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 הקייטנה השביעית... -  כפר עציוןילדי לסדנא 
 

ליתומי כפר עציון ממלחמת השחרור )כיום התקיימה סדנא חד פעמית בת יומיים  2014בקיץ  

קייטנות שהיו להם בילדותם  6בעקבות  –שביעית' הקייטנה ה(. המתכונת הייתה '70הם כבני 

 וצלם סרטים לקיים את המפגש.יוזמה של במאי  נוצרהלאחר הפינוי מכפר עציון שנכבשה, 

פסיכולוגי של תהליך ההסרטה הוזמנה מרים שפירא, שצרפה אליה את תמי  -לליווי מקצועי 

לוודא שלאחר כל חשיפה של המשתתפים לתכנים ולסצנות גינזבורג. מטרת המנחות הייתה 

מעין  המנחות היוו יהיה תהליך רגשי תקין של הרפיה ועיבוד. למעשה שייצרו במאי הסרט, 

שלא יגרם נזק נפשי  כדי להבטיחלאנשי הקולנוע שהובילו את התהליך,  'רשת ביטחון'

קייטנה', הות דריכ'מהמנחות הוגדרו כלא פורמלי  באופן למשתתפים עקב חשיפה מוגברת. 

 תפקיד שאכן נכנסו אליו כולל המשתתפים עצמם...

יבת מכתבים לאבות ואמהות : כתבריבוי הפעלות ותנועה במהלך היומיים הסדנא התאפיינה

שאינם כבר בחיים, התכנסות בארכיון כפר עציון וצפיה משותפת בסרטים מתקופת ילדותם, 

 התכנסות במקום הקרב האחרון וקיום טכס יזכור, ועוד...

ילדותם המוקדמת בה הם נחשפו למציאות חזרו להמשתתפים  במהלך היומיים של הסדנא

שנים הם חיו בתנאי קומונה ביפו תחת  5רב; במשך שבה אבותיהם של מרביתם נהרגו בק

חסות של הקיבוץ הדתי, בשילוב של משפחות חד הוריות עם אמהות אלמנות, ומספר 

, או נלקחו משפחות עם ילדים של אבות שלא נהרגו בקרב כיוון שלא היו באותה העת במקום

 .בשבי וחזרו

יות כגון: האם אפשר לקיים הסדנא הייתה מרגשת מאוד, ומבחינה מקצועית העלתה סוג

'סדנא בשירות הקולנוע': כאשר מי שמוביל הם אנשי ההסרטה ולא המנחים? התשובה היא 

זה אפשרי ומעצים, אך כאשר התיאום  שכאשר יש תיאום מוקדם בין צוות ההסרטה למנחים

לקוי יתכנו )כמו שקרה( תקלות הפוגעות ביכולת לעבד ולהכיל את התהליכים הרגשיים 

 שהוצפו.

סוגיה נוספת שעלתה נוגעת לשכול קולקטיבי, ולמבט היסטורי רב שנים על הגורמים 

קיום קבוצת שמגבירים חוסן ויכולת התמודדות אל מול גורמים שמחלישים. במקרה הנוכחי 

שנה אחרי הטראומה, הקבוצה  70ילדים מלוכדת מאוד סייע, יחד עם זאת רק היום, כמעט 

מרשה לעצמה לגעת באזורים רגישים ומורכבים כגון יחסי קינאה שהתקיימו בין בת לאב 

שנשאר בחיים לבין "אחותה המאומצת" שאביה נהרג בקרב. בנוסף עולה השאלה של שכול 

כמו גם ההשפעות על חברי האירוע על בניהם ובנותיהם של הניצולים, השפעת  –בין דורי 

 למשל כאלו שהיו להם אבות ולא היו יתומים כמו הרוב... –קבוצה שנחשבו 'חריגים' 
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כלים לעבודה מעשית –בתחקיר הסדנא המופיע במלואו באתר מהו"ת ישראל במאגרי הידע 

 ם שאתם מוזמנים לעיין בהם!עים לקחים נוספייספריית תחקירי פרויקטים; מופ –

שכול לדוגמא, אחד הלקחים מפרט את הפעולות הנדרשות למנחה הבונה התערבות בנושא 

 ואבל קולקטיבי.

הסרט שהופק ע"י נועם דמסקי ועידו בהט, שהסדנה מהווה חלק ממנו, יוקרן בטלויזיה 

 הישראלית בערב יום הזכרון השנה, בכותרת "חבורת היתומים".

 

 פורתכתב : מתן 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


