
" שם זה לא פה"

 ל"תפקיד היועצת בקידום רווחתם הנפשית של תלמידים ממשפחות יוצאי צד

סרדל  -רונית אלפסי

 ברק-ר אלה בן"ד :מנחה

. נכתב במסגרת לימודי תואר שני בתכנית לייעוץ חינוכי

ת חיים מורכבת מעצם יחולקים חווי, ם בבתי ספר באזורנוהלומדי( צבא דרום לבנון)ל "צדבנים של אנשי 

, התאקלמותם בארץ, ללמוד על עולמםהיא מטרת העבודה . מהגרים שלא מרצונם, היותם פליטים

אישיות התובנות על ה, לעתיד יהםוחלומות יהםציפיות ללמוד על. לישראל תםחייהם לפני הגעוהרגשתם 

עשויה לסייע לנו  הבנה זו. םהחוויה מנקודת מבטלהבין את וכן , בעקבות המעבר והחיים בארץשלהם 

. ערכות של מערכת החינוך למתן מענה המתאים לאוכלוסייה ייחודית זויבה

הנמצאים פה בנסיבות , עבודה  זו יכולה לתרום רבות להבנתנו את עולמם של אזרחים החיים בינינו

ל סכנה מיידית שהם הגיעו לישראל ב, הגריםהם אינם עולים או מ. במעמד מיוחד שאין כמותו, מיוחדות

מבלי לדעת , לארץ אויב, ולנוס על נפשםחיים שלמים  שריחפה על חייהם ואילצה אותם להשאיר מאחור

מעוניינים  יהיוהאם ? מה יהיו התנאים לחזרה? לכמה זמן, ואם כן? האם המצב הוא זמני ;מה מצפה להם

בקרב היהודים הם ערבים ? איזה מעמד הם יקבלו בארץ? ללואולי לא לחזור כ? לחזור בתנאים מסוימים

הניתוק , חוסר הידיעה, איך חיים עם חוסר השייכות. ובקרב הערבים הם משתפי פעולה עם האויב

 . החינוךוהתרבות , מן הדת, הניתוק מהמורשת, מהמשפחה

השאיר מאחוריה לברוח עם בעלה וילדתה ול פתאומיותאישה שנאלצה ב', בעבודה מובא סיפורה של ב

שנולדה בלבנון אך רוב חייה  ,'תלמידת כיתה ו, בת למשפחה אחרת', וכן סיפורה של ח, חיים שלמים

 הזהותלו ההתלמידה  ביחס לשייכות' חתחושות המלוות את ין הישנם קווי דמיון רבים ב. נמצאת בישראל

. ומתוך תפקיד אחר שחוותה את המעבר הפתאומי במלוא עוצמתו ',בלבין התחושות המלוות את 

בין  שנים 25 שנמשךבא לסיומו שיתוף פעולה צבאי , 2000ל מרצועת הביטחון במאי "עם יציאת כוחות צה

, הלבנוני ל כנגד הטרור''שלחמו כתף אל כתף עם חיילי וקציני צה, ל''אנשי צד(. 2001, זולפן)ל "ל וצד"צה

 הגןמנת להם נאלצו לברוח במהירות על . פועלגם לא לאחר שזו החלה ב, קיבלו כל התראה על הנסיגה לא

הגירתם  (.2001 ,כץ)מפני גורמים המחשיבים אותם כבוגדים בעם הלבנוני ועל חיי משפחותיהם על חייהם 

, בארץ זרה חדשה הביאה משפחות רבות להתמודד עם מציאות, אנשי צבא דרום לבנון לישראל הכפויה של

.  הנמצאת בקונפליקט עם ארץ המקור

. ל משולבים בבתי ספר יהודיים ונדרשים להתמודד עם שפה ותרבות זרה ושונה מאוד מתרבותם"די צדיל

קהילה שהייתה רגילה . מקורות פרנסהבחיפוש אחר משפחות רבות מוצאות עצמן נאבקות בקשיי מחיה ו

ריה חב. מפוזרת כעת על פני מרבית שטח המדינה בקבוצות קטנות, לחיות בקרבה גיאוגרפית זו לזו

אובדן הכבוד העצמי , אותם תחושת השפלה קשה יםמלווו, חברתיתמבחינה מוצאים את עצמם  מבודדים 

(. 2001 ,כץ)ואכזבה גדולה  מישראל 

 אשר בפניהם עומדים אתגרים, דנים בעניין רגיש בקרב בני קבוצת המיעוטים( 2004)קופר ודהרט  ,סרוף

ערכים תרבותיים שלעתים קרובות של בשתי מערכות  נתקלים חברי הקהילה. מיוחדים של יצירת זהות

כל מעומדת בפניהם החלטה קשה אילו היבטים . הקהילה האתנית מול זו הרחבה יותר: סותרות זו את זו

הם נמצאים רוב הזמן בקונפליקט בין שני העולמות התרבותיים אליהם הם . מערכת ערכים לשלב בזהותם

בה מדי עם ערכי התרבות השלטת עלולה להביא לנידוי מצד הזדהות ר .משתייכים ורוצים להשתייך

ואילו הזדהות רבה מדי עם ערכי התרבות האתנית עלולה להגביל את , הקהילה האתנית שלהם

במהלך התבגרותם הם נוטים יותר  ,ייתכן שעקב הקשיים הללו. ההזדמנויות להצלחה בחברה הרחבה יותר



 ,ל"ילדי צד. קונפליקט משפיע לא מעט על דימויים העצמילהימנע מחקר הזהות ואף ניתן למצוא כי ה

הם , נאלצים להתמודד עם חוויות המעבר הכפוי של משפחתם לישראל ,המשתייכים לקבוצת מיעוטים

 .מוצאים את עצמם בתוך קבוצת מיעוטים הנאלצת לבנות את זהותה בתוך קהילה שונה מאוד ממוצאם

 ?את מי ראיינתי

להבין את היא היות ומטרת העבודה , (2003, שקדי)איון עומק כמקור מידע יבעבודה זו נעשה שימוש בר

ל מלבנון לישראל ואת הקשיים עימם הם נאלצים להתמודד בעקבות "תהליך המעבר של משפחות צד

תם של אנשים אחרים ואת המשמעות שהם ילהבין את חוויהיא מטרת ריאיון העומק . מעמדם המיוחד

נגישות להקשרים התרבותיים של התנהגות האנשים ולכן הוא מספק  אפשראיון מיהר. מייחסים לחוויה זו

(. םש)לחוקרים דרך להבין את המשמעות של התנהגות זו 

בת ' ד  -שני ילדיםולחייהם  30-מונה הורים בשנות הה 'אם משפחת ג', בנערכו ארבעה ראיונות עומק עם 

נולדה ' ד, ל"היה לוחם צד' בעלה של ב. גדלו בכפר בדרום לבנוןורים נולדו ההו. חמש שניםבן ' ה, עשר

בישראל . ל מלבנון"לישראל בעקבות נסיגת צהברחה המשפחה חודשים  תשעההייתה בת  בלבנון וכאשר

האב עובד כפועל , ת הספרל לבי"עובדת בבית ספר יסודי כמקשרת בין משפחות צדהאם . 'נולד הבן ה

שנולדה בלבנון אך רוב ' תלמידת כיתה ו', חרואיינה גם  .הבן מתחנך בגןו' ומדת בכתה והילדה ל, במפעל

 .חייה נמצאת בישראל

? מה מספרים הראיונות

" [...] שם לא היה כמו פה"

.  ומשפחתה' גרם לזעזוע מאוד גדול בחיי ב, שפה חדשה, דת, חברה, המפגש הכפוי עם מדינה חדשה

מול לבדה היא מרגישה שחייה התהפכו על פיהם והיא עומדת . ל הרבדיםבכ' תחושת הקושי פוגשת את ב

מביעה את הזעזוע בכל ארבעת ' ב. ללא משפחתה וחסרת יכולות בסיסיות להתמודדות, סיטואציה חדשה

.   הפיזי והמנטלי ,החברתי ,הרגשי, הממדים האישיותיים

לא התרגלתי להיות , רזיתי נורא,  שלי אפילו הגוף,  הרגשתי שאיבדתי את הכול. פה היה לי קשה מאוד"

לקח לי זמן עד שהרגשתי , שפה אחרת, תרבות אחרת, [...] המעבר לישראל היה הכי קשה [...] לבד

  ."[...] שהסתדרתי

ניתן , תינוקת ת המעבר אינה זכורה לה מכיוון שהייתהיאשר חווי ',תלמידת כיתה ו ,'חאיון עם יגם בר

היא מתגעגעת  ,קשה לאמא בלי ההורים שלה". םאהחווה הילדה דרך  את הקושי במעבר אותולחוש 

, אני מרגישה את זה רק כשאני רואה את אמא שלי עצובה, חושבת עליהם ולא יכולה לדבר איתם, אליהם

". אז גם אני עצובה

לא רק את ההתמודדות מול הסביבה החדשה אלא מעמיד אותה ' המפגש עם התרבות החדשה מעלה אצל ב

לא מוצאת שפה משותפת לא רק עם בני ' כאשר ב מעמיקהתחושת הזרות . כולתה החברתית בכללמול י

.  אלא גם בין בני עמה, המקום החדש

, לא ידעתי לבשל ,הייתה בעיקר המשפחה ,בכפר לא הייתי חברתית, דת אחרת, הגעתי לתרבות שונה"

א הבנות שאיתן הייתי רוצה להיות הרגשתי שהן ל, לא מצאתי איתן שפה משותפת, הנשים שאיתן ברחנו

 ."[...] בקשר

אלא מעוררים בה תחושות , מקום בטוח' לא יוצרים בשביל ב, בני משפחת בעלה, אך גם האנשים הקרובים

.   חשה בארץ היאקנאה וגעגוע  ומעמיקים את  תחושת הבדידות ש

ני רציתי שיהיה מישהו גם א. האחים של בעלי שהיו פה גרמו לי לקנא בגלל שהם פה מהמשפחה שלו"

".  [...] מהמשפחה שלי



 כאשר שם ,מתארת את תחושת הבדידות והעצבות התוקפת את אמה בעיקר בחגים' הלומדת בכיתה ו' ח

אני רואה את אמא עצובה " :לחגוג עם כל המשפחה ואילו כאן הם נאלצו ליצור לעצמם משפחה הם הורגלו

אספים וחוגגים ועכשיו המשפחה קטנה וחברים שלנו אמא מספרת שבחגים הם היו מת. בעיקר בחגים

". שהם נהיו כמו משפחה

כל מה שהיא הכירה עד היום . מול הגדרה מחודשת של עצמה' המעבר לארץ מעמיד את ב ,ברמה האישית

נדרשת להתמודד עם הדרישות של החברה הישראלית תוך כדי ' ב. אינו מתאים לסביבה החדשה

כי המוכר והידוע מארץ מולדתה , היא מרגישה חסרת ביטחון. ת לגבי עצמההתמודדות עם ההבנות החדשו

. לא מוכרים בארץ, השקיעה בהם כל כך הרבה זמן ואנרגיות' שב ,הלימודים. חסר משמעות בארץהופך ל

תמיכה מקור ללהתנהל ולתפקד ללא משפחתה שהיוותה עבורה , להסתגל, היא נדרשת ללמוד שפה חדשה

חסרה בארץ חוויה ' יש תחושה שב. גדולה מאוד ובסיסית מאוד' בה ואהבה של בהכמיהה לקר. והגנה

מביעה ' ב. ולא להיאבק על מקומה, לנוח, חוויה שתאפשר לה להיות היא, ראשונית של קשר אמתי וחם

להגדרה , געגוע להשתייכות, היא מציירת תמונה של משפחה שאליה היא מתגעגעת. געגועים למשפחתה

 . עצמית ברורה

למשל את כל הלימודים שלי לא מכירים , כשאת לבד את לא מרגישה את הביטחון העצמי שלך
, אני פה מרגישה יותר אחריות [...] ל מחדשומה שהבאתי לא מוסמך צריכים להתחיל הכ, פה

לפעמים זה טוב זה קשה [ ...] למדתי להסתדר לבד, אני צריכה לטפל בבעיות שלי לבד, יותר בוגרת
אני צריכה את . אני צריכה אהבה לא רק של המשפחה גם מאחרים. רגישה שאני לבדלי כשאני מ

שואלים , הם תמיד דואגים לך, את לא יודעת את הערך של ההורים[ ...] הרוך כמו מאבא ואמא
 [....] אוהבים אותך בלי חשבון, עלייך

 מנם זהו המעבר הקשהא. עומד לה לעזר בהתמודדות עם המעבר לארץ' ניסיונה הקודם של ב, עם זאת

. לאורך חייהאסטרטגיות היא פיתחה  ,אך מעצם היותה למודת ניסיון במעברים ומשברים', עבור בביותר 

אין מקום לחולשה . היא מאמינה שעמידה איתנה ומאבק הם הדרכים הנכונות שיעזרו לה להשתלב בארץ

מרגישה כי האושר של משפחתה ' ב. צריך להתרגל למצב החדש ולשאוף תמיד ליותר, וביטויים רגשיים

עליה להיות חזקה בשבילה . ותחושת הביטחון שלה מקרינה על כל משפחתה, הגרעינית מוטל על כתפיה

.  ובשביל המשפחה

צריך להתרגל אם לא התרגלתי , צריך להיות חכמים ולא לבכות, למדתי שכל מעבר הוא קשה]...[ 
אני תמיד מנסה להיות יותר , ן נאבקת בשינוייםאני עדיי. זה רע כי אז כל המשפחה מרגישה רע

אני שואבת כוחות כשאני רואה . לא עובדלפעמים ושבעלי קשה לי שאין לי פרנסה טובה , טובה
  [....] טחון אז גם להם יש ביטחוןיאני מרגישה שאם יש לי ב. את הילדים שלי מאושרים ומצליחים

, אהבה, מהווים עבורה מקור  לחום, בות דומות לשלהאשר הגיעו לארץ בנסי' בני עמה של ב, יתרה מזו

. ציינה כי בתחילת דרכה בארץ היא לא מצאה שפה משותפת עם בנות עמה' וקבוצת השתייכות למרות שב

ניתן . רואה בחבריה יוצאי לבנון תחליף למשפחה שהשאירה מאחור וחסרה לה כל כך' איון האחרון ביבר

מקובלת ואהובה , אי בטוח ומוכר שבו היא יכולה להרגיש שייכת' ור בעבכי קבוצת החברים מהווה , להניח

אני הצלחתי ליצור לי משפחה חדשה ": תאמות  וויתורים על חלקים מעצמהללא צורך בה, ללא מאמץ

בחגים אנחנו ,  מדברים אחד עם השני, אנחנו עוזרים אחד לשני. מהחברים שעברו ביחד איתנו מלבנון

  ."עוזר לי לא להרגיש לבד חוגגים יחד אז זה קצת

 נשענים על הקשר עם החברים שעברו איתם מלבנון אשר' גם במשפחתה של ח' משפחתה של בבדומה ל

". וחברים שלנו שהם נהיו כמו משפחה[ ...]"  :משמשים עבורם תחליף למשפחה הרחוקה מהם

יאליזציה למה שהיה כאשר געגוע זה אף עושה איד .עברליחד עם זאת קיים געגוע גדול מאוד למשפחות ו

.   היו בלבנון



את מחפשת חבר לעשות אותו , בלי משפחה אין חיים, עכשיו למדתי להעריך מאוד את המשפחה
אני הייתי רוצה שאדם יתרחק שנתיים מהמשפחה , האהבה העזרה של המשפחה, כמו משפחה
אם אני . י שיש לך גבמעריכים את ההורים הביטחון השלום הפנימ [...]זה משפחה ה שלו ותדעו מ

. [...] לא אזרוק לה את הילדים, אחזור ללבנון אני לא אתן לאימא שלי לסבול

ביעה חרטה על מ, מתמודדת עם אובדן' ב. נשמע צער רבובאמירותיה , מביעה את כמיהתה למשפחתה' ב

את  ניתן לשמועדבריה ב. בוכה על שלא ידעה להעריך את משפחתה, התנהגותה הטבעית עם משפחתה

הגעגוע למשפחתה , יותר טוב ובטוח בארץ חשהיום היא כהבדידות שהיא חשה בעקבות הניתוק ולמרות ש

.  עומד ולארצה בעינו

 כאשר נשאלה אם הייתה יכולה לשנות משהואך , וטוב לה החוזרת ומדגישה כי כאן גדלה רוב חיי' ח

אמירה , "כה שלא היינו נפרדיםהייתי משאירה אותנו בלבנון עם המשפחה כ" :אמרה, בסיפור חייה

דרך עיניה של ילדה שלמעשה חווה את , ת הקריעה שחוותה המשפחהיהמביעה געגוע רב ומתארת את חווי

 . תחושת הקריעה של הוריה

 הסיפור והתיאוריה

, משווים בין הגירה לבין תהליך של אבל ושכול, חלק גדול מהמודלים התיאורטיים הנובעים מהמחקר

  (.2005 ,מירסקי)שלבי הדומה לאבל -הגירה תהליך רבמהלך הלות הפסיכולוגית בורואים בהסתג

 השלב'רואה בתהליך ההגירה את החוויה המרכזית של ( 1989, דסברג ועמיתים: בתוך, 1977)טאפט 

.  ניתן למצוא  את הסממנים למרכיבים אלה' בדיווחיה של ב.  בא לידי ביטוי בשישה מרכיביםש 'הדיכאוני

הייתה תחושת האבל , התחושה הייתה כאילו היא איבדה הכול, רת כי המעבר היה לה קשה מאודמספ' ב

העלול  רואות בהגירה אירוע לחץ, (2005) יןודור צקימרקובי .חזקה עד כדי ביטוי פיזי בירידה במשקל

הן מוסיפות כי המפגש עם הנורמות . יםלהביא לידי משבר ולהשפיע על בריאותם ומצבם של מהגר

תרבותיות השונות ביחס להתנהגות ויחסים במשפחה עלול לערער דפוסים מוכרים ובטוחים וליצור ה

דה מהמוכר והידוע הוא הרבה יותר עמוק כאשר המהגר נחשף יתהליך האבל והפר. מתחים וקונפליקטים

קוד מי' על ידיהגיעה מהתרבות המסורתית המופעלת ' ב. היה רגילאליה תרבות שונה מאוד מהתרבות של

 ,גרוזברד)המטיל את האחריות על האחר מתוך תחושה שמקור הכוח נמצא מחוץ לאדם  'שליטה חיצוני

2007.)  

זה קורה בקרב  .(2004, טטר)לעתים קרובות לומד המהגר התנהגויות המנוגדות למושג העצמי שלו 

לאורך  .יתל הנמצאות בקונפליקט בין התרבות המסורתית  לתרבות המודרנ"צדשל לוחמי משפחות 

ובהתנהלותם ' הראיונות ניתן היה לזהות את מרכיבי החשיבה של התרבות המסורתית בהתנהלותה של ב

  הייתה חלק בלתי נפרד ממשפחת המקור והתאימה את עצמה' לאורך חייה בלבנון ב. של בני משפחתה

היו ' רכיה של  בבבית סבבו סביב המשפחה וההורים וצחיים רוב ה. דרישות המשפחה כפי שציפו ממנהל

ההורה הוא זה  ,ומעצם היותו במרכז ,בחברה המסורתית לא הילד במרכז כי אם ההורה .פחות חשובים

מחשבות יש הרבה פחות מקום ללדיבורים ו. אשר מכתיב את המדיניות ומי שחורג  ממדיניות זו נענש

מנסה '  בר שאגם כ ,כך(. 2007 ,גרוזברד)מאשר למעשים ואין מקום בתרבות זו לאסרטיביות ולדיון פתוח  

.  זה לא מועיל, לגשר על אי ההסכמות ביניהם, עם הוריה לדבר

. ממשפחתה ובעיקר מהתרבות ומן הזהות האתנית והלאומית, נפרדת מארץ מולדתה' ב ישראלבמעבר ל

היא נקרעה  םל התאמתו במידה מסוימת שהרי בשל נישואיה"נישואיה ללוחם צד לגביתחושות הוריה 

 בהללמוד להתנהל בתוך תרבות מודרנית ' אין יותר סמכות קובעת ועל ב .שפחתה וחיה היום בארץ זרהממ

 . שהכירהאלו חשיבה מנוגדות להדרכי 

 .מציגה את הגישה הרואה בהגירה חלק מתהליך התפתחותי אוניברסלי הנמשך כל החיים( 2005)מירסקי 

אך , ת הפסיכולוגיים של האדם ועלולה לגרום למצוקהההגירה מעמידה במבחן את כלל הכוחו ,לפי גישה זו



ההגירה עשויה לשמש , כאשר עומדים לרשות האדם משאבים אישיים ותנאים חיצוניים טובים דיים

מתמודדת עם שלושה אתגרים  היאעומדים למבחן  ונראה כי ' אין ספק שכוחותיה של ב. הזדמנות לצמיחה

תהליך ההסתגלות לחברה המודרנית ופרידה , הקליטה בארץתהליך  :מקבילים המשפיעים אחד על השני

, כי הגרעין הפסיכולוגי של ההגירה הוא תהליך של פרידה גורסת( 2005)מירסקי . ממשפחתה

רכי תלות לבין ואינדיבידואציה הרואה בהתפתחות סדרה של שלבי התמודדות  עם קונפליקט בסיסי בין צ

. קונפליקט בסיסי זה תפס מקום מאוד גדול בחייה, ההגירה רםטעוד ' בחייה של ב. דחפים של עצמאות

המעבר . העצם היותה תלויה בצורה כל כך חזקה בהוריה לא הותיר מקום לצרכים האינדיבידואליים של

 .לעמוד על כוחותיה ועל יכולותיה' דה רגשית אשר אפשרו לביאך גם תנאים לפר, יתזדה פיילארץ יצר פר

תהליך האינטגרציה של רכיבי האישיות והזהות . יצוג עצמיית לגיבוש זהות והגירה היא הזדמנות מאתגר

 ,לאורך הראיונות(. שם)הישנים והחדשים  עשויים לעודד ולזרז את תהליכי  הגיבוש של האישיות הבוגרת 

דרך התבוננות זו ניתן לראות . מתבוננת בפרספקטיבה של זמן ומקום על היחסים שלה עם הוריה ואחיה' ב

ממקום יותר מגובש היא מסוגלת לכעוס . תהליך האינטגרציה של רכיבי האישיות והזהות שהיא עוברתאת 

בונה מיקוד ' ב ,ת הזהותיבתהליך ההתנתקות ובני. להיות עצובה ולשמוח, להשלים ולהתגעגע, ולסלוח

עצמה שליטה פנימי המאפשר לה להחזיר את תחושת השליטה לחייה ולהקנות לה תחושת ביטחון לגבי 

 .והתנהלות משפחתה

, התנגדויות, מרידות, אהבות, בפנינו עולם עשיר של קשרים משפחתיים' בראיונות חשפה ב, לסיכום

הפרט הוא חלק בלתי נפרד מהקבוצה  ולקבוצה בו עולם ש, עולם של ביחד שיש בו הרבה לבד. התמודדויות

היה בסיפורה  ,אתיחד עם ז. נו המודרניעולם של מנהגים ומסורות השונים מעולמ. השפעה גדולה על הפרט

שהחל עוד בנעוריה בלבנון ונמשך בארץ בתוך תהליך , 'אני'מאבק על ה. גרעין בסיסי של מאבק אנושי' של ב

מאבק על מקום ההשתייכות במסגרת המשפחתית , זהו מאבק על הזהות האישית והלאומית. הקליטה

מול התמודדויות רבות שדרשו ' לארץ העמיד את בהמעבר . בחברה החדשהוהקטנה ומאוחר יותר בארץ 

זמן באך בו , את ניסיון העבר שלה  ואת עולמה הפנימי על מנת לבנות משהו חדש, ממנה לגייס את כוחותיה

למרות המאבק , הצליחה להסתגל למקום החדש' נראה כי ב. גם המשכי ורציף אליה ואל משפחתה

להשתלב הצליחה , ה סביבת חברים חמה ותומכתעצמה להיא בנת. יומי על פרנסה שעדיין קייםמהיו

 דרות בכפיפה ,המודרנית והמסורתית, מבחינה מקצועית ומקיימת משפחה מתפקדת שבה שתי התרבויות

 .אחת

 .הליך המעבר מארץ המולדת לארץ זרהה של הילדה בכל תיאת זווית הראי הביןניתן ל' איון עם חימהר

תחושת חוסר השייכות וחיפוש , לילדים ותעגוע של ההורים המועברניתן לחוש את תחושות הקריעה והג

היא מביעה את רצונה  ,על אף שהילדה אינה מכירה אותם. הכמיהה למשפחה שנשארה בלבנון, אחר זהות

ת המעבר דרך יחווי. או לחילופין להביאם לישראל, הם היו יחדבלשוב לימים ש, העז להתאחד עימם

ממחיש את העובר על , לבנוןחייה בהצהרתה אינה זוכרת דבר מ על פיאשר  'סיפורה של תלמידת כיתה ו

, לארץ המולדת, הגעגוע למשפחה, סממני הבידוד ,שרוב חייו גדל כאן ובכל זאת, ל"הדור החדש של ילדי צד

וחיים בתרבות המודרנית מאידך משקפים , צמדות לתרבות המסורתית מחדיהה. ם בעורקיהםמיזור

. בך לבלבול הזהות הקיים אצלם לאור נסיבות חייהםומוסיפים עוד נד

ביחד עם משפחתה במהלך הבריחה ובניסיון ' בחוותה ממצאי העבודה מראים כי למרות הקשיים הרבים ש

 עזים יש רצון ותקווה', סיפור המעבר דרך עיניה של חבההשתלבות שלהם בחברה החדשה אליה הגיעו וכן 

. המסורתית ןמתרבות, ם זאת לשמור על החלקים החשובים בעיניהןויחד עחדשים להשתלב ולבנות חיים 

אך יחד עם זאת לימוד וקבלת התרבות והדת  ותשייכ ןישנה שמירה על  עקרונות הדת הנוצרית אליה ה

 . בארץ בכלל ובמערכת החינוך הישראלית בפרט ותומתחנכ ותלומד, ותחי ןהיהודית שבקרבה ה



התרבות , החיים, הרקע, הינו הכרת ההיסטוריה, לטעמי, חשוב ביותרהדבר הראשון וה, כיועצת חינוכית

מתוך למידה זו יש למפות את . ל"ובמקרה זה של תלמידי צד ,מהם מגיעות משפחות המהגרות לישראל

לאחר מכן חשוב לערוך פעילויות . הצרכים של אוכלוסייה זו ולהתייחס לכל פרט על פי ייחודו  וצרכיו

חיזוק , וכמו כן, מחשבה ועשייה, פעילויות המשלבות רגש, ממתחים מצטברים המאפשרות פורקן ישיר

חשוב לשלב בתהליך את האנשים המשמעותיים הסובבים את התלמידים הנמצאים במצב . הדימוי העצמי

  (.2002, רביב וכצנלסון)הצוות החינוכי ו םכיתת, םקרי משפחת ,ומשברשל לחץ 
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