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אם פוגעים בנו או כשאנחנו נקלעים למצב חברתי מסובך, 

אין אף אחד שלא מרגיש חסר אונים. זה הזמן לעצור הכול 

ופשוט להיות עצמכם, ולזכור שאתם אף פעם לא לבד!

לכל שינוי יש סיפור
זה קרה בכיתה ה'. היו לי רק שלושה חברים - לא הכי 
טובים - אבל הם עדיין היו חברים שלי. היינו מסתובבים 
יחד בהפסקות, יושבים אחד ליד השני בכיתה ואוכלים 
הייתי  תמיד  כמעט  הבוקר.  בארוחת  הכריכים  את  יחד 
רוצים  באמת  שהם  הרגשתי  לא  מעולם  אבל  איתם, 
בחברתי. בהפסקות היינו מטיילים ברחבי בית הספר, או 
יותר נכון - הם היו הולכים ביחד, מדברים וצוחקים, ואני 
הייתי משתרך אחריהם בדממה. ידעתי שאין לנו הרבה 
בהפסקות.  לבד  להישאר  מאוד  פחדתי  אבל  במשותף, 
ארבעתנו  הלכנו  נעים.  לא  תרגיל  לי  עשו  הם  אחד  יום 
בחצר בית הספר ואז שאחד מהם אמר בנימה מבודחת: 
"נראה לי שיש לנו צל...". עברו שניות בודדות עד שהבנתי 
שהם בעצם מדברים עליי, אבל בכל זאת המשכתי ללכת 
הספקתי  שבכלל  לפני  ועוד  נעצרו,  הם  פתאום  איתם. 
הייתי  לכיוון אחר.  פנה  כל אחד מהם  קורה,  להבין מה 

מבולבל ולא ידעתי אחרי מי ללכת, אם בכלל...
פשוט עמדתי שם לבדי, עם גוש עלבון שתקוע לי בגרון 
ודמעות בעיניים. המקום היחיד שרגליי לקחו אותי אליו 
היה ספריית בית הספר. שלפתי ספר מאחד המדפים, 
שעבר  הזמן  לקרוא.  והתחלתי  השולחן  ליד  התיישבתי 
שהם  שחשבתי  מה  "חברים",  מאותם  לשכוח  לי  עזר 

היו. אל הספרייה חזרתי בכל הפסקה במהלך השבועות 
הקרובים. בזכות הבילוי בה גיליתי במפתיע את אהבתי 
והפסקתי  אומץ  אזרתי  במקביל  לספרים.  העצומה 
הרווחתי  כך  בי.  שפגעו  הילדים  לשלושת  להתייחס 
תחביב חדש שמלווה אותי עד היום, והכי חשוב - העזתי 

להיות אני.

הסיפור שלנו
לכל אחד מכם יש ודאי סיפור דומה, וכולכם בטח 
חוויתם רגעים לא נעימים בבית הספר בנוכחות 
של  השפלה,  או  עלבון  של  רגעים  החברים. 
דילמות  של  רגעים  שייכות,  חוסר  או  עצב 
אחד  על  חרם  תעשו  האם  ועוד.  חברתיות 
מילדי הכיתה רק כי זה מה שכולם עושים, או 
שאולי דווקא תדבקו בעקרונות שלכם ותהיו 

שונים מהשאר? האם תפחדו לפעול למען בעל 
חיים במצוקה רק בגלל שעלולים לצחוק עליכם 

למעשים  תיגררו  ולא  מחיר  בכל  לו  תעזרו  שאולי  או 
השליליים של אחרים? 

והבחירה  במיוחד,  קשה  ההתלבטות  לפעמים  אכן, 
נכון  לפעול  שתלמדו  ברגע  אבל  יותר.  אפילו  קשה 
שונה  באור  העולם  את  תראו  עצמכם,  ולהיות 
לחלוטין. פתאום תגלו שהמצב הרבה פחות מפחיד 

ומסובך משחשבתם.
לכבוד  לאור  שיצא  כץ,  אורלי  ד"ר  של  החדש  בספרה 
להיות  איך  מעולות  שיטות  שש  תמצאו  הספר,  שבוע 
לא   - אני  "פשוט  הספר,  בחיים.  רגע  בכל  עצמכם 
ערוץ  עם  ובשיתוף  אגם  בהוצאת  לאור  יצא  נגררים", 
הילדים. הוא משלב כמה סיפורים מרתקים של אורלי 
עצמה ושל מנחי הערוץ. בין סיפור לסיפור מתחבאים 
עשרות טיפים, עצות והמלצות שיעזרו לכם להשתנות 

או לשמר את התכונות הטובות שלכם. 
פגשנו את המחברת ד"ר אורלי כץ לשיחה אישית מלאה 

בתובנות, כדי שתתחילו את השינוי כבר עכשיו!

"משהו טוב באוויר"
מה הרעיון מאחורי הפרויקט המיוחד?

אני'  'פשוט  בסדרת  חדש  ספר  הוא  נגררים'  "'לא 
כשנה.  לפני  לאור  שיצא  הראשון  לספר  מצטרף  והוא 
באמצעות סיפורים אמיתיים ובחנים עצמיים, הקוראים 
יכולים להבין איך להיות שלמים עם מי שהם ועם מה 
שהם חושבים, איך לאהוב את עצמם יותר )גם אם הם 
אם  למשל,  רזים...(.  או  שמנים  נמוכים,  גבוהים,  אולי 
נמאס לכם שמעתיקים מכם את שיעורי הבית, תוכלו 
עם  להתמודד  וגם  "לא!",  ולהגיד  שלכם  על  לעמוד 

אלימות מילולית, העלבות ואפילו חרם".
מהיכן הגיעו הסיפורים בספר?

הסופר.  עם  להזדהות  רוצים  הם  קוראים  "כשילדים 
חוויותיי  על  שלי  אישיים  סיפורים  לשלב  החלטתי  לכן 

כשהייתי ילדה. 
איך הגעת לשיתוף הפעולה עם ערוץ הילדים?

במהלך נסיעה ברכבת, קראתי שהמשרד לביטחון הפנים 
וערוץ הילדים בשיתוף עם הקרן לידידות יוצאים במסע 
אלימות  למניעת  תיגרר",  "אל  הכותרת  תחת  פרסום 

בקרב ילדים ובני נוער. 
תוך כדי קריאה הרגשתי את התחושה המוכרת של "משהו 

טוב קורה באוויר...", פניתי לערוץ, וכך נולד לו הספר".
מהן הציפיות שלך מהספר?

"אני מקווה שילדים יגלו בספר עניין ויבינו שאם הם רוצים 
משהו, זה אפשרי. הכול תלוי בהם. הלוואי שבקרוב כל ילדי 

ישראל יבינו את זה ויובילו שינויים חברתיים. יהיה נפלא 
לדעת שהצלחתי לגרום לילד להרגיש 

טוב עם עצמו 

מבפניםהשינוי מתחיל  ספיישל 
חגיגי!
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ועם החברים שלו באמצעות הספר".
מה תרצי לאחל לילדים שיקראו את הספר?

"אם אתם לפעמים כועסים או סתם במצב רוח 
ותראו  אתם",  "פשוט  להיות  תשכחו  אל  רע, 
תקבל  שלכם  הסביבה  גם  קסם.  שיתחולל 

אתכם וגם אתם תלמדו לאהוב את עצמכם! 

אורלי מזמינה אתכם לבקר באתר האינטרנט שלה ולשתף 
 .www.okcoaching.com :אותה בסיפורים שחוויתם

הצצה  לכם  הנה  הספר,  מן  טעימה  לכם  לתת  וכדי 
דואני,  ורוני  פרידר  דנה  של  מרתקים  סיפורים  לשני 
היו  להן  גם  אבל  תתפלאו,  הילדים.  ערוץ  כוכבות 
בעיות כשהיו ילדות קטנות, והן הצליחו לפתור אותן 

בדרכים יצירתיות!

קבוק מים פשוט, הכול התחיל בגלל בקבוק מים ב
פשוט מפלסטיק.

זה קרה לפני תחילת שיעור חשבון. המורה עדיין 
לא נכנסה, ואנחנו השתוללנו בכיתה. תום ואני התמסרנו 
עם בקבוק מים. תום עמד עם גבו לחלון, וכך התמסרנו 
במרץ, עד שפתאום, בלי כוונה, ואני מדגישה שזה קרה 
באמת בלי כוונה... זרקתי לתום את הבקבוק, תום פספס, 
לא הצליח לתפוס אותו, והופ... הבקבוק חדר דרך חלון 

הכיתה ונפל למטה. וזהו...
או כך לפחות חשבתי - שזהו...

דנה פרידרהסיפור של 

מסתבר שזאת הייתה רק ההתחלה.
נכנסה  והמנהלת  כעבור 10 דקות נפתחה דלת הכיתה, 
כולה  והיא  כועסים  מבטים  פניה  כשעל  ענק,  בצעדי 

רטובה. "מי זרק את בקבוק המים מהחלון..."
מכל  לי...  קורה  אכן  שזה  האמנתי  לא  בשוק,  הייתי 
האנשים שבעולם, דווקא הבקבוק שאני בטעות זרקתי, 

נפל על המנהלת???
מרב פחד נאלמתי דום, ולא הוצאתי הגה. שאר התלמידים 
בכיתה חייכו חיוכים מסתירי סוד, כי בכל זאת לא כל יום 

יש כזה מחזה, שבו המנהלת עולה רטובה לכיתה... 
ילד לא הלשין עליי,  אף אחד לא הוציא הגה מפיו, אף 
למרות שכולם ראו וידעו שזו אני. כולם ידעו שדנה פרידר 

זרקה את הבקבוק.
לא ידעתי מה לעשות, רעדתי מהמנהלת ולמרות שלא 

עשיתי זאת בכוונה, לא היה בי האומץ להודות.
המנהלת  פתחה  יקרים",  "תלמידים  קרה:  זה  ואז 
עם  בכיתה  לשבת  יודעים  לא  אתם  "אם  ואמרה, 
עוברים  אתם  אז  מהחלון,  נזרקים  עצמים  כי  חלונות, 

לכיתת המקלט, בלי חלונות..."
ועדיין, אף אחד לא הלשין, ואני שתקתי...

יוזמה ופשוט להודות, אבל  ידעתי שאני צריכה לנקוט 
לא היה לי אומץ.

וכך, עברנו כל הכיתה ללמוד בכיתת המקלט, כיתה כהה, 
ללא אוויר וללא חלונות.

וכמובן,  כזה,  חדר  עושה  רוח  מצב  איזה  לציין  מיותר 
מיותר לציין מה היה מצב הרוח שלי באותם ימים.

הכול בגללי. כל האירוע הזה הוא קרה בגללי, ומתישהו זה 
יצטרך להיפסק, ורק אני היא זאת שתוכל לשים לזה סוף!

כעבור שבוע, החלטתי לעשות מעשה. החלטתי להודות 
לא  קרה  שזה  ולציין  הבקבוק  את  שזרקה  זו  היא  שאני 
שפשוט  ולשתף  האמת,  את  להגיד  החלטתי  בכוונה. 

פחדתי לגלות זאת לפני שבוע.
הראשונה  בהפסקה  ללכת  החלטתי  בבוקר  שישי  ביום 
לרכזת השכבה ולספר לה את כל האמת. לא יכולתי לסבול 

זאת יותר. ידעתי שארגיש הקלה לאחר שאתוודה.
והסוף... הסוף קצת לא צפוי.

 בימי שישי בבוקר, המנהלת שלנו הייתה מקיימת פגישות 
לפגישות  קראה  היא  כיתה.  מכל  תלמידים  כמה  עם 
הללו: "ארוחת בוקר עם המנהלת". באותם מפגשים היו 
הנציגים מדברים איתה על דברים שקרו במהלך השבוע 

בבית הספר.
להשתתף  רונה  הוזמנה  שלי  ומהכיתה  הגורל,  רצה 

במפגש עם המנהלת.
כשהמנהלת העלתה את נושא בקבוק המים המדובר... 
ענתה רונה: "לא נעשה פה משהו לא בסדר, כי דנה לא 

התכוונה לזה, זה קרה במקרה, בטעות...".
יודעת  המנהלת  שלי!!!  השם  את  אמרה  רונה  אופס... 
שזה אני, ולמרות שתכננתי להתוודות, עדיין לא הגיעה 

ההפסקה אז לא התוודיתי....
שהיא  לי  אמרה  לכיתה,  חיוורת  חזרה  רונה  בקיצור, 
לא  לה  יצא  ושזה  עליי,  להלשין  התכוונה  לא  ממש 
שבכל  אותה  ושיתפתי  אותה,  חיבקתי  ואני  בכוונה, 
את  מעליי  ולהוריד  לרכזת  לספר  התכוונתי  מקרה 

העול הזה. וכך באמת עשיתי. 

המשך בעמוד הבא...
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סיפור שאספר לכם התרחש באחד מימי שישי. ה
היה  שלנו,  מהשישייה  אחת  שהייתה  לנועה, 
בדרך  אותו  לחגוג  החליטה  היא  הולדת.  יום 

מקורית וכיפית - מסיבת פיג'מות. 
התכנון היה שאנחנו, כל השישייה, נבוא אליה בפיג'מות 
ושקי שינה, כדי להישאר לישון בלילה ושהבנים, גם כן 
איתנו  יעשו  הערב,  בתחילת  יצטרפו  במספר,  שישה 

חיים ויחזרו הביתה לישון. 
נעשה  מה   - תכנונים  תכננו  הבוקר  אותו  כל  במהלך 

במסיבה של נועה, התרגשנו וחיכינו בקוצר רוח לערב. 
ואז, כמה דקות לפני שהלכנו הביתה מבית הספר קראה 
לי נועה הצדה ואמרה לי משפט שנחרט בזיכרוני זמן רב, 

משפט שכששמעתי אותו לא האמנתי למשמע אוזניי:
"רוני, אמא שלי מרשה שרק חמש בנות יישנו אצלי ולכן, 

את השישית, צריכה לחזור לישון בבית..."
מה??? שמעתי טוב??? מכל הבנות, דווקא אותי נועה 

לא מזמינה לישון...
לא ידעתי כיצד להגיב. מרוב עלבון נשארתי בלי יכולת 

להוציא הגה מהפה.
הרגשתי דופק חזק ובחילה מטפסת בגרון. 

כאב  פיזית  ממש  בלב.  סכין  לי  תקעו  כאילו  הרגשתי 
לי הלב.

מה  את  לי  אמרה  שנועה  אחרי  שעשיתי  היחיד  הדבר 
שאמרה היה להסתובב וללכת. פשוט ללכת.

ובוכה. שיתפתי את אמא במה  דומעת  נכנסתי הביתה 
שקרה, ולא ידעתי מה לעשות.

אמא רק אמרה לי את המשפט הבא: 
"רוני, תעשי מה שהלב שלך אומר לך לעשות. תעשי מה 

שטוב לך, מה שבאמת את מרגישה ורוצה." 
רוצה  לא  אני  "עכשיו  בכי,  כדי  תוך  עניתי  אמא",  "אבל 

ללכת, אני לא רוצה לבוא למישהי שלא מעוניינת בי...". 
"אז אל תלכי" אמרה לי אמא. "פשוט אל תבואי". 

להיות  רוצה  לא  אני  לפספס,  רוצה  לא  גם  אני  "אבל 
היחידה שלא באה...".

הרבה  עוד  "יהיו  אמא,  לי  אמרה  תפספסי",  לא  "את 
הזדמנויות, ותראי לה שככה לא מתנהגים...".

החלטתי ללכת אחרי הלב שלי ואחרי העצה של אמא, 
ולא באתי, וגם לא הודעתי לנועה שאני לא מגיעה.

עם  להגיע  היה  שאמור  הבנים  אחד  את  רק  שיתפתי 
החברים שלו, שאני נשארת בבית כי נעלבתי מנועה.

ואז הגיע הערב... 
בסביבות השעה שבע שמעתי דפיקה בדלת. פתחתי את 
הדלת, ולהפתעתי ראיתי את כל ששת הבנים שהיו אמורים 

להגיע לנועה, בפתח ביתי. "מה אתם עושים פה...?" 

"באנו אלייך, כי הבנו שנועה לא רצתה שתישני אצלה, 
אז אנחנו מעדיפים להיות אצלך...".

לי  נמרח  שהחיוך  הרגשתי  פטישים,  כמו  לי  דפק  הלב 
לה  מגיע  "יש...  רם:  בקול  להגיד  לי  ושבא  הפנים  על 

לנועה...". אבל שתקתי והזמנתי אותם להיכנס פנימה.
הייתה  הקו  על  צלצל.  הטלפון  כך  אחר  דקות  כחמש 
נועה, כולה זועמת וכועסת. בצרחות אימים היא אמרה 
לי: "תודה רבה רוני, שהרסת לי את המסיבה. בגללך אף 

בן לא הגיע, תודה רבה לך!".
הקוליות:  בשיא  לה  ואמרתי  רגועה,  נשארתי  ואני, 
"נועה, לא אני הרסתי לך את המסיבה. אני בסך הכול 
החלטתי להישאר בבית כי לא הסכמת שאשאר לישון 
דעת  על  החליטו  הם  זאת,  שמעו  כשהבנים  אצלך. 
אותם,  הזמנתי  אני  לא  אלייך.  ולא  אליי  לבוא  עצמם 

עצמך".  של  המסיבה  את  הרסת  את 
ואני  ולצרוח,  לצעוק  המשיכה  נועה 

פעם  עשיתי  שפתיי,  על  כשחיוך 
ראשונה בחיים משהו שקודם לכן 
ניתקתי  פשוט  אומץ:  לי  היה  לא 

את הטלפון... 
כן, פעלתי על פי הלב שלי והרגשתי 

אחר כך הכי טוב בעולם.

רוני דואניהסיפור של 
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