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נספח 5ח‘ - אירוע כשלים

הְכוונה למנחה:

השאלה  סימני  על  דיון  לקיים  יש  שאלה?  סימני  אצלכם  מעורר  מה   - הקריאה  מתוך   - המשתלמים  עם  • ברר 

והכשלים שנחשפו על-ידי המשתתפים, כי למעשה אלה הטעויות שלהם.

• עליך להוסיף ולציין טעויות שכיחות שהמשתתפים לא הזכירו. 

• בתום הדיון, עליך לסכם יחד עם המשתתפים מהי ההתערבות הנכונה באירוע כזה.

לפניכם תיאור אירוע מחיי בית הספר. קראו אותו בעיון, סמנו את כל הכשלים התפקודיים שתמצאו בו באמצעות קו, 

וציינו אותם במספרים עוקבים. 

האירוע

יוסי הוא ילד שובב. לעתים מזומנות הוא מגיע לבית הספר כשעל גופו פצעים וחבורות שונות. באחד הימים הגיע עם 

”פנס“ כחול באחת מעיניו. בשיחה שגרתית עם המחנכת מתפרץ יוסי בבכי ואומר: ”נמאס לי כבר לחיות, נמאס לי 

מהמכות של אבא“. יוסי מבקש מהמורה לא לספר את הדבר לאף אחד, והמורה מבטיחה לו לקיים את בקשתו וכמובן 

לעזור לו ככל האפשר. 

בסוף היום מזמינה המחנכת את אביו של יוסי לשיחה. בשיחה היא מסבירה לו כי חשוב שישנה את ”שיטות החינוך“ 

שלו. האב מודה כי לעתים הוא מכה את יוסי, אבל כל זאת מתוך אהבה, שהרי ”חוסך שבטו שונא בנו“, ועיקר דאגתו 

היא טובת בנו, כך גם חינכו אותו עצמו. האב מבטיח למחנכת כי הדבר קורה לעתים רחוקות בלבד, כאשר אין לו יותר 

ברירה.

בימים הבאים יוסי אינו מגיע לבית הספר. כאשר הוא חוזר, מתרשמת המורה שמצבו הנפשי והגופני החמירו.

יועצת בית הספר, ושתיהן משתפות את המנהלת. לדעתה של היועצת, צריך לחכות ולתת  המחנכת מתייעצת עם 

להורה הזדמנות לשנות את התנהגותו. המחנכת טוענת שמצבו של יוסי הורע, וכי יש לדווח לפקיד הסעד.

לדעת המנהלת, היועצת היא זו שצריכה לדווח.

יום לאחר הדיווח לפקידת הסעד, מבקשת פקידת הסעד מהמחנכת לספר לה מה אמר לה יוסי, אך המחנכת משיבה 

שלא תוכל להיענות לה מאחר שהבטיחה ליוסי שלא לספר לאיש. ”אני רק יכולה להגיד לך שלדעתי אבא של יוסי מכה 

את יוסי עד כדי כך שהילד נפגע נפשית ופיזית.“

בסמיכות למועד זה מתקשר חוקר ילדים לבית הספר ומבקש לבוא ולחקור את הילד במסגרת החינוכית בשעות היום.

המנהלת טוענת כי עליה לקבל קודם לכן את אישור הוריו של יוסי.

יומיים לאחר מכן, מתקשר גם פקיד הסעד למנהלת בית הספר ומבקש ממנה לזמן ישיבה של כל הגורמים המכירים 

את הילד לצורך איסוף מידע והיוועצות.




