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נספח 5ד‘: אירועי איתותי מצוקה

אירוע 1

דני המצחיק, שתמיד יש לו מה להגיד, באחרונה, קורה לו דבר מוזר. מדי פעם הוא נעלם ואין יודעים 

לאן. דוד המחנך החליט שעליו לשוחח עם דני ולברר מה קורה.

וענה:  עיניו  דני השפיל  ”דני מה העניינים, מה קורה?“  ושאל אותו:  דני לחדר המורים  דוד הזמין את 

”כלום, הכול בסדר גמור, למה אתה שואל?“

ואני לא רוצה לקרוא להוריך, שהם  יודע, אבל באחרונה אתה מרבה להיעדר מבית הספר,  ”אני לא 

אנשים מאוד עסוקים, וגם איני רוצה שיכעסו עליך,“ אמר דוד.

”המורה, הכול בסדר גמור, ואין לך מה לדאוג, פשוט לא התעוררתי בזמן.“

”טוב, וסתם שאלת סקרנות, למה אתה הולך עם שרוולים ארוכים על-אף שאנחנו עדיין בעיצומו של 

הקיץ?“ דוד לא התאפק, והרגיש שהוא מנצל את סמכותו ופולש לתחום שאינו עניינו.

של  גוף  תנועת  עשה  וכבר  דני,  ענה  לי,“  חם  לא  בכלל  מזה,  וחוץ  יותר,  יפה  זה  כך  באמת.  ”המורה, 

רוצה ללכת.

”דני, אם קורה לך משהו או שאתה צריך עזרה, אתה תמיד יכול לפנות אליי.“

”בסדר,“ ענה דני ויצא כמעט בריצה מחדר המורים.

דוד החליט שעליו להתייעץ עם היועצת החינוכית, אך עומס העבודה השכיח את העניין מלבו.

אירוע 2

מתנהגת  באחרונה  פעולה.  ומשתפת  כלל  בדרך  נעימה  ילדה  ו‘,  כיתה  תלמידת   11 בת  ילדה  שרי, 

בתוקפנות רבה, מרבה לנבל את פיה ולהשתמש במילים גסות. לעתים קרובות פורצת בהתקפי בכי, 

המתחלפים מהר מאוד בהאשמות ובהתנהגות תוקפנית כלפי אחרים. שרי גם מרבה לחלום בהקיץ 

וכאילו מנותקת מהקורה סביבה.

היועצת החינוכית הזמינה את שרי לשיחה. שרי הייתה מאוד שקטה, אך מתוחה מאוד, והקפידה לברור 

את מילותיה, כאילו החיים והמוות במילים שיצאו מפיה. 

”מותר לי לשאול אותך שאלה?“ שאלה שרי את היועצת

”בוודאי,“ השיבה היועצת.

”ילדה, את מי היא צריכה לאהוב יותר - את אבא שלה או את אימא שלה?“
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”למה את שואלת?“

בו,  גרים  ”חברה שלי מהבלוק שאנחנו  הוסיפה,  רגע  ולאחר  כך, מתוך סקרנות,“ השיבה שרי.  ”סתם 

ורוצים שהיא תהיה השופטת. אמא שלה  והם כל הזמן רבים ביניהם  לי כי הוריה מתגרשים,  סיפרה 

דורשת ממנה שתגיד לאבא שהיא לא אוהבת אותו בגלל מה שהוא עושה, ושהיא אוהבת רק את אמא. 

ואבא שלה מאיים עליה שאם תשמע בקול אימא, הוא יהיה ברוגז איתה לעולם ועד. מסכנה החברה, 

היא כל הזמן בוכה ולא יודעת מה לעשות.“

היועצת ליטפה ברכות את ראשה של שרי ושאלה: ”היית רוצה שאני אדבר עם ההורים שלך?“ ושרי 

הנידה ראשה בהסכמה והוסיפה: ”אבל אל תספרי לאף אחד.“




