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תיאור הצלילה )זמן, מקום, מה קרה?(:
לי שום חברה בכיתה. בשבוע שעבר אורטל ביקשה ממני את המחברת בתנ"ך  אין 
לקראת המבחן וחשבתי שאולי אני אוכל להתקרב אליה. אבל היום הגעתי לכיתה ורציתי לשבת 

ליד אורטל, והיא אמרה לי שזה שמור לחברה שלה נועה. 

כדי  טורדנים  לצוד  רוצה  שהיא  ומחליטה  מביה"ס  עצובה  חוזרת  שני 
להרגיש יותר טוב. היא קוראת לשוליה שלה אדם )אבא שלה(, שמגיע מוכן 

עם דף יומן חדש. ביחד הם עושים כביסת חוויות:

9לא אוהבים אותי 
מספורטורדנים:

תסכול
כעס
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מספוררגשות:
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מספורתחושות:

דפיקות לב חזקות
6מחנק בגרון



אחרי כביסת החוויות שני מתחילה את הצלילה עצמה:

לא אוהבים 
אותי

לא אוהבים 
אותי?

נעמה חייכה אלי ושאלה איפה הייתי אתמול

הם לא חברים אמיתיים

מעדיפים אחרים על פני

מנצלים אותי = אוהבים אותי

לא רוצים לשבת 
לידי ??

?

?

?

?

שני לוקחת לידה קודם כל את הכדור האדום, והופכת את הטורדן "לא אוהבים 
אותי" לשאלה "לא אוהבים אותי?"

לאחר שהיא מתבוננת מעט בשאלה היא ממשיכה לשאול שאלות נוספות. קודם 
ירוק, ושואלת "אילו עובדות יש לי שתומכות בטורדן?"  כל היא מתחילה בכדור 
היא חושבת מיד על מה שקרה עם אורטל, ואח"כ גם נזכרת בעובדה נגדית – 
כשיצאה להפסקה ונעמה חייכה אליה ושאלה למה היא לא באה אתמול לבית 

ספר?



שני ממשיכה ומשתמשת בכדור הגדרות כתום. היא שואלת את עצמה "מה 

וביחד עם השוליה שלה היא מבינה שכשהיא  משמעות המילה "אוהבים?", 

חושבת שלא אוהבים אותה, היא בעצם חושבת שהילדים בכיתה הם לא חברים 
אמיתיים. השוליה שלה ממשיך עם כדור כתום נוסף ושואל אותה "מה ההגדרה 

של "אמיתיים?", והיא עונה שחברים אמיתיים הם לא נצלנים, כמו למשל אורטל.

יותר את מה שמפריע לה – את העובדה שבעצם אורטל  עכשיו שני מבינה טוב 
כחול  בצבע  נוספות  מחשבות  בכדור  להשתמש  מחליטה  היא  אותה.  ניצלה 

היא  הטורדן?"  מלבד  לי  להיות  יכולות  עוד מחשבות  "אילו  עצמה  את  ושואלת 
היא  לבסוף  לה.  עוזר  שלה  והשוליה  מחשבות,  עוד  על  לחשוב  מתקשה  קצת 
מגיעה למחשבה אפשרית אחרת – "מעדיפים אחרים על פני". במילים אחרות, 
פשוט  היא  בתנ"ך,  המחברת  את  כשביקשה  אותה  לנצל  ניסתה  לא  אורטל 
העדיפה לשבת עם חברה טובה יותר )נועה(, ויכול להיות שאם נועה לא הייתה 

שם אורטל הייתה מסכימה ששני תשב על ידה. 

כשהיא אומרת לעצמה את המחשבה החדשה, שני מרגישה כי הרגשות הקשים 

זה לשוליה שלה  וכעס( התמתנו. היא אומרת את  )תסכול  שתקפו עם הטורדן 
והם מחליטים לעבור לשלב האחרון – "מה למדתי?"

מה למדתי?
למדתי שיכול להיות שהגזמתי כשחשבתי שלא אוהבים אותי. כנראה שאורטל חברה טובה 
יותר של נועה, ונעמה דווקא כן מחבבת אותי. אני צריכה לעבוד קשה יותר כדי למצוא 

חברות בכיתה 


