ילדת פיצוץ
אני עובדת בבית ספר לילדים עם בעיות התנהגות קשות.
כחודשיים אחרי תחילת השנה הגיעה אל בית הספר שרה ,ילדה שנזרקה מבית ספרה משום
שלא למדה ונעדרה המון מבית הספר .שרה הייתה בורחת מהכיתה ונהגה באלימות רבה
כלפי אנשי צוות וילדים ,כשלא קיבלה את מבוקשה .גם ההורים בבית התייאשו ממנה.
תחילה שולבה שרה בכיתה ג' ,כיתה שהתאימה לה לפי גילה .אחרי יומיים בכיתה ,בהם
הסתכסכה עם כל הילדים והרביצה לכל הצוות העובד בכיתה  ,החליטה שהיא לא נכנסת
יותר לכיתה הזאת .כל ניסיון שכנוע לא עזר .אחרי שבוע בו שרה נשארה מחוץ לכיתה ,פנתה
המחנכת אל המנהלת בבקשת עזרה.
המנהלת כינסה ישיבה דחופה עם מספר מחנכות והפסיכולוגית כדי למצוא מענה לתלמידה. .
בישיבה זו הוחלט להעביר את שרה אל כיתתי ,למרות שהיא קטנה משאר הילדים בכיתה.
הפסיכולוגית הסבירה לי שהתלמידה מוגדרת כ"ילדת "פיצוץ " ונתנה לי לקרוא ספר
בשם זה .התחלתי את עבודתי עם התלמידה .לאט לאט ובמאמץ אדיר שילבתי אותה
בכיתתי (תוך קבלת מכות מידי פעם) .בכל הזמן של "המלחמה" שלא לוותר עליה ,ניסיתי
ליצור איתה מערכת יחסים של אמון תוך קבלת סמכות .במשך כל הזמן שרה דחתה אותי,
אמרה שאני "עושה לה דווקא" ,שאני לא רוצה בטובתה וקראה לי בשמות גנאי  .עברו
שבועות קשים .כיום ,התלמידה מגיעה באופן סדיר לבית הספר ,עולה לכיתה  ,לומדת ורמת
האלימות שלה פחתה ב.08% -
ההצלחה שלי קרתה בשבוע האחרון  .התלמידה לא הרגישה טוב והתקשרנו אל אימה כדי
שתבוא לקחת אותה .כשאמה הגיעה ,לקחתי אותה אל האוטו והושבתי אותה על הכיסא ואז
לפתע ,היא חיבקה אותי ונישקה אותי ( עולות לי דמעות כשאני נזכרת בזה ) ..ואמרה -
"תודה המורה שלא וויתרת עלי"!
שרה ,שבתחילת הקשר בינינו קיבלתי ממנה רק מכות וקללות ,מחבקת אותי ומנשקת אותי
ואומרת לי תודה!  .מאוד התרגשתי ממנה והרגשתי שזו הצלחה שלי להגיע לזה שהיא
אמרה לי תודה .בהמשך,הייתה לי גם לראשונה שיחה מאוד אינטימית איתה ,בה נפתחה
וסיפרה לי על המצב הקשה שהיא נמצאת בו בגלל בעיות בביתה .אני מקווה שאמשיך לקדם
אותה מבחינה התנהגותית ,מבחינה לימודית ,הסתבר שהיא מחוננת!!!!
כתבתי הרבה ...אני חושבת שלספר סיפורי הצלחה זה מעצים את המורים

