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 הדמיוני. המיתרם של החינוכי מהצד דים
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עינויים השפלה,
על זה, בהקשר להשוות, עניין *ל

 מורים של תגובותיהם דומות כמה יי
ל שפורסם מחקר העולם. ברחבי מופרעים
 ברנארד על־ידי בארצות־הברית אחרונה
הת של הבאות הדוגמות את כלל בארד,
מורים: מצד מופרעת נהגות
 שבר שש, בן א׳, בכיתה תלמיד 9

כעו צייר. הוא שבו הגיר את בכוונה לא
ב לדקלם הכיתה לכל המורה הורתה נש׳

 הוא ג׳ורג׳י תינוק, הוא ״ג׳ורג׳י קול:
 ציוותה מר, בבכי הזאטוט כשפרץ תינוק.״
 ניראה כיצד לצייר התלמידים על המורה

בוכה. כשהוא הילד
 מורה אצל אחר, א׳ כיתה תלמיד #

 כעונש, בצחוק. השיעור בשעת פרץ אחרת,
 סל-־ניירות בתוך המורה אותו הושיבה

 דעביי הילד, ניטה כאשר היום. כל למשך
 ידה את המורה שמה החוצה, לצאת שעה,

 דק בחזרה. פנימל אותו ודחפה ראשו על
 במיקרה, לכיתה, ניכנס שעות שלוש לאחר

 זרועותיו המיסכן: את והציל המנהל, סגן
 מל־ ,ארוכות דקות ועברו נרדמו, ורגליו

בהן. לזרום שב שהדם עד אות־ייסורים,
 בסך- נזיפה המורה קיבלה זה, מעשה על
 פירהרו הנזעמים שההורים לאחר רק הכל.

 המור- הועברה בעיתון, השערורייה את
אחר. לבית־ספר הסאדיססית

 שסוכני כיתתה בפני טענה מורה •
 ביקשה אותה, רודפים הפדראלית הבולשת
 הובר, אדגר לג׳י. מכתבים לכתוב מהילדים

 שיפסיק ממנו ולבקש האפ.בי.איי., ראש
אותה. להטריד

לח נורמלי שהילד אישור הביאה כולוגית,
 כנקמה, המורה. בפני אותו הציגה לוטין,

 בשיעורי־ להשתתף הילד על המירה אסר
התעמלות.

 בבית־חולים שהיתר, ,14 בת ילדה 9
 אישור הביאה בדרכי־השתן, מחלה בגלל

 לבית־ ללכת לה שמותר למורה, רפואי
 להרשות סירבה המורה עת. בכל השימוש

מו במקום הרטיבה המיסכנה והילדה לה,
 הכיתה, בחזית אותה העמידה המורה שבי׳•

 את יראו שכולם כדי לתלמידים, הגב עם
ה את הרימה אחר־כך הרטובה. חצאיתה
 שגם לראות יוכלו שכולם כדי חצאית׳

 של אמה באה כאשר רטובים. התחתונים
 ״מה המורה: הגיבה חמם, לזעוק הילדה

 דווקא לה היו הרעש? כל מה על יש,
מאוד.״ יפים תחתונים

★  ★  ★

בכית־זונדת תלמיד
 תלמידים אליה לקרב נוהגת מורה •
 בגלוי אותם ולנשק לחבק מחבבת, שהיא

 שהיא אחרים, לביתה. אותם להזמין בכיתה,
 את ממררת בכיתה, מכה היא סובלת, לא

 במצב־רוח כשהיא בלתי־פוסק. בלעג חייהם
 :צועקת ואף קולה, את מרימה היא רע,

 בכלל, שנולדתם על תצטערו עוד ״אתם
 ש־ ״כמה או: איתנם,״ אגמור שאני לפני
 ילדים, פעם אף לי נולדו שלא שמחה אני

שכמותכם.״ בני־שטן
 נהג מינית, בהיגיינה שיעור בעת ׳©

 אם מהבנים, אחד כל לגבי לקבוע, המורה
לא. או בבית־זונות, כבר להתקבל עשוי הוא

 מתלמידיה, אחד על התלבשה מורה י•
ה המכונים לאחד לכניסה להכינו בנסיון

 זה היה ביותר. המעולים אוניברסיטאיים
 העצום והלחץ מצטיין, לא אך טוב, תלמיד

 עליו שהטילה ועומם־ר,עבודה המורה מצד
ה בעיקבות לנסיון־התאבדות. אותו הביאו
 אותה של שילדיה נתגלה שנפתחה, חקירה
 ניסתה והיא גרועים, תלמידים היו מורה

זו. בדרך עצמה את לפצות
 ממושבם ילדים להניף נהגה מורה 0!

הקיר. אל באוויר ולהשליכם
 את שנים במשך מגדף היה מורה 9

 ומופרעים. מפגרים אותם מכנה תלמידיו,
פסי- לבדיקה בנה את לקחה האמהות אחת

כש מצטיינים. תלמידים שנאה מורה 9
 גאון, שהיתר, תלמידה לכיתתה פעם נתקבלה

 אף לה הירשתה לא המורה, אותה בודדה
 בשיעור, ולהשתתף לשאלות לענות פעם

 לידי הילדה את הביאה מקיומה, התעלמה
 גובשה שנפתחה, בחקירה התמוטטות־עצבים.

מצ תלמידים לכיתתה להכניס שלא המלצה
 עצמה למורה שלהם״. ״לטובתם — טיינים

 לה היתד, — כלום לעשות היה אי־אפשר
קביעות.

השי באמצע ממושבו התרומם ילד 9
 המורה לחלון. מבעד החוצה והציץ עור
 בתנופה וסגר — הגה לומר בלי אליו קרב
 ב־ שבר סבל הילד צווארו. על החלון את

 להגיש שלא שוכנעו ההורים עצם־החזה.
 יועבר שהוא להם שהובטח לאחר תביעה,

פסיכיאטרי. לטיפול ויישלח מתפקידו

וומייה? את לפתור אין
£

 ציבור- והאדישות. השתיקה חומת את לנפץ — הוא הראשון הצעד
 ראשם את להוציא השלטונות את לאלץ לפעולה, לצאת חייב החורים
מהחול.

 לעבור חייב בטמינר״למורים ותלמיד באוניברסיטה סטודנט-הוראה כל
 לטיפול זכאי יהיה בבדיקה, נכשל אם מתאימה. פסיכייטרית בדיקה

 מימצאי- על הסטודנט מערער אם הממשלה. על״חשבון — פסיכיאטרי
בחירתו. לפי פסיכיאטר על-ידי גם להיבדק רשאי הוא הבדיקה,

סודיים. יישארו והטיפול הבדיקות פרטי שכל מאליו, מובן

 ביחס בעבודה. כבר הנמצאים מורים לגבי יותר חמורה הבעייה
^ אותו. לזרוק מופרע! מורה היא: הראשונה התגובה אליהם, 4^

 להשליך יציע לא אחד אף מעשית. ולא — טיפשית היא זו תגובה
 להקים להיות: חייב הנכון הפיתרון בשחפת. שלקה מורה מעבודתו

 של ומופרעת לא-רציונאלית התנהגות על הוכחות יובאו שבפניה רפואית, ועדה
 המורה את לשלוח תמליץ היא מספיקות, שההוכחות תמצא הוועדה באם מורה.

פסיכיאטרית. לבדיקה

 על- שוב, — פסיכיאטרי לטיפול זכאי חמורה יהיה בכך, צורך ויימצא במידה
 לטיפול או לבדיקות לעמוד שיסרב מודה הוא. על־חשבונו לא המדינה, חשבון

 יפוטר. — יידחה שעירעורו אחרי גם לסרב ימשיך אם רק לערער. יורשה —
 לשנה. נוספים מיליונים בכמה לאוצר־המדינה יעלה זה פיתרון נכון,
 עולה יותר, זול הוא — מהבעייה התעלמות — היום של שהפיתרון ספק אין
 שימשיכו — אומללים ילדים של הנפשית בריאותם שווה כמה אבל כסף. פחות

ן ימיהם סוף עד בכפם, עוול לא על אומללים, לחיות


