
 

  
 ]לא זה שאתן מכירות, עם השמנת..[ -משל הצפרדע

  
 אני רוצה לספר לכם על ניסוי מענין שנערך אי שם:

 ביד אחת אחז אדם סיר עם מים רותחים, ביד השנייה צפרדע.
 לפתע הוא שחרר אותה למים.

 ברגע שהצפרדע חשה במים הרותחים היא ישרה את רגליה, קפצה את
   סכנה. קפיצת חייה ויצאה מכלל 

   
  .פושרים הוא לא ויתר. תפס אותה שוב, והכניס אותה לסיר עם מים

   . מצאה את מקומהו  הצפרדע השתכשכה בהם להנאתה
 מה שהיא לא ידעה, שמתחת לסיר הודלקה להבה קטנה,

   שהחלה לחמם את המים.
 

 היא ,לא נעים לה ?והצפרדע, מה עושה –מעלות  45הטמפרטורה במים הגיעה ל 
 מרגישה לא בנוח, אבל עדיין משתכשכת..

   
  הלהבה ממשיכה לחמם....

   
  מה עושה?  והצפרדע,   מעלות, 55הטמפרטורה במים הגיעה ל 

 היא מזיעה, היא ממש לא נעים, היא מתחילה להרגיש
 היא מקווה שיהיה בסדר.  היא הרי מכירה אותו! לא שקטה אבל היא בוטחת בסיר.

  
   הלהבה ממשיכה לחמם.... 

   
   מעלות,  65הטמפרטורה במים הגיעה כבר ל 

 בשארית כוחותיה היא לוקחת נשימה אחת ארוכה, .משהו רע קורה כאןש הצפרדע כבר מבינה
  נתר החוצה, אך לא מצליחה.ל  מנסה לגייס את אותן רגליים שעזרו לה אז, בניסוי הראשון

 והרגליים עוזרות לה לקפוץ. היא נחלצה מהסיר היא מנסה שוב, 
 ו...התעלפה.

 )אגב, בסיפור המקורי, היא מתבשלת במים ללא רוח חיים. אבל
   אנחנו בחרנו עוד לתת לה סיכוי להתרומם(. 

   
   אז למה היא לא קפצה כשהרגישה שהמים מתחממים? 

   היא לא חשבה שהיא בסכנה. היא לא קפצה כי 
 המציאות אמנם השתנתה, אך לא הבינה את חומרתה.

   כשהמצב היה מסוכן וקיצוני היא כבר היתה במצב של חוסר אונים. 
   

  מוסר השכל:
 כולנו דומים לצפרדעים.

 הטבע יצר אותנו מסוגלים לזהות סכנה מיידית,
 ובעלי יכולת להגיב מהר כדי להנצל.

 בעת סכנה אנו מסוגלים להתמודד מיידית או לברוח.
   אבל אנחנו עיוורים לשינויים וסכנות שמתפתחים בהדרגה.  
 כמו למשל: 
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   ובהתמדה.   האוברדרפט, שגדל לאט
   הזוגיות, שמשתנה וגורמת לבלות חיים שלמים בשתיקה ובחוסר שביעות רצון. 

   עלתה,  השכר לשעה שירד, למרות שנראה כאילו המשכורת
 העלייה הזעומה בדרגה, ועוד.  הפנסיה שנשחקה,

  
 שבעבר העריך ותגמל אותנו בהתאם, אנחנו, הגננות, נמצאות במקום עבודה

 אך בשנים האחרונות כבר לא.
 הישארות בהסתדרות המורים. ]גוף וולנטרי שאין חובה להשתייך אליו[ -עבור הגננות

 לאיטה במים המתחממים...זה לנהוג כמו הצפרדע הנשארת ומתבשלת 
    

 ... לפני שיהיה מאוחר.שנותותעיזו ל בלוע צפרדעיםמסקנה: תפסיקו ל

 שלך ולמענך, 

 דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות.
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