוברת על זה מהר[ זה בסדר" .לא קלי ה לא קלי חיינו; אני שונאת את המורי; איזה
חיי גרועי יש לנו כי אותנו פינו\גירשו מהבתי".
16:51
חוה :מוכנות לשיר?
עמי :זה לא הול ככה.
חוה :לא יל?
שרו :זה לא יל.
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חוה :בואו ננסה ,וא תרצו ,אפשר להוסי! עוד בית אחד .א יש רצו נצליח לשיר את השיר ,ואל
תילחצו .לא קראנו לשיר בש.
עמי :שנאת מורי.
חוה ]משמיעה את השיר[ ו...
חוה :אחת ,שתיי ,שלוש ]היא והבנות מתחילות לשיר .אורי מוסיפה יה ,יה[:
לפעמי אני שונאת מורות
לפעמי אני טיפשה
אני שונאת את בית הספר
ואת כל המורי בגלל שה מפגרי
 16:52כואב לי המוח וזה לא עובר
לקחתי נורופ וזה לא עוזר
אני לחוצה בגלל שאני נבחנת
לאולפנא ביו חמישי
פזמו :לא קלי ה לא קלי חיינו
ואני שונאת את המורי
איזה חיי גרועי יש לנו
כי אותנו פינו\גירשו מגוש קטי!
]כשמגיעי למשפט "כי אותנו גירשו\פינו" ,חוה נותנת לבנות את הבמה ,ורוב צועקות "גירשו"[.
16:53
אוקי ,רוצי לכתוב עוד בית ,או שזה מספיק?
חוהֵ :
אורי :לא ,לא.
חוה :טוב .עכשיו תגידו לי משהו שנראה לכ שבגלל שפינו\גירשו אתכ מהבתי אז החיי
גרועי.
בר :חלק מזה.
נעמה:לא רק.
חוה :לא רק.
עמי :זה סת קשור לשיר.
חוה :כלומר א היית ממשיכי לחיות בגוש קטי! אז המצב היה...
נעמה :לא ,לא ,לא.
בר :יותר טוב אבל לא מאוד טוב.
עמי :לא ע המורי.
בר :אבל בטוח היה חסרונות.
אורי :אבל נדפקו לי רבע מהחיי.
בר :שליש.
חוה :שליש.
עמי :היו שידכתי שני חרג'וקי ,יהיה לי שליש בעול הבא.
חוה :נעמה ,א היית נשארת בבית בגוש מה היה לא טוב?
נעמה :היה את המורי.
חוה :המורי היו עדיי מפגרי ו...
נעמה :סת.
חוה :החיי היו גרועי?
נעמה :ג.
16:54
עמי :שידכתי פעמיי.
חוה :כלומר שנעמה ...אי נקרא לשיר הזה?
עמי :שנאת החיי.
אורי :שנאת המורי והחיי.
בר :החיי.
בר :לא שנאת החיי ,כי אני לא שונאת את החיי.
אורי :המורי ,אני כאילו שונאת את המורי.
בר :או שגרת החיי או החיי.
חוה :שגרת החיי או החיי?
]אי התנגדות ,וחוה קמה לכתוב את ש השיר[.
חוה :טוב ,איזה צבע?
בר :לשנוא את המורי זה שגרה.
אוקי ,איזה צבע?
חוהֵ :
בר :מה שבא ל?
אורי :בא לי שחור.
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אורי :אי קוראי לזה?
חוה ]מגישה לאורי רצועת נייר[ :תכתבי פה "שגרת החיי" או "החיי".
]אורי כותבת[
]בר מתחילה שוב לנג בגיטרה .עמי ,שרו ונעמה – כל אחת עסוקה בשלה[.
חוה :אמרת פה משהו חשוב ,שג א היית חיי בגוש אז עדיי היו מורי מעצבני וחיי
קשי .אבל אורי אומרת שדפקו לה שליש מהחיי או רבע מהחיי.
אורי :חמישית.
 16:55חוה :חמישית.
עמי :זה אני אמרתי.
חוה :זה את אמרת.
אורי :שגרת החיי יהההה.
חוה :טוב ,בואי נתלה את זה.
אוריI am very very very sorry :
חוה :יש משהו שיכול לעזור למצב?
בר :שנחזור לגוש ,וג זה לא יעזור.
חוה :את אומרת א נחזור לגוש .מה עוד? מה עוד יכול לעזור עכשיו?
נעמה :שיפטרו את כל המורי.
שרו :זה לא ישנה ,כי כל מורה שיפטרו אותו יביאו אחר במקומו.
חוה :כל מורה אחר לא יהיה טוב.
נעמה :תהיה ועדה של תלמידי.
חוה :או שאת תהיו המורי.
נעמה :כ.
עמי :מסריח ,מסריח.
16:56
חוה :עמי ,יש ל רעיו אי אפשר לשנות את המצב כשהחיי ה כאלה?
עמי :לא ,שיישארו ככה.
חוה :החיי טובי? את אומרת שהחיי טובי?
עמי :ה לא טובי.
חוה :אורי...
עמי :לא טובי ,אבל שיישארו ככה.
בר ]לעמי[ :אי לשלוח ל?
חוה :אורי ,אי את יכולה לשנות?
אורי :את החיי האלה?
חוה :לא ,את המצב?
אורי :לא כל כ.
חוה :דיברנו על לחזור לגוש.
אורי :ג לחזור לגוש ,ג...
בר :עדיי יהיו דברי לא טובי .ג א נחזור ,זה לא יהיה כמו פע.
אורי :אני מעדיפה לא לשת! אותכ.
חוה :זה לא יהיה כמו פע] .לאורי[ :את מעדיפה לא לשת! אותנו? בר אומרת שא נחזור זה לא
יהיה אותו הדבר.
]אורי לוקחת את התו! האפריקאי ומתחילה לשיר ולתופ! מקצב חזרתי ,עוד מעט) ...את השיר
"לא קלה דרכנו"([.
חוה :אלו רגשות את רואות בשיר? שנאה ,כואב הראש.
עמי :איאהבה.
אורי :איאהבה ]Jרה[.
אוקי .תראו מה נעשה :כל אחת תיקח כלי נגינה .אנחנו הולכות לעשות תרגיל...
חוה :איאהבהֵ .
16:57
תניחו את הטושי ,ואנחנו הולכות לעשות תרגיל .כל אחת תיקח כלי שהיא יכולה דרכו להביע.
אנחנו ננג משהו יחד.
אורי :יאללה ,זה רעיו ,זה רעיו ,זה רעיו ]מדברת בקול ר[.
חוה :זה רעיו.
עמי ]לנעמה[ :תתחדשי על החצאית.
מצלתיי קוני מהר ,וגרביי לא חסר ,מצלתיי[...
]אורי שרה בקול רִ " :
]רק שרו לא בחרה כלי נגינה[.
חוה ]לשרו[ :מה את יכולה לקחת?
]אורי בתו! האפריקאי ,עמי בג'מבה ,בר בגיטרה ,נעמה במצילה ,ושרו בחלילית[.
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חוה :עכשיו תראו מה נעשה.
עמי :שרו ,את יכולה להיות...
]הבנות מתחילות לנג ללא מסגרת והקשבה[
חוה :אנחנו נעשה דבר כזה :אורי ,אני אומרת  ,אני עושה סימ...
בר :ש ...רגע.
חוה :אני אעשה סימ ,וכל אחת תביע הכי חזק מה שכתוב בשיר .וכשאני עושה סימ ,מפסיקי.
בואו נעשה ניסיו .שלוש ארבע ו...
נגינה ללא מבנה וללא הקשה .כשחוה נותנת סימ ,בר ואורי לא שמות לב ולא עוצרות.
16:58
עמי :אה ,או ]לבר ואורי שלא מפסיקות לנג[.
חוה :צרי לשי לב .כשאני נותנת סימ ,צרי לעשות פריז ,לעצור.
בר :טוב.
חוה :שלוש ארבע ו] ...נותנת סימ לנג שוב )פע שלישית([
חוה :את צריכי עוד?
אורי :כ.
אוקי .שלוש ארבע ו...
חוהֵ :
]מנגני שוב[
16:59חוה ]בפע החמישית ,אחרונה[ אי עכשיו? ]נושמת עמוק[ מה זה עשה עכשיו?
אורי :קקי ]כול צוחקות[.
חוה :זה עשה קקי .מה עוד זה עשה?
שרו :הוציא את העצבי.
חוה :מה?
שרו :הוציא את העצבי.
חוה :הוציא את העצבי .שרו אומרת הוציא את העצבי.
אורי :אני דווקא עשיתי את זה בנחנחיות.
חוה :עשית את זה בנחנחיות ,אבל זאת הייתה הבחירה של.
אורי :כ.
חוה :מה עוד? בר ,זה עשה ל משהו? הגביר ל את הכאב ראש?
בר :לאטלאט זה עובר.
עמי :אוי ,בר.
חוה :לאטלאט זה עובר .הגענו למצב שנורופ לא עזר ,וזה עוזר.
בר :כ.
חוה :נעמה ,מה זה עשה ל?
נעמה :לא יודעת.
עמי :שחרר מצבי לחוצי.
נעמה :שחרר עצבי.
17:00
]אורי מתופפת חזק ומעצבנת את בר ועמי[.
בר :די!
עמי ]לאורי[ :עוד מעט אני אצטר לקחת נורופ.
אוקי ,אז יש לנו.
חוהֵ :
אורי :עשית פרסומת לנורופ?
בר :אבל זה לא עזר .רק עכשיו זה משפיע.
שרו :עכשיו צרי לדעת לא לקחת נורופ ,כי זה לא עוזר.
חוה :עשית ג פרסומת למורי שלכ .אותי מסקר לראות מי ה.
עמי :את תתבאסי.
חוה :אני אתבאס? את מדברי עליה הרבה .אי א! מורה שאת מרגישי שמבי אתכ?
עמי :אצלנו המורה לספורט מבינה.
17:01
בר :אותי מביני .נאוה היועצת מבינה אותי.
אורי :אצלי א! אחד.
חוה :אות עדינה?
אורי :לא.
בר :אבל רותי ,אני שונאת אותה ,מכשפה.
עמי :עדינה המנהלת ,היא תהרוג אותי.
חוה ]לבר[ אבל נאוה היא יועצת ,נכו?
בר :נכו.
עמי :אצלנו אי אפשר להתקרב אליה.
248

חוה :אי מישהו שמבי אתכ?
עמי :לי המורה לספורט.
אורי :ג היא שונאת את בית ספר.
חוה :היא מה?
עמי :שונאת את בית ספר.
עמי :כי יש כל מיני חוקי כאלה כמו אסור להתעמל בגש כי הבני רואי אותנו ואז זה לא
צנוע וכל מיני שטויות כאלה.
חוה :כלומר שהמורות של בית ספר לא מבינות אתכ והמורה לספורט מבינה אתכ.
עמי :כ.
חוה :אוקי זה ג משהו .ההורי שלכ מביני אתכ?
17:02
]כול במקהלה[ :לא.
בר :אימא שלי מבינה.
שרו :ההורי שלי שניה מביני.
חוה ]לנעמה[S :ת אומרת שלא.
בר :אבא שלי מנסה אבל לא מצליח.
חוה :הוא מנסה.
חוה ]לעמי[ :מה ִאת?
עמי :עזבו ,את לא מספרת להורי שלי כלו.
בר :אימא שלי מבינה אותי.
אורי :אני לא מספרת לה כלו.
חוה :את לא מספרת כלו?
אורי :לא.
חוה :זה מועקה מאוד גדולה לא לספר לה.
אורי :לא אני מסתדרת.
חוה :לחברי זה מספיק.
עמי :לחברות.
חוה :חברות.
עמי :אי לנו חברי .רק לכיתה י"ב.
חוה :מה ִאת ,נעמה? את ג לא מספרת לה?
]נעמה מנענעת בראשה[
]לאור השיחה נעמה מנגנת במצילה ,ואורי מתופפת במקצב קבוע[.
חוה :היית רוצות לספר לה?
עמי :לא.
נעמה:לא.
17:03
אורי :לא.
בר :שלא תביני לא נכו .אימא שלי לא יודעת הכול עליי .אבל סת כזה ,א אני אספר לה היא
מבינה אותי .היא לא תצעק .אני לא מספרת הכול לאימא שלי ,כאילו כמו חברה או האחות
הגדולה שמספרי לה הכול .זה לא ככה.
עמי ]לבר[ :ולי את מספרת הכול? תזכירי לי.
]נעמה מקישה במצילה[
עמי :בר ,א החיי היו סרטי אז החיי היו טובי.
חוה :לנעמה יש הרבה.
]נעמה ממשיכה להקיש במצילה[.
בר :אולי תעזבי את זה.
עמי :בר ,את יכולה ג.
והמסי עוד
ִ
עמי :בר ,הכישרו של הוא ]עמי ואורי מתחילות לשיר לאטלאט[ א יהיה רע,
יעלו...
חוה :יש שתי אפשרויות.
אורי :אנחנו רוצי לעשות הרפיה.
חוה :אפשרות אחת לעשות הרפיה ,ואפשרות שנייה לעבוד ע שירי.
עמי :ע שירי קוד.
חוה :אז מה את רוצות?
אורי :מה האפשרות הראשונה? מה?
חוה :יש הרפיה ויש שירי.
עמי :קוד שירי.
אורי :שירי והרפיה.
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17:04
חוה :את רוצות שירי? את יודעות מה זה אומר ,שעכשיו  ,17:05יש לנו עד  ,17:50כלומר עוד
 45דקות .זה אומר שנעשה  20דקות ו 20דקות.
אורי :לא ,לא 25 .דקות שירי ו 20הרפיה 15 ,שעה .ya ya ya
בר :לא ,לא ,לא ,לא ,לא הרפיה קצרה ,כי אי אפשר לעשות הרפיה קצרה.
עמי :רבע שעה הרפיה.
חוה 25 :דקות שירי ו 20דקות הרפיה.
אורי :לא 20 .דקות שירי ו 25דקות הרפיה.
בר :יש ל פיצול .תחליטי :ככה או ככה?
שרו :חצי–חצי.
בר.2020 :
חוה :טוב ,בסדר .אז אני את את השירי.
אורי :אההההההה ]מתחילה לשיר[ ,אי ,אי ,אי ,אי ,אי ,אי ,אי.
חוה ]מחלקת את חוברות השירי[ :נעמה מתחילה.
אורי :לא נכו.
נעמה :לא ,לא ,לא ,אני בסו!.
חוה :את בסו!?
אורי :אז אני ראשונה.
שרו :אני ראשונה.
אורי :אז שרו ראשונה ,ואני שנייה.
17:05
אורי מתחילה לשיר" :כי לפעמי במשא ומת מורידי".
חוה ]לאורי[ :את רוצה את זה? ]הכוונה לשיר שהיא שרה[
אורי :לא ,זה שרו בוחרת ראשונה.
אוקי .שרו ,מה את רוצה?
חוהֵ :
שרו :אני?
בר :אוהבי אות .אוהבי אות ,כל השירי האלה.
חוה :זה קשה ל ע השירי האלה?
בר :כ.
חוה :כי מה?
בר :אני לא מכירה אות
חוה :אולי זה ההזדמנות של להכיר אות.
בר :אני לא רוצה להכיר אות .אני מכירה את מה שרציתי להכיר
שרו :לש ייחוד קודשה.
בר :אמרתי ל שזה מה שהיא תבחר
חוה :לש ייחוד ,אולי תנסו להכיר.
בר ]לשרו[ :אול תנסי להכיר שירי אחרי.
17:06
]אורי שרה לעצמה; בר שרה בקול" :עול חדש וטוב אני את ל"[.
]אורי שרה :שמחה הדבר שממלא את ימי[.
]עמי יושבת והג'מבה הפוכה על הברכיי שלה כבר כחצי שעה .הכלי מסתיר את הפני שלה[.
]הבנות עוברות על השירי[.
אורי :יש ל אמיול?
חוה :כ ,יש לי.
]בר ממשיכה לשיר" :חשוב לראות חצי ירח"[.
אורי ]מסתכלת בשירי[ :אח ,איזה ייבוש.
17:08-17:07
]השיר מתחיל להתנג[.
חוה :יכול להיות ,בר ,שלשרו ולירד קשה לשמוע את השירי האחרי?
]בר מהנהנת[.
חוה :החכמה לקבל.
עמי :יש לו קול מעורר רחמי.
חוה :איזה קול יש לו ,שרו?
שרו :יפה .אני אוהבת את הקול.
]שרו וחוה שרות .השאר עסוקות בעצמ ומסתכלות בשירי .ה שקטות ובדר כלל לא
מפריעות[.
עמי :איפה הד! של השירי?
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17:09
חוה :שרו ,למה בחרת בשיר הזה?
]הבנות מדברות ולא מקשיבות[
חוה :אני רוצה לשמוע את שרו.
שרו :לא רוצה.
אוקי.
חוה :לא רוצהֵ ,
בר  :אני רוצה ,אני אמרתי.
אורי :סליחה ,אני אמרתי שאני אחרי שרו.
נעמה :בואו נריב.
בר ]לנעמה[ :לא רבי .תרגיעי!
חוה :את תחליטו ,אני לא עושה סדר.
עמי :טוב ,יאללה ,קוד אורי.
אורי :ואולי...
עמי :שיר דיכאו
17:10
]בר מתחילה לשיר את "המגפיי של ברו"[
הוא קנה אות בזול
ה היו מלאות בחול
הוא ניקה אות בספירט כל שעתיי.
האכיל אות מרק
כשהקיאו הוא שתק,
הוא לקח אות לסרט כל יומיי.
אבל יו אחד הוא ק
עדיי מנומנ,
חיפש ת'מגפיי בארו.
ובמקו שה היו
רק גרביי נשארו
שסיפרו לו את הכל בהיגיו ,ש
נעליי קוני מהר
וגרביי לא חסר.
א מגפיי ומכנסיי
שתמיד קוני קומפלט....
 – 17:11רחלי נכנסת
חוה :שלו ,איזו אורחת!
הנערות יחד :אוללה.
אורי ]לחוה[ :תקשיבי ,זה היש .אי פה את משיח ואי כלו.
חוה :א אי ל ,אני אביא ל.
]שרו מתיישבת על הרצפה ומתחילה לצייר[.
בר :ווי.
]נעמה צוחקת[.
עמי :מי זה? זה לא אומר לי כלו.
נעמה :מה מטרופולי?
עמי :אי קוראי לשיר?
נעמה :גל.
בר :גל ,גל ,גל ,גל.
עמי :של מי אמרת השיר? היא לא אומרת כלו?
בר ]לנעמה[ :תקשיבי רגע ,מה זה גל? תשירי רגע.
]נעמה מתחילה לשיר[.
בר :אה ,באמונה שלמה...
17:14-17:12
]השיר מתחיל להתנג[
]אורי הולכת למקומה בצעדי ריקוד[
]אורי ובר שרות ,עמי מצטרפת[
]הבנות שקטות ,שרו על הרצפה ,מציירת
חוה :יש מישהי שקשה לה ע סגנו השירי האלה?
]אי תגובה[
17:15
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]סיו השיר[.
חוה :אורי ,מה אומר ל השיר?
אורי :על אחת שאנסו אותה.
חוה :אנסו אותה?
אורי :כ.
חוה :מה הסיבה שבחרת אותו?
אורי :אני אוהבת את השיר הזה.
חוה :זה שיר קשה.
אורי :כ.
עמי :יאללה ,בר.
בר :תראי :זה אני.
]אורי מתחילה לשיר" :תראי :זה אני"; פונה לעמי :אי השיר ששמענו היה?[
עמי :שוב מרגיש אחר.
אורי מתחילה לשיר" :שוב מרגיש אחר".
חוה :מי בוחר בשיר?
בר ]מרימה את היד[ :תראי ,זה אני.
חוה :תראי זה אני.
17:16
]אורי ובר מתחילות לשיר" :שוב מרגיש אחר"[.
חוה :זה זה?
17:18-17:17
]השיר מתחיל להתנג[
]בר ,אורי ועמי שרות .שרו בָV ֶJה – מציירת
חוה :יש פה הרבה משפטי שמתאימי לכ.
17:19
באמצע השיר ירד נכנסת בסערה.
ירד :אימא שלי אמרה שהיא קיבלה הודעה שאי .מה אני אשמה?
חוה :אנחנו פה ,אולי זו הקבוצה של הו ]מושיטה לה חוברת שירי ומסדרת כיסא[.
]בר ועמי שרות בקול[.
]רחלי קמה ומחפשת את ד! השירי[.
בר :זה פה ,רחלי ,זה פה.
חוה ]לרחלי[ :מה את מחפשת? את הד! של השירי?
17:20:39
]השיר מסתיי[.
חוה ]לירד[ :מקוד שרו חיפשה אות .היא הייתה צריכה גיבוי.
17:21
שרו :לא הייתי צריכה גיבוי .בחרתי את "לש ייחוד" ולא היית פה.
חוה :בר ,א .אני שמחה שירד הגעת .חסרת לי .אי זה לכ שיש כאלה שמאחרות?
עמי :ממש כי!.
חוה :לא אכפת לכ?
נעמה :כל ה ֵTער שלי היה צבוע ,הייתי חייבת לחפו!.
חוה :כתבנו שיר.
אורי :מתי עושי הרפיה.
חוה :עוד עשר דקות .בחמש וחצי נעשה הרפיה .אמרנו שבחמש וחצי מפסיקי ע השירי
ועושי הרפיה.
ירד :אה ,הרפיה.
חוה :רגע ,בר ,מה בשביל השיר הזה?
עמי ]לירד ,בזמ שבר מדברת[ :אני עכשיו בוחרת שיר.
אורי :את ה ...את ה...
בר :שיר מהמ ע אנשי מהממי .השיר מדבר על אנשי חזקי .השורות יפות ,והשיר הזה
הוא חזק .לא ,חזק ,יפה וחכ ,ואני נורא מתחברת אליו וזהו.
ירד :של מי השיר? מה זה?
חוה :יש פה איזה שורה ,איזה משפט שמאוד מתאי לי בשבילכ...
17:22
"לא ,אני לא יכול לברוח מהכול ,כי אני מרגישה שחלקכ בורח מהכול
וסליחה ,סליחה .נזכר ורוש סליחה".

חוה :יש כאלה שמרגישות שה צריכות להגיד סליחה או שמרגישות שצריכי לבקש מה סליחה.
]ירד ,אורי ועמי עסוקות בחוברת שירי[.
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]א! אחת לא מגיבה לחוה ,וכאילו לא מקשיבה לחוה[.
חוה :טוב ,מי עכשיו? רחלי ,מה את בוחרת?
רחלי :משיח.
עמי :אי ,אני עכשיו ,אני אמרתי קוד.
נעמה :לא משנה.
ירד :בואו נרקוד.
אורי ]לעמי :זה לא משנה .בואי.
]ירד ,אורי ,רחלי ושרו קמות לרקוד[.
עמי :זה שיר חרוש.
בר :יו ,יו ,יו )Jרה(.
חוה :אבל זה מה שהיא בוחרת.
]בר ועמי קמות לרקוד[.
]ג נעמה קמה[.
]חוה מסדרת אות[.
אורי :תסתובבו למצלמות.
17:23
]השיר מתחיל להתנג ,ה רוקדות ושרות בקול[.
]חוה מנסה להציע לנעמה להצטר! ,א היא מסרבת ועומדת ליד הבנות שרוקדות[
]הבנות לא מסתדרות ומבקשות להתחיל מהתחלה[.
חוה :בואו תסתדרו בשורה.
]נעמה מצטרפת[.
17:25-17:24
]השיר מושר מההתחלה[.
]חוה מוחאת כפיי על פי  ַNעֲמָ ה[.
]נעמה מפסיקה לרקוד[.
חוה :אני בסו! אדע את זה ]את הריקוד[.
]עמי נותנת הנחיות לעמידה בשתי שורות .הבנות מתחבקות בריקוד ,ונעמה מצטרפת[.
בר :יו ,יו.
17:26
]הבנות מתיישבות[.
אורי :הנה אני.
חוה :בסו! אני ג אדע את השיר .רחלי ,מה השיר הזה היה בשביל?
רחלי :סת ,זה מנגינה יפה.
עמי :ומחכי למשיח.
שרו :רחלי ,תבקשי את השיר שאת אוהבת.
חוה :מה?
שרו :יש איזה שיר שהיא מתה עליו.
חוה :איזה שיר?
שרו :של אודי דוידי.
רחלי :לא ,נו ,איזה טוב הש.
]אורי ובר מתחילות לשיר ,אורי מוחאת כפיי וקופצת ,ובר שרה ומוחאת כפיי[.
רחלי :לא זה .אני כולי נרגש וזה.
ירד :לא מכירה.
חוה :לעמי ,מה את בוחרת?
עמי :אנחנו לא צריכי
חוה :מה?
עמי :אנחנו לא צריכי.
]אורי מתחילה לשיר" :את הגש ת רק בעִ תו" .ירד מצטרפת אליה .עמי רחלי ונעמה קמות
לרקוד .רחלי לוקחת מקל הקשה ומשתמשת בו כמיקרופו .ירד ,נעמה ועמי לוקחות מקלות
הקשה[.
חוה :בואו תעמדו כא כדי שכול יוכלו לראות.
17:27
נעמה :מצלמה ,קבלי את השיר.
אורי ]למצלמה[ :זה רמקול ]מראה את מקל ההקשה[.
]חוה משמיעה שיר לא נכו[
עמי :זה לא זה.
]ה מתחילות לשיר" :כל הזמ שבוי"[.
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בר :מתחילה לשיר :בת .24
17:30-17:28
]השיר מתחיל להתנג[
]כול עומדות ומתחילות לרקוד .שרות ורוקדות .שרות בקול ר[
]חוה מזיזה את כלי הנגינה ,מצטרפת אליה ורוקדת ִאת[.
]רחלי פורשת מהריקוד ועומדת לפניה .אורי מתקרבת למצלמה[.
]השורות משתנות למעי מעגל[.
17:31
]השיר מסתיי[
חוה :מי לא בחרה שיר?
נעמה :אני.
ירד :אני.
חוה :לנעמה ,לא בחרת שיר?
נעמה :לא.
ירד :ג אני לא.
עמי :שבוע הבא.
חוה :את תהיו ראשונות בשבוע הבא ,בסדר? כדי שנספיק לעשות הרפיה.
]נעמה מהנהנת[.
אורי :אי בעיה ,אחות.
חוה :תזכרו .את ראשונות בשבוע הבא.
]כול לוקחות שמיכות ומתחילות לסדר אות[
]יש רעש[.
חוה :בנות ,יש פה מקו.
בר ]לעמי[ :למה את שמה על זה?
נעמה ]לעמי[ :לא הבנתי כלו ממ.
ירד :בישראל אנו ]מדקלמת מהשיר שהושר בסו![.
ירד :בר ,כאילו שיש פה מישהו ש...
בר :אני בטח.
חוה :אני רוצה לעשות לכ הרפיה.
בר ]לאורי[ :תעיפי את הרגליי.
נעמה :לי יש מנגינה מה זה טובה להרפיה.
]אורי מחפשת שמיכה להתכסות[.
עמי :אורי ,לא צריכה שמיכה להתכסות.
בר :אני לבד בשמיכה ווו...
חוה ]מסדרת עוד מקו[ :הנה בואו לפה.
עמי :לא נורא .ניפגש בכלא.
17:32
חוה :אפשר להתחיל? ]משמיעה את המוזיקה להרפיה ורייקי – קולות יער ע ציפורי ומי
זורמי[.
עמי :תכבי את האור.
עמי :מה?
]שרו קמה לכבות את האור[.
חוה :אנחנו הולכות לעשות הרפיה ,ומי שיכולה לשכב על הגב ,עדי!.
עמי :ששששש......
בר :על הגב?
חוה :כ ,כי על הגב זו ההרפיה הכי נכונה .עכשיו נעשה הרפיה .השתחררנו ,ועכשיו אנחנו צריכי
לנוח.
בר :נוח לי על הבט.
עמי :אורי ,קיבלת תשובה?
אורי :לא.
17:33
חוה :אנחנו נעצו עיניי ,נעבור על כל הגו! .נתחיל בכפות הרגליי.
ירד :אי לי כוח.
חוה :אז את לא חייבת .מי שאי לה כוח יכולה רק לשכב ולנוח .אנחנו מכווצות את כפות הרגלי
ומשחררות ושוב מכווצות את כפות הרגלי ונשחרר.
]שרו קמה ,זורקת את השמיכה ולא רוצה לעשות הרפיה[
חוה :מה ִאת?
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שרו :אני לא רוצה.
חוה :אל תלכי ,יש עוד עשר דקות .את יכולה להחליט מה שאת רוצה ,אבל אני אשמח א
תישארי.
]שרו מתיישבת[
17:34
עמי :מה קרה?
אוקי ,היינו ברגלי ,ואנחנו עולי למעלה.
חוהֵ :
]יש התרחשות בחדר .בנות מדברות[.
עמי :שקט.
חוה :נכוו" את הברכיי ונשחרר .ג א לא עושי את זה אפשר לדמיי את זה .עכשיו נרגיע את
כל הרגל ,נכוו" אותה ונשחרר ,שוב נכוו" אותה ונשחרר .לאטלאט הרגל תתחיל...
17:35
לנוח ולהירגע ,כי היא עובדת קשה כל היו .עכשיו נכוו" את הבט ונשחרר ,ושוב נכוו" את הבט
ונשחרר ,ופע אחרונה נכוו" את הבט ונשחרר.
]הבנות צוחקות[.
חוה :קשה לנו לנוח .קשה לנו לתת לגו! לנוח.
]ירד דופקת ברגלה על הרצפה[.
חוה :עכשיו ניקח אויר לנשימה .ניקח אוויר מהא! ונוציא מהפה.
עמי ]לירד[ :את יכולה להוציא מהא!?
17:36
ירד :לא ,צחוק של...
חוה :עכשיו נדמיי שהנשימה מתחילה להיות רגועה והבט מתחילה להיות נינוחה .נשי את
בצדי הגו!.
הידיי ִ
עמי :אי לי מקו.
חוה :אז על הבט ,איפה שיש ל מקו .את מתחילות לנוח ,מתחילות להרפות את הידיי,
והראש שלנו מתחיל להיות כבד ולשקוע לרצפה .אנחנו מנסות להוציא את המחשבות מהראש
ולהישאר רק ע המוזיקה .תנסו לדמיי את המוזיקה .יש לה כל מיני צלילי .תנו לצלילי
להיכנס.
בר ]למי ששוכבת לידה[ :את מסתירה.
17:37
חוה :תנו לצלילי להיכנס אליכ .תהיו במקו הנעי הזה .הגו! נח .אי לכ הרבה הזדמנויות
לנוח .אני נותנת לכ הזדמנות לנוח .ג מי שלא מתחבר להרפיה יכול לשבת ולנוח או לשכב
ולנוח.
עמי :שרו ,מדברי עליי.
]בר מפהקת[
חוה :אפשר לפהק ,כל אחד שיהיה ע עצמו.
עמי :ירד ,תהיי ע עצמ.
חוה :כל אחת תדמיי שהיא נמצאת במקו שהיא אוהבת ,מקו שטוב לה ,מקו שנעי לה.
אנחנו מתקרבי לסו! הפגישה שלנו.
]בר צוחקת[
17:38
חוה :זו הזדמנויות בשבילכ לנוח קצת ,לתת לגו! קצת להרפות ,להיות שלוות .לפני שאנחנו
יוצאות למציאות; קשה לנו היו להיות רגועות.
עמי :כי בר מעצבנת.
חוה :קשה לנו.
בר :אח' )עמי נתנה לה מכה ,עמי מרימה את הראש ומסתכלת מה קרה(.
חוה :לפעמי אנחנו מאד רוצי הרפיה אבל קשה לנו להרפות.
בר :כמו עכשיו?
חוה :כמו עכשיו ,אבל אני מקבלת את זה .זה בסדר.
בר :תזיזו את הרגליי.
עמי :מאיזה צד?
בר :אני אשבור לכ.
עמי :את מאיימת?
בר :זה איו ]צוחקת[.
חוה :שכל אחת תנסה א היא יכולה להרפות איבר אחד .רק איבר אחד.
עמי :את השכל.
בר :אני לא יכולה להיות עכשיו בהרפיה.
חוה :מה?
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בר :אני לא יכולה להיות עכשיו בהרפיה כי זה לא מסתדר לי.
חוה :זה לא מסתדר לי.
ירד :אני לא יכולה ,אני מגרדת.
חוה :אולי תורידי את הנעל ותגרדי.
נעמה ]קמה[ :אני לא יכולה .אי לי מצב רוח להרפיה.
חוה :שרו אומרת ,וג אני ,שזה לא נראה כל כ הרפיה.
17:39
נעמה :נכו.
]נעמה קמה ומתיישבת על כיסא[
עמי :אז עשית בשכל ,נעמה ]לוקחת את השמיכה שלה[ .מה זה הנר הזה?
חוה :את יודעות מה? בואו נדליק את הנר.
עמי :כ.
ירד :להוציא את האנרגיות השליליות.
]ה מכבות את האור ,ויש חוש מוחלט[.
ירד :כ ,ככה.
עמי :פוי ,די ,תנמיכו ווליו!
חוה :את הווליו של מה?
עמי :של הקול שלה!
בר :של הקול שלה ]מחקה אות[.
17:40
חוה :צרי להיזהר ,כי אנחנו מביאי את הנר .שרו ,תדליקי ש ,כי אחרת לא יראו.
חוה ]לנעמה שלוקחת את הנר[ :בואי ,תשימי את זה באמצע.
עמי :כא.
ירד :ג לידי.
עמי :בואי ,חוה.
אורי :חוה ,זה עושה ריח מרגיע כזה.
חוה :כ ,אני יודעת.
אורי :ריח של הרפיה.
חוה ]מתיישבת על הרצפה ליד הבנות[ :תסתכלו רגע ,תסתכלו רגע.
נעמה ]לשרו[ :תכבי את האור.
חוה :אני רוצה להשאיר אור.
נעמה :למה?
חוה :כי אני רוצה להשאיר איזה אור .אני רוצה שתסתכלו על הלהבה.
אורי :מה זה ,קוסמטיקה? מיסטיקה?
חוה :לא ,לא ,שו מיסטיקה .תיזהרי רק .תסתכלו על הלהבה ותראו הא את רואות משהו.
ירד :מה לראות?
חוה :מה את רואה? איזה צבע יש?
]הבנות צוחקות[
17:41
בר :צהוב וכחול.
עמי :צהוב.
שרו :מכא זה נראה רק צהוב )שרו עומדת ומשקיפה מעל כול(.
חוה :לפעמי כשמסתכלי בלהבה רואי...
]הנר נפל על השמיכות[
עמי :אורי!
]נעמה קופצת[
בר :אה ,די ,אורי תיזהרי! תפסיקי!
חוה ]לוקחת את הנר[ :אני מחזיקה אותו.
עמי :כדאי.
]נעמה לוקחת את הנר[
ירד :אבל לא רואי את הלהבה.
]נעמה מראה לירד את הלהבה[.
חוה :אורי ,את יכולה להתיישב?
אורי :אני אשתדל.
נעמה ]לירד[ :יופי ,תסתכלי ]הנר כבה[.
חוה :לא קרה כלו.
בר ]לאורי[ :קומי!
אורי :לא רוצה לקו!
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חוה :לאור יש הרבה כוח .ג ביהדות לאור יש הרבה כוח.
בר :יהדות לאור?
שרו :ג בבית המקדש היה אור.
חוה :ג בבית המקדש היה אור.
נעמה :העיקר רצית הרפיה!
17:42
עמי :עכשיו ,אורי ,את לא זזה ]מדליקי את הנר[! ג בבית המקדש הדליקו את המנורה ולכ זה
לא מיסטיקה.
אורי :זו קבלה.
חוה ]לאורי[ :ג ל יש אור בש.
]הבנות מדגדגות את אורי[.
אורי :די!
חוה :אני רוצה שתסתכלו על הלהבה .שרו ,יש פה מקו על ידי ,א את רוצה .תנסו להסתכל על
הלהבה בלי לדבר .שששש...
עמי :שששששש...
חוה 20 :שניות בלי לדבר.
בר 20 :שניות א! מילה.
]ה צוחקות[
חוה :אולי זה מזכיר משהו?
אורי :מה אכפת לכ?
]ה באינטראקציה לא קשורה לנושא של האור אלא לקרבה הפיזית זו לזו[.
ירד :זה מזכיר לי משהו.
חוה :מה זה מזכיר ל?
בר :את הנר זיכרו.
עמי :לא יודעת מה.
17:43
שרו :הלהבה מתנועעת ולא נכבית ,וכ אנחנו לא נכבי למרות הכול.
אוקי ,שרו אומרת שהאור מתנועע ולא נכבה ,וכ אנחנו מתנועעי א לא נכבי.
חוהֵ :
]ה לא מקשיבות אלא עסוקות בעצמ[.
אורי :אני לולב.
נעמה :לולב זורקי לפח.
ירד :אני רואה את הנר של המשפחה שנרצחה.
חוה :את רואה את הנר של המשפחה שנרצחה.
אורי :אני רואה את הנר של עצמי.
חוה :את רואה את הנר של עצמ.
עמי :אורי ]צוחקת[.
אורי :לא ,את הנר של האד .לכל אד יש נר ]מדברת וצוחקת[.
חוה :לעוד מישהי זה מזכיר משהו?
ירד :נר ה' נשמת כל חי.
אוקי ,עכשיו נחזור למעגל ונסיי את המפגש.
חוהֵ :
אורי :בשביל מה לחזור למעגל?
חוה :א אני רוצה להגיד כמה מילי.
17:44
אורי :את יכולה להגיד הרבה מילי ולא כמה.
בר] 6666? ,6666? ,6666? :מנסה להפחיד בחוש[.
]שרו מדליקה את האורות[.
אוקי ,יופי!
חוהֵ :
אורי :אפשר להישאר על הרצפה?
]ירד נשכבת על הרצפה; עמי מתיישבת על אורי ששוכבת על הרצפה[.
ירד :עמי ,אי הול השיר? ]מתכונת לשיר שנכתב בתחילת המפגש[.
]בר וירד מתחילות לשיר[.
]נעמה ,בר ורחלי עומדות מול השיר[.
17:45
חוה :רוצי לשיר ע המוזיקה?
עמי :זה לא סותר ,אורי.
]ירד ממשיכה לשיר[.
]עמי מרביצה לאורי בשמיכה[.
חוה :אה ,אה.
257

]כול חו" מאורי מתיישבות במעגל על הכיסאות[.
חוה :אני מקווה שבשבוע הבא כולכ תגיעו בזמ ,ואז נוכל לעשות עוד שירי ע עוד מנגינה.
אורי :אני רצה להיבח לרעיה ]אולפנא בביתאל[.
חוה :אני מכבדת את אורי ששוכבת על הרצפה.
]אורי מתקרבת למעגל[.
עמי :כול מכבדות אות.
חוה :אני רוצה שכל אחת תגיד אי היה לה היו.
]ה מתחילות לדבר יחד[.
עמי :אני מקווה שבשבוע הבא אורי לא תבוא.
ירד :היה קצר.
חוה :היה קצר? היה קצר כי הגעת מאוחר!
אורי :אני הכנתי שיר.
אוקי ,מה השיר?
חוהֵ :
17:46
אורי :אני] ...שרה ומתופפת[.
בר :איזו קרצייה.
חוה :אני רוצה להזכיר שבר אמרה בתחילת המפגש שכשהיא יוצאת מפה היא בדיכאו ,אבל היא
הוסיפה "א החברות שלי יהיו ִאתי עוד קצת זה יעזור".
בר :אה ]נזכרת במה שהיא אמרה[.
עמי :בגלל זה היא בדיכאו.
חוה :אז תחשבו על זה .נעמה ,אי היה ל היו?
נעמה :בסדר.
חוה :רחלי ,אי היה ל?
רחלי :בסדר.
חוה :בסדר .וירד ,אי היה ל?
ירד :קצר.
חוה :קצר? אני מקווה שבשבוע הבא כול...
אורי :את לא שאלת אותי.
חוה :עוד לא הגעתי אליי .אי היה ל?
17:47
אורי :היה מאד כי! ,אבל עמי העליבה אותי.
ירד :יש עוד זמ? אולי תשימי עוד שיר?
עמי :אני שמה שיר.
חוה ]לירד[ :מה רצית?
ירד :שיר ,כי יש עוד חמש דקות.
עמי :אי עוד חמש דקות .יש עוד דקה וחצי.
חוה :יש עוד דקה.
]אורי מנגנת חזק בתו! האפריקאי[.
חוה :תגיעו בשבוע הבא ב ,4:20ונספיק את כל השירי .כל אחת תוכל לבחור.
]אורי מנגנת חזק[.
עמי :אורי בטראומה.
]הבנות שמות לב שילדי מסתכלי מהחלו[.
]אורי מסתובבת ומגיבה[.
חוה :אורי ,אל תשימי לב.
ירד ]קמה אליה[ :את מוכני לעו! מפה?.
עמי :יאללה ,את לא מביני שזה צרי להיות מפגש סגור?
]הבנות צוחקות[.
אורי :מפגש סגור או פתוח? אני פתוחה.
17:48
חוה :אני רוצה להגיד שהרגשתי ,שנייה...
]אורי קמה לילדי[.
חוה :אני מרגישה שהיה פחות כבד משבוע שעבר.
אורי ]לילדי[ :תפסיקו להסתובב פה!
עמי :שבוע שעבר היה כבד נורא.
נעמה :שבוע שעבר ]לא משלימה את המשפט[.
חוה :אמרנו שלא תמיד כי! .לפעמי כבד.
נעמה :היה מאוד מוזר.
17:49
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אוקי ,אז נתראה בשבוע הבא.
חוהֵ :
בר :תודה רבה רבה.
עמי :היה מעולה.
]אורי עדיי ע הילדי[.
אורי ]שרה ,מתחילה לשיר את השיר שכתבנו[ :תקפלו את השמיכות .את ממש חזירות!
17:50
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נספח 17

ניתוח פגישה 5

 .1תיאור החדר
החדר נותר כמו שהיה ע סיו הפגישה הרביעית ,א נוספה בו מצילה )ללא עמוד( .כאשר
הנערות מגיעות ,החדר מסודר וערו לקבלת.

 .2תאור המפגש
 .2.1נוכחות ואיחורי
לפגישה מגיעות בר ,שרו ,אורי ,עמי ,נעמה וירד .בר ,שרו ,אורי ועמי הגיעו יחד בשעה
 .16:20נעמה הגיעה בשעה  .16:43ירד מגיעה כשעה לאחר תחילת המפגש ,ב– 16:20 :17:23
הגיעו עמי ,אורי ,בר ושרו .בר ואורי באות ע אוכל ושתייה .בר ע שתייה ואורי ע ביסלי .הדלת
נפתחת – נעמה נכנסת – 16:43 .שלו ,ברוכה הבאה ,חסרת לנו .בואי ]אומרת חוה[ – 17:19 .באמצע
השיר ירד נכנסת בסערה" .אימא שלי אמרה שהיא קיבלה הודעה שאי פגישה .מה אני אשמה?"
)ירד ,פגישה  ,5עמ' .(13

21

 .2.2מבנה המפגש
בהיותי מטפלת אני יוזמת את הפעילויות במהל המפגש ,א הנערות מובילות כל פעילות
לכיווני שה בוחרות .המפגש נפתח בטקס פתיחה שכולל את מדד הרגשות ,נמש בכתיבת
שיר כדי לארג את הקבוצה ) 22דקות( ,ולאחריו אלתור קבוצתי )דקה( .בהמש הפגישה יש
שירה של שירי ישראליי שבחרו הנערות ,והיא החלק העיקרי במפגש ) 25דקות( .במפגש
נבחרו חמישה שירי .בשני השירי האחרוני כמעט כל הנערות רוקדות .לאחר השימוש
בשירי אנו חותמות את המפגש בהרפיה ) 12דקות( ) (Reiki Music, Vol 2 Ajadאשר
כוללת בסיומה הכנסת נר לתו המעגל והתבוננות בלהבה.

21

העמודי המצויני ה על פי מספרי תעתיק פגישה .(20-1) 5
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 .2.2.1תאור מהל" המפגש
המפגש נפתח במדד רגשות ,שהוא פוליגל ארו בצורת מדד ,ועליו רשומי רגשות
ותחושות .המדד עובר בי הנערות לפי סדר ישיבת ,וכל אחת בוחרת ברגש המתאי לה.
אני מלווה את הסבב באלתור בגיטרה על ידי פריטת האקורדי האלה בפיאנו ).AM- :(P
 DM- G7-C-F-DM-Eתו כדי נגינה אני מאלתרת בקולי .השירה שקטה ואיטית
ונפסקת כאשר הנערות מסיימות לבחור את תחושותיה ורגשותיה.
במפגש זה אני חשה שנכו להתחיל מכתיבת שיר ,מכיוו שהמפגש הקוד היה כבד
וקשה ,ואני מבקשת לאסו! אות רגשית .אני מביאה שלושה שירי כדי שיבחרו מתוכ
שיר אחד" :עניי של זמ"" ,עו! גוזל"" ,לא קלה היא דרכנו" .בחרתי בשירי אלה
מכיוו שכל אחד מה מדבר על כאב ודרכי התמודדות באופ אחר .הנערות בוחרות בשיר
"לא קלה היא דרכנו" .אני משמיעה פלייבק של השיר ואנו שרות .כמעט כול שרות בקול.
בסיו השיר אני מחלקת רצועות נייר ונותנת לכל נערה שני משפטי מהשיר כדי שהיא
תשנה אות על פי ראות עיניה .אנו יוצרות שיר חדש ,א המנגינה נשארת .בסיו
הכתיבה אנו שרות את השיר ע הפלייבק .בבית השירה חלשה ,א היא מתגברת בפזמו,
וכל הנערות שרות בו .ה מדגישות את המילי פינוי\גירוש ,כמה מה צועקות .בסיו
השיר ה אינ רוצות לכתוב בית נוס! ,ואני מובילה אות לאלתר בכלי נגינה .הפע ה
בוחרות באלתור קבוצתי יחיד ללא אלתורי יחידניי .השימוש בכלי הנגינה מזערי ,ואני
חשה שה צריכות להשתחרר כיוו שהשיר מצי! כאב .באלתור כל אחת בוחרת כלי נגינה
)עמי בג'מבה ,אורי בתו! אפריקאי ,בר בגיטרה ,נעמה במצילה ושרו בחלילית( .מדי פע
אני נותנת סימ לעצור ) (freezeכדי לייצר החזקה ולאפשר שחרור .יש חמש עצירות,
ולאחר העצירה השלישית אני שואלת אות א ה צריכות להמשי לנג ,וה משיבות
בחיוב .כול מנגנות חזק  .ffלפני העצירה הראשונה עמי ואורי מתופפות מקצב החוזר על
עצמו ,ולקראת העצירה אורי מנגנת פעימות מהירות ללא המקצב .שרו מנגנת בחלילית
שריקות ארוכות בצלילי גבוהי וצורמניי .בר פורטת בגיטרה פריטה מלאה מהירה
)שמיניות( וחזקה ,ונעמה מקישה במצילה הקשות חזקות ללא סדר וארגו .לפני העצירה
השנייה והשלישית עמי ואורי עוברות ממקצב חזרתי להקשות מהירות )חלקי  (16בשתי
הידיי .הנגינה של שרו ובר אינה משתנה .ג נעמה עוברת להקשות מהירות )חלקי (16
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וחזקות .לפני העצירה הרביעית אורי ועמי מתחילות להקיש פעמה איטית וכבדה )רבעי
וחצאי( .לקראת העצירה עמי מאיצה ומנגנת הקשות מהירות )חלקי  .(16שרו ,בר
ונעמה מנגנות ללא שינוי עד סו! האלתור .לפני העצירה האחרונה עמי חוזרת למקצב
הראשוני ,ולקראת הסו! עוברת לפעמות המהירות .אורי מנגנת פעמות מהירות וחזקות,
ושאר הנערות מנגנות ללא שינוי .האלתור נמש כדקה ,ובמהלכו חמש עצירות .הבנות
אינ מקשיבות זו לזו .אי סדר בנגינה ,המבנה היחיד בנגינה הוא העצירות במהלכה.
לאחר סיו האלתור אנו עוברות לבחירת שירי ושירת על פי בקשת .הנערות נותנות
לשרו להתחיל בבחירת השיר .ייתכ שה מנסות להושיט לה יד ולסייע לה למצוא את
מקומה בקבוצה .שרו בוחרת בשיר "לש ייחוד וקדושה" )סיני תור( .אחריה בוחרת
אורי את השיר "ואולי" )עברי לידר( ,אחריה בר בוחרת השיר "תראי זה אני" )סינרגיה(.
אחריה רחלי )השיר "משיח" של להקת קינדרל( ,ואחרונה עמי )"אנחנו לא צריכי",
סבלימינל( .נעמה וירד לא מספיקות לבחור שיר מפאת קוצר הזמ .בשירי "משיח"
ו"אנחנו לא צריכי" כול שרות ורוקדות .בשאר השירי מקצת הנערות שרות .שרו לא
שרה ברוב השירי חו" מהשיר שהיא בחרה .אורי ,בר ,עמי ונעמה שרות ברוב השירי
חו" מהשיר שבחרה שרו ,ששרה אותו לבדה .ה אינ מנגנות תו כדי השירי.
בסיו הפעילות ע השירי אני מובילה אות להרפיה ,לאחר שבמהל המפגש ביקשו
הנערות כמה פעמי שנעשה הרפיה .המוזיקה של ההרפיה מכילה קולות מי ) Reiki
 ,(Music,Vol 2 Ajadומתחילת ההרפיה יש חוסר שקט שמתגבר ככל שההרפיה
מתקדמת .אני מחליטה לקצר את ההרפיה ולסיי אותה לאחר שבע דקות .אני מכניסה
נר למעגל לחמש דקות כדי לכנס ,לארג ולהרגיע .המוזיקה ממשיכה לפעול ברקע.
הנערות עדיי חסרות שקט א משתפות פעולה ע הישיבה סביב הנר .כ אנו מתכנסות
עד סיו המפגש.

 .2.3התחושות והרגשות של הבנות בבוא למפגש
 .2.3.1תחושות ורגשות שליליי
 .2.3.1.1מתיחות ולח" )שרו,אורי ,בר(
שרו ,אורי ובר חשות לח" ומתח מחוסר הוודאות היכ ילמדו בשנה הבאה:
אני ,זה הכול הפו .אני מתוחה )אורי ,פגישה  ,5עמ'  .(1אי ,אז אני אגיד בעל פה :כואב
לי הראש ,אז אני לחוצה .זה שבוע קשה .יש להורי שלי שבת יו הנישואי )בר,
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פגישה  ,5עמ'  .(1אני לחוצה ומתוחה ומתוסכלת בגלל האולפנות )שרו ,פגישה  ,5עמ'
.(2

 .2.3.1.2עייפות ובלבול )בר(
בר חשה עייפות ובלבול המתבטאי בכאב ראש שמלווה אותה" :אני די עייפה ואני ג
מבולבלת" )בר ,פגישה  ,5עמ' .(1

 .2.3.1.3רגש בלתי מזוהה )עמי ,בר(
עמי ואורי בחרו ברגש בלתי מזוהה לבטא שה חשות דברי א לא יודעות לזהות:
"אני ג מרגישה רגש בלתי מזוהה )אורי ,פגישה  ,5עמ'  ;(1אני בוחרת רגש בלתי מזוהה" )עמי,
פגישה  ,5עמ' .(1

 .2.3.2תחושות ורגשות חיוביי
 .2.3.2.1אהבה )אורי(
אורי חשה רגשות סותרי .אהבה היא רגש מרכזי שהיא מציינת" :אני ג אוהבת"
)פגישה  ,5עמ' .(1

 .2.3.2.2בסדר )שרו(
שרו לחוצה א מרגישה "בסדר" ,ורחלי הגיעה באמצע המפגש וסימנה בשאלו
התחושות שהיא מגיעה למפגש כשהיא מרגישה א! היא "בסדר"" :אני מרגישה בסדר.
אי לי סיבה" )שרו ,פגישה  ,5עמ' .(2

 .2.3.2.3טוב )ירד(
ירד הגיעה למפגש כשעה לאחר תחילתו .בשאלו התחושות היא סימנה שהיא הגיעה
למפגש כשהיא מרגישה טוב" :אני מרגישה טוב ,בלי סיבה" )שאלו תחושות ורגשות ,פגישה
.(5
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 .2.3.3תחושות המטפלת
 .2.3.3.1דריכות
הייתי דרוכה למפגש .הא הוא יהיה כמו בשבוע שעבר? הא הבנות תגענה במצב אחר?
)יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(1

 .2.4תחושות ורגשות במהל" הפגישה.
 .2.4.1תחושות ורגשות חיוביי
 .2.4.1.1תחושת שחרור
במפגש הייתה תחושת שחרור בנגינה ובריקוד" :שחרר מצבי לחוצי" )עמי ,עמ' " ;(10שחרר
עצבי" )נעמה ,עמ' " ;(10הוציא את העצבי" )שרו ,עמ' " ;(9לאטלאט זה עובר" ]כאב הראש[ )בר,
עמ' ."(10

 .2.4.1.2תחושת געגוע ואהבה
בגוש קטי! התקיי מדי שנה פסטיבל שירה .בר השתתפה בו ושרה את "עניי של זמ",
ובמפגש ה נזכרות בפסטיבל .בר נזכרת באהבה למעמד וכמה אהבה לשיר לפני כול:
עניי ,עניי של זמ )בר ,עמ'  ;(3בר שרה אותו בפסטיבל ,ע כל הגוש ,היא הייתה ע שמלה
כחולה קטיפה ,נכו? )אורי ,עמ'  ;(3קטיפה? )בר ,עמ'  ;(3בגוש )עמי ,עמ'  ;(4אה ,נכו ,הייתה
לה פה ]בר מראה אי הייתה החולצה[ )בר ,עמ'  ;(4הייתה כל שנה ,כל שנתיי ,כל שלוש .היא
חלמה להיות כמו ]אורי ,עמ'  ;[4היא אהבה את זה )בר ,עמ'  ;(4אהבת ,מה זה היא אהבה את
זה )עמי ,עמ'  ;(4שרנו אני וגור ,אני ושאול ]צוחקת[ )בר ,עמ' .(4

 .2.4.2תחושות ורגשות שליליי
 .2.4.2.1כעס )אורי ,עמי,שרו,נעמה(
אורי ,עמי ,שרו ונעמה חשות כעס על עצ הוצאת מהבית ומהיישוב :אותי גירשו ,אני לא
את) .עמי ,עמ'  ;(6אותי פינו מהשולח )אורי ,עמ'  ;(6גירשו אותנו .תרשמי )עמי ,עמ' ;(6
יודעת מה ִ ִ
כ )אורי ושרו ,עמ'  ;(6אני אומרת פינו .אני לא אומרת גירשו )בר ,עמ' ] ;(7אורי לבר[ :את לא
צודקת .גירשו )שרו ונעמה ,עמ'  ;(7גירשו ,גירשו )עמי ,עמ' .(7
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 .2.4.2.2שנאה )אורי ,עמי(
אורי ועמי מבטאות שנאה כלפי בית הספר והמורי" :לפעמי אני שונאת מורות ולפעמי אני
טיפשה,אני שונאת את הבית ספר ואת כל המורי בגלל שה מפגרי" )כול שרות ,עמ' .(7

 .2.4.2.3לח" )שרו(
שרו חשה לח" מחוסר הוודאות בדבר מקו הלימודי בשנה הבאה" :אני לחוצה בגלל שאני
נבחנת לאולפנא ביו חמישי" )שרו ,עמ' .(7

 .2.4.2.4דחייה )בר(
בר מבטאת תחושת דחייה מכמהה מ השירי החסידיי המעידי על זהות דתית יציבה:
אוהבי אות ,אוהבי אות ,כל השירי האלה )בר ,עמ' ] 9אומרת בציניות[(; קשה לי ע
השירי האלה .אני לא מכירה אות ,אני לא רוצה להכיר אות .אני מכירה את מה שרציתי
להכיר .אני בוחרת ב"לש ייחוד קודשא" )שרו ,עמ'  ;(11אמרתי ל שזה מה שהיא תבחר
]בר[ .אולי תנסי להכיר שירי אחרי )לשרו ,עמ' .(11

 .2.4.2.5חוסר שקט )כל הנערות(
במהל ההרפיה יש תחושה של חוסר שקט אצל כל הנערות .שרו קמה ,זורקת את השמיכה
ולא רוצה לעשות הרפיה .ירד דופקת ע הרגל שלה על הרצפה" .אי לי מקו" )עמי ,עמ' ;(17
"אני לא יכולה להיות עכשיו בהרפיה" )בר ,עמ' " ;(17אני לא יכולה .אני מגרדת" )ירד ,עמ' .(17

 .2.4.2.6דיכאו )בר(
בר מספרת לקבוצה שא! על פי שטוב לה בקבוצה ,בסיו המפגש היא חשה דיכאו מכיוו
שיש ריקנות :כאילו לא קשור לזה .כשאני יוצאת מפה אני נהיית בדיכאו )בר ,עמ'  ;(1אולי נוגעי
בנקודות רגישות )עמי ,עמ'  ;(1לא ,לא .כאילו כשאני פה כיי! לי וזה ,ואז שאני יוצאת מפה )בר ,עמ'
 ;(1צרי לחשוב אי זה לא יקרה )עמי ,עמ'  ;(1אני הולכת ע אורי ,ואז) ...בר ,עמ'  ;(2כי פה את
מתחרפנת ומשתגעת ,ואז את הולכת וחוזרת לחיי כאילו .זה לא שיגעו )עמי ,עמ'  ;(2בר ,לא טוב ל
בבית? )אורי ,עמ'  ,2שואלת בציניות(; לא ,כאילו ,אני לא אומרת שזה רע בעיקרו )בר ,עמ'  ;(2זה כ
רע )אורי ,עמ'  ;(2לפעמי זה טוב להיות בדיכאו )עמי ,עמ'  ;(2זה די רע ,אבל כאילו אני לא מבינה
מה קורה .פה כי! לי .זה לא הגיוני ,כאילו אני הולכת הביתה ,ואז אני מצלצלת לאורי )בר ,עמ' ;(2
כאילו א אני אמשי להיות ִאת כמה זמ אז לא יקרה )בר ,עמ' .(2
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 .2.4.3תחושות שליליות וחיוביות של המטפלת )כלי מחקרי יומ חוקר(
 .2.4.3.1שביעות רצו
אני שבעת רצו שהגיעו למפגש בסופו של דבר שבע נערות ,א! שמקצת הגיעו באיחור )יומ חוקר,
פגישה  ,5עמ' .(5

 .2.4.3.2קלילות וזרימה
אני חשה קלילות וזרימה יותר משהיה במפגש שעבר )יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(5

 .2.4.3.3טרדה
אני מוטרדת ששרו לא מוצאת את מקומה בקבוצה ,ואני לא מרגישה שאני מצליחה לעזור לה
)יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(4

 .2.4.3.4חוסר שקט
חוסר השקט של הנערות בחלקו האחרו של המפגש מצליח לחדור אליי )יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ'
.(3

 .2.5התחושות שהיו למשתתפות לאחר המפגש )כלי מחקרי  שאלו התחושות(
 .2.5.1תחושות חיוביות לאחר המפגש
 .2.5.1.1מעולה )עמי ,אורי,ירד(
לאחר המפגש עמי ,אורי ,וירד חשות מעולה" :היה מעולה" )עמי(; "מאוד כי! להיות בסדנה"
)אורי(; "היה ) "100ירד(.

 .2.5.1.2כיי! )אורי(
"היה מאד כי!".

 .2.5.1.3טוב )בר(
בר חשה טוב ,וכאב הראש עבר לה" :עבר לי הכאב ראש".
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 .2.5.1.4בסדר )שרו ,נעמה(
שרו ונעמה חשות "בסדר" לאחר המפגש .שרו סימנה שהיא חשה בסדר והוסיפה שלא
נהנתה כלכ ונשארה כמו שהגיעה" :לא כל כ נהניתי .נשארתי כמו שבאתי ,ולפעמי אני
יוצאת פחות טוב".

 .2.5.2תחושותיי השליליות כמטפלת )כלי מחקרי יומ חוקר(
 .2.5.2.1טרדה
הקושי ע שירה שלא מוצאת את מקומה מציק לי ומטריד אותי ,ואני מנסה להבי מה
לעשות ִאתה .אני מקווה שהיא תמשי להגיע )יומ חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(3

 .2.5.2.3תחושת החמצה
חשתי החמצה בהרפיה שהייתה לקראת סו! המפגש שלא הרגיעה וארגנה אלא פיזרה )יומ
חוקר ,פגישה  ,5עמ' .(5

 .2.5.3תחושות חיוביות של המטפל )כלי מחקרי  יומ חוקר(.
 .2.5.3.1שביעות רצו
התחושה הייתה שהמפגש זר ,כבד פחות ומאורג יותר מהמפגש הקוד .כא עלו נושאי
חשובי.

 .3אלתור בכלי נגינה )החל כ 40דקות לאחר תחילת המפגש(
 .3.1השימוש בכלי נגינה
 .3.1.1כלי נגינה שמרבי להשתמש בה
 .3.1.1.1ג'מבה ותו! אפריקאי )עמי ,אורי ובר(
הג'מבה והתו! האפריקאי היו הכלי הדומיננטיי במפגש ,ועמי ,אורי ובר ניגנו בה לכל
אורכו .הנגינה לא הייתה רבה ,א התופי היו צמודי אליה ,ומדי פע ניגנו בה :אורי
לוקחת את התו! האפריקאי ,הופכת אותו ושרה לתוכו .בתחילה היא מאלתרת בקולה
צלילי גבוהי ונהנית לחוש כיצד קולה מוגבר כאשר היא שרה לתו התו! ,לאחר מכ היא
שרה את השיר "לא קלה דרכנו" לתו התו! ושיר באנגלית – .I want to read aאורי מתחילה
לתופ! בתו! האפריקאי מקצב החוזר על עצמו( ושרה ,עמי מתופפת בג'מבה בזמ השיר "לא
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קלה דרכנו" מקצב קבוע החוזר על עצמו .באלתור הקבוצתי עמי ואורי מתופפות – עמי
בג'מבה ואורי בתו! האפריקאי .שתיה מנגנות חזק – .ff
באלתור יש חמש עצירות יזומות על ידי המטפלת .לפני העצירה הראשונה עמי ואורי
מתופפות מקצב החוזר על עצמו ,ולקראת העצירה אורי מנגנת פעימות מהירות ללא המקצב.
לפני העצירה השנייה והשלישית עמי ואורי עוברות ממקצב חזרתי להקשות מהירות )חלקי
 (16בשתי הידיי .לפני העצירה הרביעית אורי ועמי מתחילות להקיש פעמה איטית וכבדה
)רבעי וחצאי( .לקראת העצירה עמי מאיצה ומנגנת הקשות מהירות בשתי הידיי )חלקי
 .(16לפני העצירה האחרונה עמי חוזרת למקצב הראשוני ,ולקראת הסו! עוברת לפעמות
המהירות .אורי מנגנת פעמות מהירות וחזקות.

 .3.1.1.2מצילה )נעמה(
נעמה בוחרת לנג במהל המפגש רק במצילה .היא מנגנת בה רק במהל האלתור הקבוצתי.
עד העצירה הראשונה היא מקישה הקשות חזקות  FFללא סדר וארגו .לאחר העצירה
הראשונה ועד סו! האלתור היא מקישה הקשות מהירות )חלקי  (16וחזקות.

 .3.1.1.3גיטרה )בר(
בר משתמשת בעיקר בגיטרה לאור כל המפגש .היא מנגנת שירי ומאלתרת .באלתור
הקבוצתי בר פורטת פריטה מלאה ומנגנת מהר )שמיניות( .נגינתה חזקה א אינה נשמעת
מכיוו ששאר כלי הנגינה מאפילי עליה .במהל המפגש בר מתחילה לנג את השיר "לא
נפסיק לשיר" .היא מנגנת אקורדי מלאי .נגינתה אינה רציפה ,ומדי פע היא נתקעת
ומתחילה מחדש .היא מנגנת  MFומלווה את עצמה בשירה .נגינתה איטית )רבעי( ולא תמיד
מותאמת לקצב השיר .במהל כתיבת השיר ושירתו בר מחזיקה את הגיטרה ,לעתי היא
מתופפת פעמות חלשות  PPעל הגיטרה ולעתי מנגנת אקורד )קשה לראות באיזה אקורד
מדובר( בפריטה מלאה .הנגינה אינה רציפה ולא נשמעת בחדר.
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 .3.1.1.4חלילית )שרו(
שרו מנגנת במפגש רק בחלילית ורק באלתור הקבוצתי .נגינתה היא מעי שריקות ארוכות
בעלי צלילי גבוהי וצורמניי ולא משתנה לאור כל האלתור.

 .3.1.2כלי נגינה שלא מרבי להשתמש
 .3.1.2.1רוב כלי הנגינה
הנערות בוחרות שלא להשתמש ברוב כלי הנגינה במהל הפגישה .מתו  23כלי ה מנגנות
בחמישה בלבד .כמה מ הכלי המוצעי ה גביע ע" ,קסילופו ,מטלופו חינוכי ,פנטה
לירה ,קרפדה ,טמבורי ,קזו ,משרוקית ,פעמוני רוח ,מפתחות פעמוני רוח ,תיבה ,טבלה,
קשקש ,שליש ,מצילה ,תו! יד ,מקל גש ומפוחית.

 .3.1.3מספר כלי הנגינה שהמשתתפות מחליפות במהל" הפגישה
עמי אינה מחליפה את הג'מבה בכלי נגינה אחר .נעמה אינה מחליפה כלי נגינה אלא מנגנת
במצילה בלבד .אורי אינה מחליפה כלי נגינה ומנגנת רק בתו! האפריקאי .שרו אינה מחליפה כלי
נגינה ומנגנת רק בחלילית .בר מחליפה שני כלי נגינה א מנגנת בעיקר בגיטרה )גיטרה וג'מבה(.
ירד אינה מנגנת במפגש.

 .3.2משמעות הכלי בעיני המשתתפות
 .3.2.1כלי נגינה שמקרי עצבי:תו אפריקאי
השימוש של אורי בתו! האפריקאי מעצב את הנערות .אורי מתופפת חזק ומעצבנת את בר ועמי.

"די" )בר לאורי ,עמ' " ;(9עוד מעט אני אצטר לקחת נורופ" )עמי ,עמ'  .(9אורי לוקחת את התו!
האפריקאי ,הופכת אותו ושרה לתוכו" :זה נשמע עצבני" )עמי ,עמ' .(2

 .3.2.2כלי נגינה שמסייעי לכאב הראש לעבור :השילוב של ג'מבה ,תו אפריקאי ,מצילה,
חלילית וגיטרה.
בר מגיעה למפגש ע כאב הראש אשר מתחיל לעבור לאחר האלתור הקבוצתי" :לאט לאט זה עובר,
אחרי האלתור ,כ" )בר ,עמ' .(10
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 .3.2.3כלי נגינה משחררי :השילוב של תופי ,חלילית ,מצילה וגיטרה.
כלי הנגינה מאפשרי לנערות לחוש שחרור" :הוציא את העצבי" )שרו ,ע"מ " ;(9שחרר מצבי
לחוצי" )עמי ,עמ' " ;(10שחרר עצבי" )נעמה ,עמ' .(10

 .3.3האלתור הקבוצתי
 .3.3.1תגובות הנערות לאלתור :משחרר
אני מנחה את האלתור ומבקשת מהנערות לבחור כלי נגינה ויחד לנג חזק עד שאני נותנת סימ
לעצור .כ אני עושה כמה פעמי .הנגינה מאפשרת לנערות לחוש שחרור" :הוציא את העצבי"
)שרו ,עמ' " ;(9שחרר מצבי לחוצי" )עמי ,עמ' " ;(10שחרר עצבי" )נעמה ,עמ' .(10

 . 3.3.2משמעות צורת הנגינה בעיני הנערות
 .3.3.2.1הפסקות יזומות במהל נגינה חזקה מביאה לשחרור
כאשר הנגינה חזקה א בכל פרק זמ קצר היא נפסקת ושוב חוזרת יש תחושה של שחרור
והחזקה )גבולות( .לפי סימ שלי כל אחת מביעה חזק ככל האפשר את הכתוב בשיר ,ולפי סימ
אחר כול מפסיקות" :בואו נעשה ניסיו :שלוש ארבע ו "...הנגינה ללא מבנה וללא הקשבה .כשאני
נותנת סימ לעצור ,בר ואורי לא שמות לב ולא עוצרות :צרי לשי לב :כשאני נותנת סימ צרי
לעשות פריז .לעצור"; "טוב" )בר ,עמ' " ;(10קקי" )כול צוחקות( )אורי ,עמ' " ;(9הוציא את העצבי"
)שרו ,עמ' " ;(10לאט לאט הכאב ראש עובר" )בר ,עמ' " ;(10שחרר מצבי לחוצי" )עמי ,עמ' ;(10
"שחרר עצבי" )נעמה ,עמ' .(10

 .4שירי )שירי החלו כ  45דק' לאחר תחילת המפגש(
.4.1השירי שנבחרו

22

 .4.1.1לש ייחוד קודשה/סיני תור )שרו(
שרו בוחרת ראשונה מבי הנערות בשיר ל"ש ייחוד קודשא"" :אז שרו ראשונה ואני שנייה .לא,
זה שרו בוחרת ראשונה" )אורי ,עמ' " ;(11אני? טוב ,לש יחוד קודשא" )שרו ,עמ' .(12

22

בחירת ושירת שירי החלה כ 45דקות לאחר תחילת המפגש.

270

 .4.1.2ואולי/עברי לידר )אורי(
אורי בוחרת שנייה מבי הנערות ,והשיר שבחרה – "ואולי"" :טוב ,יאללה ,קוד אורי" )עמי ,עמ'
" ;( 12ואולי" )אורי ,עמ' .(12

 .4.1.3תראי זה אני/סינרגיה )בר(
בר בוחרת שלישית מבי הנערות בשיר "תראי זה אני"" :יאללה ,בר" )עמי ,עמ' " ;(13אורי
מתחילה לשיר 'תראי זה אני'".

 .4.1.4משיח /קינדרל" )כול(
כל הנערות בוחרות בשיר הרביעי – "משיח"" :אני בוחרת משיח" )כול ,עמ' .(13

 .4.1.5אנחנו לא צריכי/סאבלימינל )עמי(
עמי בוחרת חמישית מבי הנערות ,ושיר Fהוא "אנחנו לא צריכי"" :אנחנו לא צריכי" )עמי,

עמ'  ;(13אורי מתחילה לשיר "את הגש ת רק בעִ תו" )עמ'  ,(15וירד מצטרפת אליה.

 .4.1.6השירי שהמשתתפות שרות)ללא ליווי מוזיקלי( בי שיר לשיר
בי שיר לשיר יש נערות שמתחילות לשיר בעצמ בקול שירי שאינ מושמעי ,מכיוו שנזכרו
בשיר כלשהו .כמה מ השירי מופיעי בחוברת השירי ,ואחרי לא .ה לא שרות את כל
השירי בשלמות אלא כמה שורות מתו השירי – לעתי את הפזמו ולעתי את תחילת
השיר.

 .4.1.6.1מסע ומת )אורי(
לפני בחירת השיר הראשו אורי מתחילה לשיר את "מסע ומת"" :אורי מתחילה לשיר כי
לפעמי במשא ומת מורידי ,לאורי ,את רוצה את זה? לא ,זה שרו בוחרת ראשונה" )אורי ,עמ' .(11

 .4.1.6.2המגפיי של ברו )בר(
בי השירי ו"אולי" ל"תראי זה אני" בר שרה את כל הבית הראשו של השיר "המגפיי של
ברו"" :בר מתחילה לשיר את המגפיי של ברו' ...הוא קנה אות בזול ,ה היו מלאות בחול'" )עמ'
.(13
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 .4.1.6.3לא נפסיק לשיר )עמי ,אורי בר(
בר מתחילה לנג את השיר במהל כתיבת השיר בחלקו הראשו של המפגש :עמי ואורי
והמסי עוד יעלו" ...בר מתחילה לנג על הגיטרה את "לא
מתחילות לשיר לאט לאט" :א יהיה רע ִ
והמסי עוד
נפסיק לשיר" ,ואורי מצטרפת בשירה "לא נפסיק לשיר" .בר ואורי שרות "א יהיה רע ִ
יעלו לו לו לו לו ,ובמוסקבה השערי ינעלו לו לו לו לו .והסוכר ג הוא] ...חוה מצטרפת אליה
בשירה[ אנחנו לא אנחנו לא נפסיק לשיר .לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר לא נפסיק
לשיר" ) עמ' .(6

 .4.1.6.4שיר לשירה )בר(
לאחר ששרו בחרה בשיר "לש ייחוד קודשא" ,החלה בר ,שהתנגדה לשיר זה ,לשיר בקול
את "שיר לשירה"" :עול חדש וטוב אני את ל" .בר ממשיכה לשיר "חשוב לראות חצי ירח"
)עמ' .(12

 .4.1.5נעמה לא בוחרת שיר
נעמה וירד לא בוחרות שירי לאחר שהזמ שהוקצה לשירי בקבוצה ת.

 .4.2פעילות נלווית לשירי
 .4.2.1שרות ע השיר
 .4.2.1.1רק הנערה שבחרה בשיר שרה בשקט )"לש יחוד קדושה"(
שרו שרה בשקט את השיר שבחרה" ,לש ייחוד קודשא" ,ואני מצטרפת אליה .אנחנו שרות
בשקט ,ושאר הנערות עסוקות בעצמ ומסתכלות בשירי .ה שקטות ובדר כלל לא
מפריעות.

 .4.2.1.2מקצת הנערות שרות בשקט ע השיר )"ואולי"",תראי זה אני"(
בשיר "תראי זה אני" אורי ועמי מצטרפות לשירתה של בר ,שבחרה את השיר .את השיר
"ואולי" שבחרה אורי ג בר ועמי שרות בשקט .בשירי אלה נעמה ,רחלי ושרו שקטות.
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 .4.2.1.3כל הנערות שרות בקול )"משיח" ו"אנחנו לא צריכי"(
את השירי "משיח" ו"אנחנו לא צריכי" הנערות שרות בקול תו כדי ריקוד .אורי ובר
מתחילות לשיר ,והשאר מצטרפות .אורי מוחאת כפיי וקופצת ,ובר שרה ומוחאת כפיי.
אורי מתחילה לשיר "את הגש ת רק בעִ תו" ,ירד מצטרפת אליה ,ועמי ונעמה קמות לרקוד.

 .4.2.2מציירות מדברות ושקטות  תו" כדי השיר )"לש יחוד"" ,ואולי"",תראי זה אני"(
שרו היא היחידה שמציירת ציורי בעלי צורות אבסטרקטיות בשירי "לש ייחוד קודשא",
"תראי זה אני" ובשיר "ואולי" .רוב הנערות שקטות בשיר "לש ייחוד" ,ועמי ובר מדברות
בשקט .קשה להבי מה ה מדברות ,כיוו שה כמעט לוחשות.

 .4.2.3רוקדות ושרות בקול ר תו" כדי השיר )"משיח" ו"אנחנו לא צריכי"(
בשירי "משיח" ו"אנחנו לא צריכי" כול רוקדות ושרות בקול .אורי מתחילה לשיר" :את
הגש ת רק בעִ תו" ,וירד מצטרפת אליה ,ועמי ,רחלי ונעמה קמות לרקוד .רחלי לוקחת מקל
הקשה שישמש לה מיקרופו ,ובעקבותיה ג ירד ,נעמה ועמי לוקחות מקלות הקשה .אורי
מתקרבת למצלמה וקוראת" :זה רמקול" )מראה את מקל ההקשה( .כול עומדות ומתחילות
לרקוד .ה שרות בקול ר ורוקדות ,והשורות משתנות למעי מעגל" :משיח ,בואו נרקוד" )ירד,

עמ' ] ;(14לעמי[ "זה לא משנה ,בואי" )עמי ,עמ'  .(14ירד ,אורי ושרו קמות לרקוד ,אחריה בר
ועמי קמות לרקוד ,וג נעמה קמה .חוה מנסה להציע לנעמה להצטר! ,א היא רוצה מסרבת
ובוחרת לעמוד ליד הבנות שרוקדות .אחר כ היא מצטרפת ,וחוה מוחאת כפיי על פי ֲ ַNעמָ ה.
נעמה מפסיקה לרקוד ,עמי נותנת הנחיות לעמידה בשתי שורות ,הבנות מתחבקות בריקוד,
ונעמה מצטרפת שוב.

 .4.3משמעות השירי בעיני המשתתפות
 .4.3.1מסייע להשתחרר )"אנחנו לא צריכי"(
לנערות יש צור להשתחרר ,וה עושות זאת בשיר "אנחנו לא צריכי" על ידי ריקוד ושירה
חזקה.
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 .4.3.2מדגיש את הפער בזהות הדתית )"לש יחוד קדושה"(
השיר "לש ייחוד" מצי! את הפער הדתי בי הנערות .בר לא אוהבת את השירי
החסידיי ששרו בוחרת ומביעה התנגדות על ידי שהיא אומרת שאינה רוצה להכיר:
אוהבי אות ,אוהבי אות ,כל השירי האלה .קשה לי ע השירי האלה .אני לא מכירה
אות .אני לא רוצה להכיר אות .אני מכירה את מה שרציתי להכיר .אמרתי ל שזה מה שהיא
]בר[ תבחר] .בר לשרו[ אול תנסי להכיר שירי אחרי )בר ,עמ' .(12

 .4.3.3לאפשר הבעה )"תראי זה אני"(
השיר "תראי זה אני" מאפשר לבר להביע את רצונה שיראו אותה כמו שהיא :יפה ,חזקה
ובעלת ער" .שיר מהמ ע אנשי מהממי .השיר מדבר על אנשי חזקי ,השורות יפות.
והשיר הזה הוא חזק ,לא חזק ,יפה וחכ ואני נורא מתחברת אליו וזהו" )בר ,עמ' .(14

 .4.3.4לבטא כאב וקושי )"ואולי"(
השיר "ואולי" משמש את אורי לבטא כאב וקושי .השיר מדבר על אונס ,ואורי מדברת ג
במפגש זה על שלקחו לה חלק מהחיי ,שגירשו אותה מהבית ,שעשו לה דברי בכוח שלא
ברצונה" :השיר על אחת שאנסו אותה ,אני אוהבת את השיר הזה .זה שיר קשה" )אורי ,עמ' ;(13
"אותנו גירשו מהבתי ,נדפקו לי רבע מהחיי" )אורי ,עמ' .(8

 . 4.4משמעות השירי בעיני המטפלת
.4.4.1חוסר רצו להיכנס פנימה
במפגש זה הרגשתי שהנערות רוצות רק להקשיב לשירי ואינ רוצות לדבר ולהיכנס פנימה:
בשיר "תראי זה אני" יש משפט שמאוד מתאי לי בשבילכ" :לא אני לא יכול לברוח מהכול" .אני
מרגישה שחלקכ בורח מהכול .ומשפט נוס!" ,סליחה סליחה ,נזכר ורוש סליחה" .יש כאלה

שמרגישות שה צריכות להגיד סליחה או שמרגישות שצריכי לבקש מה סליחה? )חוה ,עמ'  .(13ירד,
אורי ועמי עסוקות בחוברת שירי ,אפילו אחת מה לא מגיבה ומקשיבה לחוה" :השיר 'ואולי'
זה שיר קשה" )חוה(; "כ" )אורי(; "יאללה ,בר" )עמי(; "בשיר 'לש ייחוד קודשא' אני רוצה לשמוע את
שרו" )חוה(; "לא רוצה" )שרו ,עמ' .(12
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 .4.4.2רצו להשתחרר
חשתי שלאחר השיר שכתבנו והשיר "ואולי" שעסקו בעקירה במישרי ובעקיפי יש לה צור
להשתחרר" :בואו לרקוד )ירד ,עמ' .(5

 .4.4.3מאבק על המקו
בבחירת השירי חשתי שהבנות נאבקות על מקומ ,על תור בבחירת השירי .זהו נושא שעולה
בכל מפגש באופ אחר ,א היו הוא היה בולט במהל השירי" :אני רוצה ,אני אמרתי" )בר ,עמ'
" ;(14סליחה ,אני אמרתי שאני אחרי שרו" )אורי ,עמ' " ;(14בואו נריב" )נעמה ,עמ' ] ;(12בר לנעמה[
"לא רבי .תרגיעי; "טוב ,יאללה ,קוד אורי" )עמי ,ע"מ " ;(12אי ,אני עכשיו ,אני אמרתי קוד" )עמי,
עמ' " ;(12לא משנה" )נעמה ,עמ' .(12

 .4.4.4דחייה
שרו בחרה ראשונה ,לאחר שהקבוצה נתנה לה .בר החלה לשיר "אוהבי אות" ואמרה "בטח
שרו תבחר בשיר כזה" ,כלומר שיר חסידי .אמרתי שקשה לה ע השירי האלה ,והיא אישרה
את דבריי .אמרתי שאני לא מכירה .אמרתי "אולי כדאי שתכירי" ,והיא אמרה "אבל אני לא
רוצה להכיר" .הרגשתי שזה דיאלוג מקביל בי הקבוצה לשרו שבאה מיישוב אחר ומקהילה
אחרת ,ושבר אומרת שהיא לא ממש רוצה להכיר אותה .קשה לשרו בקבוצה ,המשתתפות
דוחות אותה .שרו ישבה כשגבה לקבוצה וציירה .הרגשתי אי היא אומרת לקבוצה שהיא לא
מתחברת אליה ושקשה ג לה ע השירי שנבחרו.

 .5ריקוד )החל כשעה לאחר תחילת המפגש(
 .5.1משמעות הריקוד בעיני המשתתפות
 .5.1.1משחרר ומאפשר הוצאת אנרגיה )"אנחנו לא צריכי"(
בשיר "אנחנו לא צריכי" הריקוד מאפשר לנערות להשתחרר ולהוציא אנרגיה .עמי ,רחלי,
ונעמה קמות לרקוד וה שרות בקול ר ,ואורי מתקרבת למצלמה ,והשורות משתנות למעי
מעגל" :מצלמה ,קבלי את השיר!" )נעמה ,עמ' " ;(15מצלמה ,זה רמקול!" )אורי ,עמ' ] 15מציגה
את מקל ההקשה[(.
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 .5.1.2הצגת ריקוד כמצביע על הביטחו והדימוי העצמי
הריקוד בשיר "משיח" נועד להציג ריקוד שבנות מכינות בבית הספר לקראת חודש אדר.
השיר מתחיל להתנג ,וה רוקדות ושרות בקול .הבנות מתקשות ומבקשות להתחיל
מהתחלה ,ונעמה מצטרפת .השיר נפתח מההתחלה ,ועמי נותנת הנחיות לעמידה בשתי
שורות ,א נעמה מפסיקה לרקוד.

 .5.1.3מלכד את הקבוצה
הריקוד מלכד את הקבוצה ,והבנות רוקדות במעגל יחד .השורות משתנות למעי מעגל,
הבנות מתחבקות בריקוד ,ונעמה חוזרת ומצטרפת.

 .5.2משמעות הריקוד בעיני המטפלת
 .5.2.1שחרור לאחר נגיעה בכאב
אני חשה שהריקוד משחרר לא רק את הבנות אלא א! את כאב .השחרור בנקודת זמ
נעשה לאחר עיסוק בכאב .חשתי שהשיר הזה מבטא את השחרור שה זקוקות לו אחרי
העומס הרגשי" :ה רקדו בשיר ובהמש התחבקו .הרגשתי שהריקוד משחרר" )יומ חוקר ,פגישה
 ,5עמ' .(3

 .5.2.2מאפשר למחות ולזעוק
הריקוד בשילוב ע השירה החזקה מאפשר למחות ולזעוק ,בעיקר בשיר "אנחנו לא
צריכי" .ה זועקות את המילי ,שמקצת קשות וכואבות.

 .5.2.3משלב בי קודש לחול
הריקוד משלב בי החול לקודש :התוכ מדבר על משיח ,אבל הקצב ותנועות הריקוד
תואמי מוזיקה עכשווית.
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.6כתיבת שיר )החלה כעשר דקות מתחילת המפגש(
 .6.1כתיבת שיר וביצועו
 .6.1.1כתיבת מילי חדשות לשיר קיי
חמש הנערות שנוכחות בתחילת המפגש כותבות כל אחת שתי שורות בשיר .השיר בנוי
מבית ופזמו ,והפזמו נכתב לאחר כתיבת הבית .השיר בנוי על שיר קיי – "לא קלה היא
דרכנו" ,ואנו משנות את מילותיו.

 .6.1.1.1נגינה תו כדי כתיבה
במהל כתיבת השיר בר לוקחת את הגיטרה ומנגנת שיר חסידי ואחריו שיר ישראלי .היא
פורטת אקורדי שלמי .עָ צמת נגינתה  ,mfובמהלכה יש קטיעות כשהיא לא מצליחה
לנג את האקורד הנכו .הטמפו מהיר )שמיניות( .אורי שרה את השיר שבר מנגנת – "כי
שוקקה" .בר מתחילה לנג את "לא נפסיק לשיר" ,ואורי מצטרפת בשירה
ֵ
הTביע נפש
והמסי עוד יעלו לו ,לו ,לו ,לו,
ִ
"לא נפסיק לשיר" .בר ואורי שרות "א יהיה רע
ובמוסקבה השערי יינעלו לו ,לו ,לו ,לו ,והסוכר ג הוא ...אנחנו לא אנחנו לא נפסיק
לשיר .לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר ,לא נפסיק לשיר".

 .6.1.2שירה
 .6.1.2.1שירה של המשתתפות
לשירה יש שני שלבי :בשלב הראשו אנו שרות שיר קיי שהנערות בוחרות מתו
שלושה שירי – "לא קלה היא דרכנו" .בשלב השני הנערות משנות את מילות השיר
ושרות את השיר החדש .מקצת הנערות שרות את הבית שירה הססנית וחלשה בדינמיקה
שלה .ה לא שרות ברצ! .אני שרה את השיר ,וכל אחת מצטרפת מתי שהיא רוצה .בפזמו
כל הנערות שרות בקול ר ומדגישות את המילי פינוי\גירוש )עמ'  :(7לפעמי אני שונאת
מורות ,לפעמי אני טיפשה ,אני שונאת את בית הספר ואת כל המורי בגלל שה מפגרי .כואב
לי המוח ,וזה לא עובר .לקחתי נורופ ,וזה לא עוזר .אני לחוצה בגלל שאני נבחנת לאולפנא ביו
חמישי .פזמו :לא קלי ה לא קלי חיינו ,ואני שונאת את המורי .איזה חיי גרועי יש לנו,
כי אותנו פינו\גירשו מגוש קטי!.
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 .6.2תגובות לשיר
 .6.2.1לפני השירה
 .6.2.1.1חוסר שביעות רצו מהתוצאה
הנערות בטוחות שהשיר לא צלח ,ושלא יצליחו לשיר אותו" :זה לא מתאי" )עמי(; "זה לא
זה" )אורי(; "זה לא הול ככה" )עמי ,עמ' " ;(5זה לא יל" )שרו ,עמ' .(5

 .6.2.1.2העלאת הקונפליקט באמצעות המילי פינוי/גירוש
במהל כתיבת הפזמו נפתח דיו סוער על כתיבת המילי פינוי\גירוש .בר טוענת שיש
לכתוב "פינוי" .שאר הנערות טוענות שלא היה זה פינוי אלא גירוש :רגע ,היא מתחילה לשיר
את הפזמו ומוסיפה :כי אותנו פינו מהבתי )אורי ,עמ'  ;(5מה את אומרת?! )עמי ,עמ'  ;(5מה את
אומרת? שלא פינו אותנו מהבתי? )אורי ,עמ'  ;(5לא .אותי גירשו .אני לא יודעת מה אית? )עמי,
עמ'  ;(5אותי פינו מהשולח )אורי ,עמ'  ;(5גירשו אותנו .תרשמי )עמי ,עמ'  ;(5כ )אורי(; כ )שרו(;
אני אומרת פינו ,אני לא אומרת גירשו )בר ,עמ'  ;(6את לא צודקת )אורי ,עמ' ] 6לבר[(; גירשו
)שרו(; גירשו )נעמה(; גירשו ,גירשו )עמי ,עמ' .(6

 .6.2.2תגובות לשיר אחרי השירה
לאחר סיו השירה אני מציעה לה לכתוב עוד בית ,א ה אומרות שדי לה" :רוצות לכתוב עוד
בית? )חוה( לא ,לא )אורי ,עמ' ."(7

 .6.2.2.2העלאת קשיי החיי לאחר העקירה
לאחר סיו השירה מתנהל דיו א החיי גרועי בגלל העקירה ,או שמא אי לה קשר
לעקירה .רוב הנערות טוענות שהעקירה העצימה את הקשיי ,א ה היו ג ללא העקירה.
נראה לכ שבגלל שפינו\גירשו אתכ מהבתי אז החיי גרועי? חלק מזה )בר ,עמ'  ;(7לא
רק )עמי(; כלומר א היית ממשיכות לחיות בגוש קטי! אז המצב היה )חוה(; לא ,לא ,לא
)נעמה ,עמ'  ;(7יותר טוב אבל לא מאוד טוב )בר(; לא ע המורי )עמי ,עמ'  ;(7אבל בטוח
היה חסרונות )בר ,עמ'  ;(8אבל נדפקו לי רבע מהחיי )אורי ,עמ'  ;(8שליש )בר ,עמ' .(8
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 .6.3מטרת כתיבת השיר
 .6.3.1כתיבת השיר לעיבוד טראומה
באמצעות השיר הנערות מוצאות דר לדו בטראומה על ידי טרמינולוגיה :כי אותנו פינו מהבתי
)אורי ,עמ'  ;(6מה את אומרת?! )עמי(; מה את אומרת שלא פינו אותנו מהבתי? )אורי(; לא .אותי
גירשו .אני לא יודעת מה אית? )עמי(; אותי פינו מהשולח )אורי(; גירשו אותנו .תרשמי )עמי(; כ
)אורי(; כ )שרו(; אני אומרת פינו .אני לא אומרת גירשו )בר ,עמ'  ;(6את לא צודקת )אורי ,עמ' ] 6לבר[(.
גירשו )שרו(; גירשו )נעמה ,עמ'  ,(7גירשו ,גירשו )עמי ,עמ' ."(7

 .6.3.2כתיבת השיר כאמצעי להבעת רגשות שליליי
השיר מאפשר להביע כעס ,שנאה ,לח" וכאב שהנערות חשות" :אני שונאת את בית הספר" )אורי,
עמ' " ;(7כואב לי המוח ,וזה לא עובר" )בר ,עמ' " ;(7אני לחוצה בגלל שאני נבחנת" )שרו ,עמ' " ;(7אני
שונאת את המורי" )נעמה ,עמ' .(7

 .7ההרפיה ) 1:12לאחר תחילת המפגש(
 .7.1משמעות ההרפיה עבור המשתתפות )לפני ההרפיה(
 .7.1.1לאפשר מנוחה
מתחילת המפגש הנערות מבקשות הרפיה .ה חשות שה רוצות לנוח .מקצת רוצות הרפיה
בתחילת המפגש ,ואחרות בסו! המפגש .כל המפגש מתוכנ שיישאר לה זמ להרפיה :היו
מתחילי מהרפיה? אנחנו רוצי לעשות הרפיה )אורי(; שירי והרפיה )אורי ,עמ'  ;(11לא ,לא 25 ,דקות
שירי ו 20דקות הרפיה) ya ya ya .אורי ,עמ'  ;(11לא ,לא ,לא ,לא ,לא הרפיה קצרה ,כי אי אפשר
לעשות הרפיה קצרה )בר ,עמ'  ;(11רבע שעה הרפיה )עמי ,עמ'  ;(11לא 20 .דקות שירי ו 25דקות
הרפיה )אורי(; חציחצי )שרו(; ) 2020בר ,עמ' .(11

 .7.2תחושות שעולות בזמ ההרפיה
 . 7.2.1חוסר שקט
בזמ ההרפיה יש אווירה של חוסר שקט בחדר ,ובר צוחקת" :קשה לנו היו להיות רגועות"

)חוה(; "כי בר מעצבנת" )עמי ,עמ' " ;(16אח!" )עמי נתנה לבר מכה( .עמי מרימה את הראש
ומסתכלת מה קרה" :תזיזו את הרגלי" )בר(; "מאיזה צד?" )עמי ,עמ' " ;(16אני אשבור לכ" )בר(;
"את מאיימת?" )עמי(; "זה איו" )בר ]צוחקת[(; אני לא יכולה להיות עכשיו בהרפיה" )בר ,עמ' .(17
נעמה קמה" :אני לא יכולה .אי לי מצב רוח להרפיה" )עמ'  .(17היא מתיישבת על כיסא" :או .עשית
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בשכל ,נעמה )עמי( .שרו קמה ,זורקת את השמיכה ולא רוצה לעשות הרפיה" :זה לא נראה כלכ
הרפיה" )שרו ,עמ' .(17

 .7.3תפקיד ההרפיה בעיני המטפל
 .7.3.1לאפשר מנוחה
חשתי שהנערות עייפות נפשית ופיזית ,וכי הרפיה תעזור לה לנוח ,א ה היו חסרות שקט.
בשלב הזה היה נכו בעיניי להמשי את השירי ,כיוו שה החלו להשתחרר ולהתרכ ,אבל
התלבטתי היות שג הסטינג היה חשוב .דיברנו על הרפיה ,וה רצו אותה .לאחר מעשה חשתי
שצדקתי ,והיה עליי להמשי בשירי משו שהבנות לא היו מסוגלות להיכנס להרפיה .ה היו
חסרות שקט .אולי המי במוזיקה הציפו? קיצרתי את ההרפיה.

 .7.4משמעות הנר בסיו ההרפיה )בעיני המשתתפות(
 .7.4.1להוציא את האנרגיות השליליות )ירד(
ירד אמרה שהנר מיועד להוציא את האנרגיות השליליות שלה" :הנר כדי להוציא את האנרגיות
השליליות" )ירד ,עמ' " ;(18כ .ככה ,כא" )עמי ,עמ' " ;(18ג לידי" )ירד ,עמ' .(18

 .7.4.2להרגיע )אורי(
אורי אומרת שריח הנר מרגיע" :זה עושה ריח מרגיע כזה ,ריח של הרפיה" )אורי ,עמ' .(18

 .7.4.3גור חשדנות )אורי(
אצל אורי וירד ניכרי ציניות וחשש בדבר המשמעות והכוונה שבהבאת נר למעגל" :מה זה?
קוסמטיקה? מיסטיקה?" )אורי ,עמ' " ;(18מה לראות?" )ירד(; "הבנות צוחקות .זו קבלה" )אורי ,עמ'
.(18

 .7.4.4מקרי אור )שרו עמי וירד(
שרו ,עמי וירד רוצות לראות באור אלמנט רוחנידתי משו שהוא מוכר ומרגיע :ג בבית
המקדש היה אור )שרו ,עמ'  ;(18עכשיו ,אורי ,את לא זזה ]מדליקי את הנר[ .ג בבית המקדש הדליקו
את המנורה ,ולכ זה לא מיסטיקה )עמי ,עמ'  ;(18הלהבה מתנועעת ולא נכבית ,וכ אנחנו לא נכבי
למרות הכול )שרו ,עמ'  .(18נר ה' נשמת כל חי )ירד ,עמ' .(18
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.7.4.5מעלה זיכרונות טראומתיי )ירד(
לירד הנר מזכיר את הפיגוע במשפחת חתואל ,שנהרגו בו הא וארבע בנותיה .אצל בר הנר הוא
נר זיכרו" :את הנר זיכרו" )בר ,עמ'  ;(18אני רואה את הנר של המשפחה שנרצחה" )ירד.(18 ,

 .8התפיסה שלי לגבי תופעות שקרו במהל" המפגש )תופעות טראומתיות לאחר
העקירה שעלו במהל" השיחה(

 8.1תופעות לאחר טראומה
 .8.1.1הצור" בשתייה ואוכל במהל" המפגש – סימפטו טראומתי
כמה מהנערות חשות צור להביא אוכל ושתייה למפגש .כ עושות בר ואורי :בר מביאה שתייה,
ואורי – חטי! ביסלי.

 .8.1.2היזכרות באירוע טראומתי מ העבר
הדלקת הנר בסיו ההרפיה הזכירה לאחת הנערות את הפיגוע שבו נהרגה א וארבע בנותיה:
"את הנר זיכרו" )בר ,עמ' " ;(18אני רואה את הנר של חתואל" )ירד ,עמ' .(18

 .8.1.3היווצרות קונפליקט השיי" לטרמינולוגיה – גירשו או פינו? ושימוש במונח "גירוש" או
"פינוי" לביטוי האירוע הטראומתי
בי הנערות מתפתח דיו עקרוני א המעשה שנעשה לה בעת ההתנתקות היה גירוש או פינוי.
במפגש זה שימש המונח "גירוש" תשע פעמי ,והמונח "פינוי" – שבע פעמי .מונחי אלה
מבטאי את האירועי הטראומתיי שעברו עליה :כי אותנו פינו מהבתי )בר ,עמ'  ;(5מה את
אומרת? )עמי ,עמ'  ;(5מה את אומרת ,שלא פינו אותנו מהבתי? )אורי ,עמ'  ;(5לא .אותי גירשו .אני לא
יודעת מה אית? )עמי(; אותי פינו מהשולח )אורי ,עמ'  ;(5גירשו אותנו .תרשמי )עמי(; כ )אורי ושרו(;
אני אומרת פינו ,אני לא אומרת גירשו )בר ,עמ'  ;(6את לא צודקת ]אורי לבר[; גירשו )שרו ונעמה ,עמ'
 ;(6גירשו ,גירשו )עמי(; מפני אותנו )בר ]בקול משונה[(.
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 .8.2עיבוד אבל
 .8.2.1זיכרונות מגוש קטי
בגוש קטי! התקיימו פסטיבלי ,ואחד מה היה פסטיבל זמר .בר הייתה זמרת באחד מה.
כאשר הנערות ראו את השיר "עניי של זמ" במהל כתיבת השיר ,ה נזכרו בפסטיבל :בר שרה
אותו בפסטיבל ע כל הגוש )אורי(; היא הייתה ע שמלה כחולה קטיפה ,נכו? )אורי ,עמ'  ;(3קטיפה?
)בר ,עמ'  ;(3זה היה בגוש )עמי(; אה נכו הייתה לה פה )בר ]מראה אי הייתה החולצה[ ,עמ'  ;(3היא
שרה כמו) ...עמי ]מציגה ומחקה את בר ששרה[(; הייתה כל שנה ,כל שנתיי ,כל שלוש )אורי(; כ ,היו
זוכי )בר ,עמ'  ;(3חמש מאות שקל )אורי(; היא חלמה להיות כמו) ...אור(; היא אהבה את זה )בר(;
אהבת ,מה זה היא אהבה את זה )עמי ,עמ' .(3

 .8.2.2געגועי ורצו לחזור לגוש קטי
מקצת הנערות מבטאות את הכמיהה והגעגוע לגוש קטי! ורצו לחזור אליו" :שנחזור לגוש ,וג
זה לא יעזור" )בר ,עמ' " ;(9ג לחזור לגוש ,ג" )אורי ,עמ' " ;(9עדיי יהיו דברי לא טובי .ג א
נחזור זה לא יהיה כמו פע" )בר ,עמ' .(9

 .8.2.3כאב וכעס
הבנות מבטאות כאב וכעס על שחייה נהרסו בעקבות העקירה :לא קלי ה לא קלי חיינו ,אני
שונאת את המורי .איזה חיי גרועי יש לנו כי אותנו פינו\גירשו מהבתי ,שבגלל שפינו\גירשו אותנו
מהבתי אז החיי גרועי .חלק מזה )בר ,עמ'  ;(5לא רק )נעמה(; א היינו ממשיכי לחיות בגוש קטי!
המצב היה יותר טוב אבל לא מאוד טוב )בר ,עמ'  ;(8אבל נדפקו לי רבע מהחיי )אורי ,עמ'  ;(8שליש
)בר(.

 .8.3קשיי התאקלמות
 .8.3.1בבית הספר
לאחר העקירה ניכר קושי להתאקל בבית הספר .הבנות חשות שאיש לא מבי אות ומביעות
רגשות כעס ושנאה לבית הספר :אני שונאת במיוחד את רינה ]מנהלת[ )אורי ,עמ'  ;(8את כל המורי
בגלל שה) ...עמי ,עמ'  ;(6לפעמי אני שונאת מורות ולפעמי אני טיפשה .אני שונאת את הבית ספר ואת
כל המורי בגלל שה מפגרי .לשנוא את המורי זה שגרה )בר ,עמ'  ;(8שיפטרו את כל המורי )נעמה(;
זה לא ישנה כי כל מורה שיפטרו אותו יביאו אחר במקומו )שרו ,עמ'  ;(8כי יש כל מיני חוקי כאלה כמו
אסור להתעמל בגש כי הבני רואי אותנו ואז זה לא צנוע וכל מיני שטויות כאלה )עמי ,עמ' .(8
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 .8.4תפיסת המטפלת לנושאי שעלו במהל" המפגש
 .8.4.1היחס לסמכות
היחס לסמכות מחו" לקבוצה ,בכלל זה צוות בית הספר ,מבטא את האכזבה הרבה מהסמכות לא
רק בשל גיל ההתבגרות אלא בשל חוסר האמו במבוגרי לאחר העקירה .בשיר "אנחנו לא
צריכי" הנערות לקחו מקלות והחלו לשיר בעמידה ,וכול השתתפו .הרגשתי שה משתחררות .ה
צעקו את המילי ו"מי יביא גואל לע ישראל" .חשתי במילותיה מעי מחאה וזעקה שלה כלפי
הסמכות וכלפי אלוקי .וכששאלתי אות א הוריה מביני אות ,ענו כול במקהלה "לא".

 .8.4.2הצור" באוכל כדי למלא חלל שנוצר
למפגש הזה באו הנערות כשביד אוכל .לדעתי ,מכיוו שתופעה זו חוזרת ,ייתכ שיש לה צור
למלא את החלל בתוכ .צור זה שיי למקו קוד שבו נזכר השימוש באוכל.

 .8.4.3הצור" במקו
בעיניי הצור במקו היה נושא חשוב מאוד במפגש הזה .צור זה ניכר בעיקר אצל שרו ונעמה
תור .נעמה מותרת על
א ג אצל שאר הנערות ,בעיקר כשה צריכות לבחור שירי .ה רבות על ָ
תור ,Fושרו נלחמת על מקומה .היו מאפשרי לשרו לבחור ,א לא מקבלי את בחירותיה,
והיא נאלצת להיאבק על מקומה בקבוצה .נושא המקו קשור לעקירה ,שבה ה איבדו את
מקומ.

 .8.4.4זהות דתית
ככל שהפגישות מתקדמות ,הקונפליקט בזהות הדתית מתחדד .היו נושא הזהות הדתית הגיע
לשיא חדש כאשר הגיעה תור Fשל שרו לבחור שיר .היא החלה לקבל תגובות מצד בר על שהיא
בוודאי תבחר שיר כמו "אוהבי אות" )החסידי( .לאחר ששרו ביקשה לשיר את השיר "לש
ייחוד קודשא" הגיבה בר בבוטות שאינה רוצה להכיר את השירי ולהתחבר אליה .בר אומרת
שאינה רוצה להתקרב ולהתחבר לשרו ולצד הדתי שבה .מ השירי נית להבחי בפער הדתי בי
הנערות :הדתיות יותר בוחרות בדר כלל בשירי חסידיי ,והבוחרות בדר כלל בשירי
ישראליי ה דתיות פחות ,והבוחרות לעתי שירי חסידיי מתלבטות ושרויות במאבק מתמיד
ע עצמ .בר בדר כלל בוחרת בשירי ישראליי ,א כאשר היא מנגנת בגיטרה בי השירי היא
מנגנת לעתי קרובות שירי חסידיי שלא במודע .תמונה זו משקפת את הקושי של הבנות.
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 .9התערבויות של המטפלת
 .9.1התערבויות מוזיקליות
 .9.1.1אלתור
אני פותחת את המפגש במדד רגשות .המדד הוא פוליגל ארו בצורת מדד ,ועליו רשומי רגשות
ותחושות .המדד עובר בי הנערות לפי סדר ישיבת ,כשכל אחת בוחרת ברגש המתאי לה .אני
מלווה את הסבב באלתור בגיטרה כאשר אני פורטת בפיאנו ) (Pאת האקורדי האלה.AM- :
 DM- G7-C-F-DM-Eתו כדי נגינה אני מאלתרת בקולי .השירה שקטה ואיטית ונפסקת
כאשר הנערות מסיימות לבחור את תחושותיה ורגשותיה .אלתור זה נועד ליצור טקס פתיחה
ועל ידי זה להכי אות למפגש .על ידי בחירת הרגשות הנערות ממקדות את רגשותיה.

 .9.1.1.2סיוע בשחרור על ידי אלתור קבוצתי
במפגש אני מובילה אות לאלתר בכלי נגינה .כא ה בוחרות אלתור קבוצתי יחיד ללא
אלתורי יחידניי .אני חשה שה צריכות להשתחרר כיוו שיש כאב שעולה ויוצר מתח ,ולכ
כל אחת בוחרת כלי נגינה )עמי – ג'מבה; אורי – תו! אפריקאי; בר – גיטרה; נעמה – מצילה;
שרו – חלילית( .מדי פע אני נותנת סימ לעצור ) (freezeכדי לייצר החזקה ולאפשר שחרור.
האלתור נמש כדקה ,ויש חמש עצירות יזומות .הבנות אינ מקשיבות זו לזו ,אי סדר בנגינה,
המבנה היחיד בנגינה הוא העצירות במהלכה.

 .9.1.1.3נגינה בהפסקות באמצע מייצרת החזקה וביטחו
ההפסקות באמצע האלתור יוצרות תחושה של החזקה ,גבולות וארגו .כל אלה מובילות
לתחושת ביטחו בקבוצה ומאפשרות את השחרור.

 .9.1.2תפקיד כתיבת השיר
.9.1.2.1לארג את הקבוצה ואת תחושות הנערות
אני חשה שלמרות התכני הקשי השיר מאפשר לי לארג את הנערות כקבוצה .היו ה
מוצפות רגשות של כעס ולח" .הכנסת רגשות אלה למסגרת של שיר מסייעת לה לארג את
הרגשות ולבטא אות במקו בטוח ומוג.
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 .9.1.2.2תיעול ושחרור
אני חשה שכתיבת השיר משחררת מהכעסי הקיימי ופותחת את הבנות להשתת! בפעילויות
אחרות במפגש ,כגו אלתור קבוצתי ,הרפיה ובחירת שירי ישראליי וחסידיי.

 .9.1.3משמעות מוזיקת ההרפיה
ייתכ שהמוזיקה שאני משמיעה בהרפיה ) (Reiki Music, Vol. 2 Ajadומכילה קולות של מי
מעלה את הטראומה ויוצרת חוסר שקט בהרפיה .בגוש קטי! הייתה למי משמעות רבה כיוו
שהי היה נושא מרכזי בחיי הבנות.

 . 9.1.4תפקיד הנר בסיו ההרפיה
 .9.1.4.1לארג את הקבוצה ולהרגיע
לאחר שאני חשה שההרפיה מסתיימת בחוסר שקט ,אני מביאה נר למרכז המעגל ומבקשת
להסתכל בלהבה שלו .מטרתי הייתה לאסו! ,לארג ולהרגיע את הנערות לקראת סיו ההרפיה
והמפגש.

 .9.2התערבויות מילוליות
 .9.2.1מדד הרגשות
.9.2.1.1הצור ביחד ג לאחר המפגש
בר מעלה קושי שהיא חשה לאחר שהמפגש מסתיי .היא מספרת שהיא מוצאת את עצמה
במצב רוח רע כשהיא נשארת לבד .אני רומזת לקבוצה ש?ר מנסה לומר משהו לבנות .עמי עונה
ש?ר רוצה שה יישארו יחד לאחר המפגש ,וכ מתנהלת לה שיחה המספקת את בר ואת
הקבוצה.

 9.2.2שירי
 .9.2.2.1הבאת קולה של שרו בקבוצה כדי לתמו בה
אני חשה שבמפגש הזה שרו בודדה .היא בוחרת שיר דתי שאינו מוצא ח בעיני שאר הנערות,
ואני מסייעת לה ומביאה לקבוצה את קול Fשל שרו כדי לחזק אותה ולתמו בה .בהמש
המפגש ירד מגיעה ,ואני אומרת לה ששרו הייתה זקוקה לה היו .שרו לא אוהבת את
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האמירה הזאת ומיד אומרת שלא הייתה זקוקה לא! אחד ומיד מסבירה לירד שבחרה בשיר
"לש ייחוד"" :לא הייתי צריכה גיבוי .בחרתי את לש ייחוד ולא היית פה" )שרו ,עמ' .(14

 .9.2.2.2לסייע לנעמה לחוש שייכת לקבוצה
כיוו שנעמה היא היחידה מכיתה ז' ,היא חשה לא שייכת כשה מראות את הריקוד שה עושות
בבית הספר בכיתה ח' .כשה מנסות כמה פעמי לרקוד בקבוצה ,אני מציעה לנעמה להצטר!,
והיא אכ מצטרפת ,והקבוצה לא מתנגדת.

 .9.2.3הרפיה
 .9.2.3.1מת לגיטימציה לקושי
במהל ההרפיה אני חשה שלנערות קשה בהרפיה ,ויש חוסר שקט בקבוצה .אני אומרת לה
שבמפגש הזה קשה לנו להיות בהרפיה ,וכ אני מסייעת לה לסיי אותה.

 .10דינאמיקה קבוצתית
 .10.1לח; קבוצתי
 .10.1.1לח; קבוצתי בעקבות טרמינולוגיית גירוש/פינוי
במהל כתיבת השיר ,כשאנו מגיעות לפזמו ,אורי אומרת "פינוי" ,והנערות מתנפלות עליה,
ומיד היא משנה את דעתה ל"גירוש" .בר נשארת בעמדתה ומכנה את ההתנתקות "פינוי"
ועומדת בלח" שהנערות מפעילות :רגע ]מתחילה לשיר את הפזמו ומוסיפה[ ,כי אותנו פינו מהבתי
)אורי ,עמ'  ;(6מה את אומרת?! )עמי ,עמ'  ;(6מה את אומרת שלא פינו אותנו מהבתי? )אורי ,עמ' ;(6
לא .אותי גירשו .אני לא יודעת מה אית? )עמי ,עמ'  ;(6אותי פינו מהשולח )אורי ,עמ'  ;(6גירשו אותנו.
תרשמי )עמי ,עמ'  ;(7גרשו ,כ )שרו(; אני אומרת פינו ,אני לא אומרת גירשו )בר ,עמ'  ;(6לבר ,את לא
צודקת )אורי ,עמ'  ;(6גירשו )שרו ,עמ'  ;(6גרשו )נעמה(; גירשו ,גירשו )עמי ,עמ'  ;(6מפני אותנו )בר,
עמ' ] 6אומרת בקול משונה[(".

 . 10.1.2לח; בעניי בחירת הפעילות :הרפיה או שירי
כמה מהנערות רוצות לבחור ולשמוע שירי )עמי ,שרו( ולקצר את ההרפיה ,ואחרות רוצות
הרפיה ארוכה )בר ואורי( ומבקשות אותה מתחילת המפגש .אבל עמי ,מנהיגת הקבוצה,
מכריעה שתחילה יעסקו בשירי ולאחר מכ בהרפיה .בי הנערות מתנהל דיו ,כששרו מציעה
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ובר מכריעה על זמ שווה בי הפעילויות .בר היא מ הדמויות החזקות בקבוצה לעומת שרו,
א למרבה הפלא מקבלי את דעתה של שרו ,שמציעה שנחלק את הזמ שווה בשווה בי
הפעילויות .במקרה זה נותני לשרו את המקו .שרו לא עושה את המהל כיוו שהיא רוצה
את ההרפיה ,א היא אינה מתחברת להרפיה אלא קשובה לקולות של חברות הקבוצה שרוצות
לרצות אות ,לגשר ולפשר ובעיקר שיקבלו אותה לקבוצה ולחברה :אנחנו
את ההרפיה ומנסה ַ
רוצי לעשות הרפיה )אורי ,עמ'  ;(11ע שירי קוד )עמי ,עמ'  ;(11שירי והרפיה )אורי ,עמ'  ;(11לא,
לא 25 ,דקות שירי ו 20דקות הרפיה) ya ya ya ,אורי ,עמ'  ;(11לא ,לא ,לא ,לא ,לא הרפיה קצרה ,כי
אי אפשר לעשות הרפיה קצרה )בר ,עמ'  ;(11רבע שעה הרפיה )עמי(;לא 20 .דקות שירי ו 25דקות
הרפיה )אורי ,עמ'  ;(11יש ל פיצול .תחליטי :ככה או ככה )בר ,עמ'  ;(11חציחצי )שרו ,עמ' 2020 ;(11
)בר ,עמ' .(11

 .10.1.3אורי מחליטה ולוחצת לבחור את השיר "לא קלה דר<ֵנו".
קוד שאנו מחליפות מילי לשיר קיי ה צריכות לבחור בי "עו! גוזל" ל"עניי של זמ" או
"לא קלה היא דרכנו" .אורי מחליטה שהיא רוצה את "לא קלה היא דרכנו" ולוחצת עד
המרצה והמפשרת ואומרת שכול רוצות
ַ
מתרצות .ג כא שרו לוקחת את התפקיד
ַ
שהנערות
את "לא קלה דרכנו"" :בואו נעשה את לא קלה היא דרכנו )אורי ,עמ'  ;(4לא )אורי ,עמ'  ;(4כול

רוצות את "לא קלה היא דרכנו" )שרו ,עמ'  .(4אורי ובר מתחילות לשיר.

 .10.2חוסר קבלה של הקבוצה כלפי שרו
בר אינה אוהבת את רוב השירי החסידיי ,בעיקר את החדשי .בסלידתה משירי אלה היא
דוחה את שרו ואומרת לה "למה שאנחנו נתקרב אליי? אולי את צריכה לעשות מאמ" ולהתקרב
אלינו"; "אוהבי אות ,אוהבי אות ,כל השירי האלה" )בר ,עמ' " ;(11זה קשה ל ע השירי
האלה?" )חוה(; כ .אני לא מכירה אות .אני לא רוצה להכיר אות .אני מכירה את מה שרציתי להכיר"
)בר ,עמ' " .(12לש ייחוד קודשא" )שרו ,עמ' " .(12אמרתי ל שזה מה שהיא תבחר" )בר(; "אולי תנסי
להכיר שירי אחרי" )בר לשרו ,עמ' .(12

 .10.3הצור" בחברות ובשהייה יחד לאחר המפגש
כאמור ,בר מעלה את הקושי שלאחר המפגש משתלט עליה מצב רוח קודר .היא אומרת שבמפגש
טוב לה ,אבל מיד לאחריו יש נפילה במצב רוחה .השאר לא חשות כמוה ,א עמי אומרת ש?ר
רוצה שה יישארו יחד ג לאחר המפגש ,ובר מרוצה שה מבינות אותה :כאילו לא קשור לזה.
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כשאני יוצאת מפה אני נהיית בדיכאו )בר ,עמ'  ;(1נוגעי בנקודות רגישות )עמי ,עמ'  ;(1לא ,לא .כאילו
כשאני פה כיי! לי וזה ואז שאני יוצאת מפה )בר(; צרי לחשוב אי זה לא יקרה )עמי ,עמ'  ;(2כאילו א
אני אמשי להיות ִאת כמה זמ אז לא יקרה )בר(; שנישאר ביחד אחרי הפגישה )עמי(; ננסה )אורי ,עמ'
 ;(2ייגמר המפגש הזה ואז) ...עמי(; ונגיד נהיה כול ביחד )בר ,עמ'  ;(2נסתובב סת )עמי ,עמ' .(2

 .10.4מתח ממקו לימודי
יש מתח בי הנערות בעניי מקו הלימוד בשנה הבאה .לכל מקו רמה אחרת ,והנערות רוצות
להתקבל למקומות הטובי ,א לא כול מתקבלות ,וכ נוצר מתח" :אני רואה שהמתח בעקבות כל
האולפנות ומה שיהיה בשנה הבאה מאוד בולט )חוה(; נפו" פה )אורי ,עמ'  ;(3כ ,כ )עמי(; הכול טבעי,
בסדר" )שרו ,עמ' ] 3בציניות[(.

 .10.5נעמה מוותרת על מקומה
נעמה אינה בוחרת שיר כיוו שהזמ שהקבוצה הקציבה לשירי נגמר ,א היא אינה נדחקת אלא
מוותרת לאחרות .היא וירד ה היחידות שלא בוחרות שיר .ירד מגיעה מאוחר ,א נעמה מגיעה
בתחילת המפגש ומוותרת על מקומה.
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נספח 18
דוגמה לריאיו לאחר התהלי" – אורי
חוה :אי היה ל בקבוצה?
אורי :היה לי ממש כי!.
חוה :מה הכוונה בכי!? אי הרגשת?
אורי:פתוחה.
חוה :משוחררת? יכולת להגיד מה שאת רוצה?
אורי :כ.
חוה :אהבת להגיע לקבוצה?
אורי :כ.
חוה :למה אהבת?
אורי :כי אפשר היה להשתחרר וכזה ,לשכוח מהכול.
חוה :הרגשת שזה מקו שאת יכולה לדבר על מה שכואב ל שמפריע ל?
אורי :כ.
חוה :הרגשת שיש ע מי לדבר?
אורי :כ.
חוה :והחברות ה אלה שעזרו ל?
אורי :כ.
חוה :הדברי שאת מדברת עליה בקבוצה ה דברי שאת מדברת עליה ג מחו" לקבוצה?
אורי :לא הרבה.
חוה:יש דוגמה שדיברת עליה בקבוצה ובחו" את לא דיברת?
אורי :לא הרבה.
חוה :למשל ,על הגוש את ג מדברת הרבה?
אורי :רק ע חברה אחת.
חוה :ע עמי?
אורי :לא ,את לא מכירה.
חוה :מחו" לקבוצה?
אורי :כ.
חוה :למה? מה הסיבה שאת לא יכולה לדבר ע אחרות?
אורי :לא יוצא .על הרבה דברי לא מדברי ע כל אחת.
חוה :ג לא נעי וקשה?
אורי :כ.
חוה :את מרגישה שהגעת הרבה פעמי לקבוצה?
אורי :היה איזה שלוש פעמי שלא הגעתי.
חוה :היית חולה פעמיי.
אורי :כ.
חוה :את מרגישה שהקבוצה עזרה ל במשהו?
אורי :כ.
חוה :מה?
אורי :יצאתי מפגישה יותר מחוזקת.
חוה :השתחררת? המצב רוח עלה?
אורי :כ.
חוה :את בעצ מתכוונת שמחוזקת ,כלומר נת ל כוח?
אורי :כ.
חוה :זה חשוב .הא הקבוצה גרמה ל ללמוד על עצמ משהו?
אורי :שאני יודעת להשתגע.
חוה :מה חשבת תמיד?
אורי :כאילו מדי פע ,אבל לא ידעתי שאני כלכ...
חוה :זה מלפני הגירוש או רק עכשיו?
אורי :לפני הגירוש הייתי ילדה כל הזמ שמחה.
חוה :בקבוצה דיברת על כ שהגירוש הרס ל את החיי וחשבת שאיבדת אולי את שמחת החיי.
אורי :את רו?ה.
חוה :ופתאו את רואה בקבוצה ,ראינו בסרטי שיש ל את השמחה בתוכ .את רק צריכה
לגלות את זה מחדש.
אורי :כ ,אבל זה רק כשאני בקבוצה .ברוב הזמ אני בסססדדדדר ]אומרת בחוסר אנרגיה[.
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חוה :אולי תיקחי את מה שהיה בקבוצה ותמשיכי?
אורי :אולי.
חוה :יכול להיות? במקומות אחרי? תחשבי על זה .תרצי להשתת! בקבוצה דומה בעתיד?
אורי :כ.
חוה :עכשיו ,המפגשי הספיקו ל? היית רוצה פחות? זה היה יותר מדי?
אורי :זה הספיק .הייתי רוצה עוד שתיי כאלו.
חוה :מה הכי אהבת בקבוצה?
אורי :כשהשתגענו.
חוה :איזו פעילות הכי אהבת?
אורי :לבחור שירי.
חוה :את העבודה ע השירי?
אורי :כ.
חוה :למה? מה היה בשירי? מה דיבר אליי?
אורי :שרנו את השירי ,מכל הסגנונות.
חוה :זה נת ל הרגשה טובה?
אורי :כ.
חוה :יכולת להביע את מה שהרגשת?
אורי :כ.
חוה :את חושבת שהמוזיקה עזרה ל במשהו? חברתית או רגשית?
אורי :כ .רגשית.
חוה :במה?
אורי :שמוזיקה זה טוב ,כאילו שאתה שומע ,כאילו אתה נרגע ,אתה מוציא את העצבי.
חוה :וחברתית זה לא עזר להתחבר לבנות?
אורי :תמיד הייתי מחוברת לבנות .זה לא עזר לי במשהו.
חוה :הסגנו של השירי לפני הגירוש ובתקופה הזאת ה אותו הדבר או שה אחרי?
אורי :בגוש שמעתי ג וג וג ,היו אני שומעת ג וג .יש לי דיסק של שירי חסידיי שאני
שומעת ,ויש לי דיסק של שירי ישראליי שאני שומעת.
חוה :אז בעצ הסגנו לא השתנה.
אורי :לא בהכול ,בחלק.
חוה :כשאת מסתכלת על המינו את שומעת יותר חסידי או יותר ישראלי?
אורי :בזמ האחרו אני שומעת יותר חסידי ,השתניתי.
חוה :את מנסה לפתוח ד! חדש?
אורי :לא ד! חדש ,אבל אני מנסה להתחזק.שירי משפיעי.
חוה :אי ה משפיעי עליי?
אורי :כאילו אתה מרגיש אחרת כשאתה שומע .יש ל הרגשה יותר טובה ,יש ל חשק לעשות
דברי ,אתה שמח.
חוה :את מרגישה שאתה צריכה להתחזק?
אורי :כ.
חוה :למה? מה היה רע לפני שלושה חודשי?
אורי :לא יודעת .לא חשבתי על זה.
חוה :זה בגלל שהסביבה מקרינה ל שאת צריכה להתחזק ,או שאת לא אהבת את עצמ כ?
אורי :הסביבה.
חוה :בגוש מה שמעת יותר?
אורי :עברי.
חוה :בעצ את רוצה לחזור למה שהיית בגוש?
אורי :כ.
חוה :הסביבה לא קיבלה את זה שאת קצת השתנית?
אורי :לא.
חוה :את אמרת שהסביבה גרמה ל להתחזק?
אורי :אני וחברה שלי לקחנו על עצמנו כמה דברי.
חוה :כמו מה?
אורי :לא משנה.
חוה :אני שואלת לגבי ההרפיה והדמיו מודר .זה מעניי אותי? למה את חושבת שזה לא עבד?
אורי :אני אוהבת הרפיה .כל פע שאמרתי "בואו נעשה הרפיה" ה אמרו לא ,לא ,לא.
חוה :את אומרת שכ רצית?
אורי :כ.
חוה :שלוש פעמי עשינו הרפיה ,ופע אחת כול צחקו ,ומאז החליטו שלא רוצי הרפיה.
אורי :לא יודעת.
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חוה :את היית רוצה לחזור לזה?
אורי :כ.
חוה :יש עוד משהו שהיית רוצה לומר?
אורי :לא.
חוה :תודה על שיתו! הפעולה.
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נספח 19
ניתוח הראיונות אחרי התהלי"
משתתפות

אי" היה
לי
בקבוצה?

אהבת
לבוא
לפגישות?

הקבוצה
הייתה
מקו ל

יחס"
לאור"
התהלי"

הקבוצה
עזרה לי
ב

היה ממש
כי!

כ.
אהבתי
לבוא

שחרור
ולומר כל
מה
שרוצי

כללית
הספיק
לי .יכלו
להיות
עוד שתי
פגישות.

הרגשתי
משוחררת
יצאתי
מחוזקת.
מצב הרוח
עלה.
הפגישות
נתנו לי כוח.
יכולתי
להגיד מה
שרציתי.
לא יכולתי
לדבר על
הגוש מחו"
לקבוצה,
רק ע
חברה אחת.
לא היה
נעי
עזרה לי
להשתחרר

אורי

היה כי!.

אהבתי
לבוא
לפגישות.

יכולתי
להגיד מה
שרציתי.

לי זה
הספיק.

שאני
יודעת
להשתגע.
לא ידעתי
שאני כל
כ יודעת
להשתגע.

החברות
עוזרות לי
בקבוצה
ומחוצה
לה

הפעילות ע
השירי

זה נת לי
הרגשה טובה.
יכולתי להביע
את מה
שהרגשתי.
היא עזרה לי
רגשית.
כששמעתי,
היא הרגיעה
אותי ועזרה לי
להוציא את
העצבי.
השירי
החסידיי
מחזקי אותי
מבחינה דתית

חברות

אהבתי את
הפעילות ע
השירי,
למצוא
משפט
מהשיר ,כי
לשמוע שיר
אני שומעת,
אבל לבחור
משפט
שמדבר אליי
זה היה
משמעותי

השיר יכול
לדבר
בשבילנו.

חברות

את השירי,
כי אני
אוהבת
לשמוע
שירי.

לא יודעת

זה עזר לי.
הייתי יותר
רגועה ג
אחרי
הפגישה.
בהמש
החיי אני
יודעת
שהתו!
ירגיע אותי

עמי

סבבה

בר

היה לי
סבבה
ירד

למדתי על
עצמי \ על
חברות
בקבוצה

מי\מה
עזר לי
בקבוצה
ומחוצה
לה?

פעילות
מוזיקלית
מועדפת
בקבוצה

כשלא
רציתי לא
באתי.
לפעמי
היה משהו
ע
האולפנא.
לפעמי
הגעתי
מהאולפנ
א ,והיה
ח וכזה.
כשלא
היה לי
מצב רוח
טוב לא
אהבתי
לבוא.
בהרבה
פגישות

להיות
יותר ע
חברות.
להגיד כל
מיני
דברי

היה לי
מקו
בקבוצה.
זה היה
מקו
כזה
להוציא
את

הספיק
לי .לא
רציתי
יותר.

האור
היה
בסדר.

יש לי יותר
כוח לעשות
דברי.

הקבוצה
עזרה לי
להכיר את
שאר הבנות,
להכיר את
השונה
ממני.

שטוב לי
כשאני ע
חברות.

לא אהבתי
את
ההתנהגות
של הבנות,
שה היו
יותר מדי
משוחררות
והלכו
לשירי
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אני
כותבת מה
שאני
מרגישה
מחו"
לקבוצה,
וזה עוזר
לי.

 :אהבתי לנג
אהבתי את
הנגינה את
החלילית,
המפוחית
והגיטרה

השפעת
הפעילות
המוזיקלית

פעילות
מועדפת

פעילויות
שעשו
מצב רוח
טוב
לכול.

לפני הגירוש,
כשגרנו בגוש,
שמעתי רק
שירי
חסידיי .לא
הייתה לי
הזדהות ע
כל השירי
הישראליי.
שבועיי
אחרי
התחלתי
לשמוע את
השירי
החדשי כמו
סינרגיה .אני
ג אוהבת
שירי
חסידיי
אלטרנטיביי
אבל יותר את
השירי
העבריי
החדשי.
לפני העקירה
שמעתי יותר
ישראלי .לא
לועזי .היו
אני שומעת
ג ישראלי
וג לועזי.

הכי
אהבתי
לצייר
ואת
ההרפיה

מיד אחרי
העקירה
שמעתי
שירי
לועזיי.
ירד :ועכשיו
אני שומעת
שירי כמו
אודי דוידי

יכולתי להגיד
כל מיני
דברי.

כמה שירי
גרמו תחושת
דכדו
בקבוצה.
כמה שירי
עשו את
הבנות
משוחררות
מדי.

סגנו מוזיקלי
אחרי
העקירה
לעומת הסגנו
המוזיקלי
לפניה או
סמו" לה
בגוש שמעתי
שירי
חסידיי וג
עבריי.
עכשיו אני
שומעת ג
עברי ,חדיש
וג חסידי,
אבל ישנה
העדפה
למוזיקה
חסידית כדי
להתחזק
מבחינה
דתית.

בסדר,
טוב ,לא
היה לי
יותר מדי
טוב או
מצוי,
אבל היה
לי נחמד

היה דיIי
בקבוצה,
ולא
אהבתי
את זה.

העצבי.
להוציא
את מה
שמרגישי
.

לפעמי
אהבתי
לבוא
כשלא
רציתי לא
באתי.
לא תמיד
באתי,
אבל
הרגשתי
שזה
חשוב.

לפעמי
היה לי
מקו
בקבוצה.

שלא מצאו
ח בעיניי.

היה לי
ארו.

לא עזרה
א הייתי
בקבוצה ע
חברות
הייתי יכולה
להיפתח וזה
היה עוזר לי

פע,
שהיינו
אני ,עמי
ואורי ,אז
היה לי
טוב ,כי
היינו
קצת.

היה כי!.

היה כי!
כשהיו
הרבה
בנות.

היה
בסדר.

הקבוצה
עזרה לי
להוציא
עצבי
ולהשתחרר.
הייתי
חוזרת
שמחה.
ֵ

נעמה

ההורי
שלי

אהבתי את
הנגינות

לפעמי
התיפופי
עזרו להביע.

היה קשה
לקבל את
השונה.

שרו

היה לי
מקו
בקבוצה.

למדתי
שאני
ביישנית.
פע לא
הייתי,
כאילו
הייתי
שקטה
אבל לא
ביישנית.

הריקודי
שחררו ,היה
כי! לרקוד

השירי
עזרו לי
להתבטא.
ה אמרו
את
הדברי.
הדרבוקה
עזרה לי
להוציא את
העצבי,
והשירי
היו עצובי
והיו
שמחי .יש
שירי
שמזכירי
כעס ,וה
הזכירו כל
מיני דברי.

ראיתי
שאני לא
בסגנו
שלה )של
שאר
המשתתפו
ת(.
אני לא
שומעת את
השירי
שה
שומעות,
זה היה
אחד
הדברי
שהיה לי
קשה .כל
השירי
שבבית
בחיי אני
לא אשמע
שדרבוקה
עוזרת
להוציא
עצבי.
וששירי
עוזרי
להתבטא.
אני רוצה
לנג
בגיטרה,
אבל אי לי
כוח.
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א! אחד.
אני לבד.

אהבתי
שבחרנו
שירי.
לבחור שירי
זה כי!.

השירי עזרו
לי להתבטא.
ה אמרו את
הדברי

הכי
אהבתי
לדבר.
אהבתי
שרקדו.
לא
קמתי,
אבל
אהבתי
לראות.

וכאלה.
חוה :כלומר
שירי
חסידיי.
בגוש לא
שמעתי כלו.
הרגשתי
ששירי
לועזיי
מקלקלי
אותי מבחינה
דתית.
בגוש שמעתי
את השירי
החסידיי
היותר
רועשי,
ואחרי הגירוש
הכרתי את
השירי
החסידיי
השקטי .אני
אוהבת יותר
את השירי
השקטי.
יכול להיות
שזה בגלל
הגירוש.

בגוש שמעו
בבית שלמה
ארצי,
ואהבתי.
היו אני
אוהבת שירי
ישראליי
חדשי כמו
סינרגיה וג
קצת לועזי.
ג הטע של
החברות שלי
השתנה .אולי
זה מרד.
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