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כותרת :כ 3000-ילדים הוצאו מבתיהם בצו בית
משפט בשנה שעברה .מי שאמון על
מיקי חיימוביץ'  :ערב טוב .כ 3,000-ילדים הוצאו מבתיהם בצו
בית משפט בשנה שעבר 3,000 .ילדים ,שהחיים הקצרים שלהם היו
כל כך קשים ,עד שהמערכת הגדירה אותם כילדים בסיכון .מי
שאמונים על גורלם של הילדים בהתאם לחוק הנוער ,הם העובדים
הסוציאליים ,הם אלה שמקבלים את הדיווח ,בודקים אותו,
מתייעצים עם כל הגורמים הרלוונטיים ובסופו של דבר ,מגישים
לבית המשפט את הבקשה לצו השמה חוץ ביתית ,שמשמעותו,
הוצאת הילד מהבית .החלטה אף פעם לא קלה .השאלה שתעמוד
מול העובדים הסוציאליים היא מה היא טובת הילד ,ואיפה הוא
ישלם מחיר גבוה יותר ,בבית שבו הוא חי בסיכון או אם יוצא
ממנו ויופרד מהוריו .כך או כך יגבה התהליך מהילד מחיר כבד
ולעתים יותיר את הוריו כועסים ,מתקשים לקבל את טיעוני
שירותי הרווחה .בצד השני נמצאים עובדים סוציאליים שמטפלים
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ב 70-עד  100ילדים בו זמנית .הרבה מעבר למקובל בעולם
המערבי ,שעובדים בשכר מכפיר ,בחלקי משרות ,בלי תנאים ,בלי
תקציב ,שצריכים יום יום לקחת אוויר ולהכיל קושי ורוע בלתי
נתפסים ,שעסוקים במירוץ אינסופי לכיבוי שריפות במערכת
שקורסת תקציבית .הם חיים בחרדה ,מהרגע שבו מחוסר זמן או
תקציב יפספסו ילד שנמצא בסיכון ויניחו לו ליפול" .רחוק מן
העין"  ,במאית לימור פנחוב ,תחקיר ,נטע דנציגר.
בישראל חיים  2מיליון ילדים .מתוכם  400אלף חשופים
להתעללות ,הזנחה או סיכון .לילדים האלו יש כתובת אחת ,והיא
העובדים הסוציאליים.
חנה סלוצקי  :אנחנו כל יום מצילים ילדים.
מיקי חיימוביץ'  :המדינה מינתה את העובדים הסוציאליים לנוער,
לשמור על הילדים ובני הנוער בסיכון.
צפרא דוויק  :מי יתקן את כל הדברים הנוראיים שקורים אצלנו.
מי ישקם את הביטחון החברתי שלנו .והוא לא פחות חשוב אם
לא יותר חשוב מאשר הביטחון הביטחוניסטי.
מיקי חיימוביץ'  :אנחנו מצפים מהם להיות שם ברגשי משבר ,עוני
ומצוקה.
יוסי סילמן  :אלינו מגיעים ילדים כאשר כל המערכות קרסו.
מיקי חיימוביץ'  :יותר מזה ,אנחנו מצפים מהם למנוע את הנורא
מכל.
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פרופ' אשר בן אריה  :נוח לנו להגיד" ,אני לא יודע ,אני לא
שמעתי ושהעובד הסוציאלי יטפל בהם".
פרופ' בלהה דודזון ערד  :איזה כייף ,יש עובדת סוציאלית ,אפשר
לבוא ולומר" ,הכתובת הייתה על הקיר" ויש את מי להאשים.
מיקי חיימוביץ'  :אבל למשימה הקריטית הזאת ,המדינה לא תמיד
מספקת את הכלים הדרושים .בנוסף למשכורת הזעומה ,הם
מתמודדים עם התקפות קשות ולעתים אלימות מכל כיוון.
*  :פקידות סעד ,לוקחות ילדים ,זורקות אותם.
צפרא דוויק  :הפכו אותנו לסוחרי ילדים ,למקבלי כסף עבור כל
ילד שיוצא כאילו אנחנו מקבלים כסף.
ח"כ ניסים זאב  :יש כאן תפיסת עולם מעוות.
צפרא דוויק  :והדבר הכי כואב והכי מעליב שנבחרי ציבור
משתמשים בביטויים האלה.
ד"ר יצחק קדמן  :מה שאתם עושים עכשיו זה אחד המקרים
הבודדים שבהם המערכת נפתחה ,מערכת הרווחה נפתחה לעין
מבחוץ.
אלונה לוי  :יש לי שני ביקורי בית לקיים.
יעל גוטליב  :יש לנו משפחה שמגיעה סביב פגיעה על ידי מישהו
זר ברחוב.
עו"ס יוסי בן דוד  :בוא נראה מה היום חובן ב ...חובן בתוכו.
מיקי חיימוביץ'  :שלושה עובדים סוציאליים לנוער ,ב 3-מחלקות
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שונות ברחבי הארץ ,יפתחו לנו את הדלת לעולם של אלה
שפועלים בחצר האחורית של החברה הישראלית.
רחל )שם בדוי(  :אני שואלת למה הבן שלי הוצא מהבית.
מיקי חיימוביץ'  :אנחנו איתם במפגשים עם בני נוער ,בישיבות
החלטה קשות ובביקורי בית מורכבות ,אצל אימהות שילדיהם
הוצאו מחזקתם
פרופ' אשר בן אריה  :העובדים הסוציאליים לחוק נוער ,נכנסים
לתחום הכי פרטי ,והם מתערבים בו ופוסקים בניגוד לעמדה של
הפוסקים הטבעיים שהם ההורים.
מיקי חיימוביץ'  :את היום אנחנו מתחילים עם יעל הירושלמית,
היא עובדת סוציאלית במרכז ההגנה ,בית לין שבעיר .השגרה שלה
מורכבת מסיפורים קשים ואכזריים של ילדים עד גיל  12שעברו
פגיעות מיניות .יותר מ 5,900-ילדים כאלה יש בישראל כל שנה.
יעל גוטליב :

ילדים קטנים בטבע שלהם הם חיוניים ,יש להם

שמחת חיים ,כאילו זה הילדים .אז כשאני רואה ילד שהוא לא
כזה ,זה עושה לי משהו .אני שואלת את עצמי למה ,מה ...איפה
האחריות הזאת שהייתי מצפה מילד קטן.
נטע דנציגר  :האמת שזה עוד יותר אבסורד מזה ,כי את ביום
יום שלך לא פוגשת ילדים שמחים.
יעל גוטליב  :כן ,בעבודה זה מפגש שהוא לפגוש את הקושי כל
הזמן.
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מיקי חיימוביץ'  :מטרת מרכז ההגנה ברורה .כאשר כל אנשי
המקצוע נמצאים תחת קורת גג אחת ,הילד ומשפחתו לא נאלצים
להתרוצץ בין הגורמים השונים ,כולם פה ,מהקליטה ועד הגשת
כתב אישום .אם בית ,עובדות סוציאליות ,רופא ילדים משפטי,
פרקליטה ,חוקרי ילדים ושוטרת קבועה במקום.
יעל גוטליב  :לפני שהמרכז היה קיים ,אז במקרה שילד נפגע או
שיש איזה שהוא חשד לפגיעה ,הילד היה צריך ללכת ביחד עם
ההורים שלו לפקידת הסעד ,ושם לספר על מה שקרה .ואז אחר
כך ההורים היו צריכים ללכת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה .ואז
אחר כך הם היו צריכים לקחת את הילד לחוקרת הילדים ושם
היה צריך לספר עוד פעם מה קרה לו .יש משהו בתהליך הזה
של להטרטר ממקום למקום ולספר לעוד מישהו ועוד מישהו,
שממש יכול להיות טראומתי .עוד טראומה אחרי הדבר הכל כך
קשה שהילד כבר חווה.
מיקי חיימוביץ'  :אלונה ממרכז הארץ ,היא עובדת סוציאלית לחוק
הנוער .בתפקיד הזה סמכויות ואחריות כבדה .מתוקף החוק
במקרים של אלימות ,התעללות נפשעת ,הזנחה או פגיעה מינית,
שר הרווחה העניק סמכויות לכ 1,000-עובדים סוציאליים שעברו
הכשרה מיוחדת .הם הממונים מטעם המדינה על הגנת הקטין.
אלונה לוי  :היום שלי מורכב מ ...קודם כל להבין אם מחר
מתקיימת פגישה בקשר לנערה שנמצאת בפנימייה.
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נטע דנציגר  :ילדה שהוצאת מהבית?
אלונה לוי  :לא הוצאתי מהבית ,משפט שאני לא מוכנה לקבל
אותו .אני חושבת שאין מספיק דיבור על מה זה חוק הנוער ,למה
אנחנו חשופים .הרבה פעמים הם יכולים להפוך אותי לאיזה שהוא
עניין אישי .אני זאת שאחראית שפגעתי בילד ,אני זאת שאחראית
שבגללי הילד יוצא מהבית או מבקשים שהוא ילך לטיפול כזה או
אחר ושמים את הכל עלי.
חנה סלוצקי  :חוק הנוער טיפול והשגחה נחקק ב .1960-מבחינה
מקצועית לא ידענו שיש ילדים שנפגעים מינית על ידי ההורים
שלהם .לא ידענו שיש ילדים מוכים .לא ידענו שיש ילדים
שמתעללים בהם רגשית ושזורקים אותם מהבית וילדים
שמסתובבים שעות .החוק הזה נחקק במקום נקי לחלוטין .לא
הכרנו את כל הנושאים האלה והוא בא להגן על ילדים.
פרופ' בלהה דודזון ערד  :החברה בישראל כמו במדינות מערביות
אחרות ,קיבלה החלטה לחוקק חוק שמטיל את האחריות לשלומם
של הילדים האלו על העובדות הסוציאליות שבעצם מתערבות בתוך
המקום הכי פרטי של משפחה ,מקום שזקוק להכי הרבה
אוטונומיה .הוא נכנס לתוך משפחה ואומר להורים ,אתם מגדלים
לא נכון את הילדים שלכם ואנחנו לא יכולים לאפשר את זה.
מיקי חיימוביץ'  :התהליך בו עובדים סוציאליים לנוער התערבו
בחיי משפחה ,נשאר על חובת הדיווח" .היה לאדם יסוד סביר
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להניח כי נעברה עבירה על קטין ,חובה עליו לדווח בהקדם
האפשרי לפקיד סעד או למשטרה .העובר על הוראה זאת ,דינו
מאסר שלושה חודשים".
שוש תורג'מן

 :יש לנו דיווח מיועצת בית הספר ,לגבי ילד שהוא

לומד בכיתה ב'.
מיקי חיימוביץ'  :מרגע שמגיע דיווח על חשד לילד בסיכון ,תפקיד
העובדות הסוציאליות הוא קודם לקבוע האם הילד בסכנה מיידית.
שוש תורג'מן  :הקריטריון הכי משמעותי זה הגנה של הילד ,האם
הוא מוגן .ילד שחושף פגיעה והוא לא מוגן ,מבחינתנו זה דחוף
וצריך לעשות את הבדיקה הרגע ,היום .אי אפשר לדחות את זה.
מיקי חיימוביץ'  :בישיבת הבוקר של מרכז ההגנה ,עולה דיווח
כזה להחלטה.
שוש תורג'מן  :היא זימנה את הילד אליה לחדר ,כדי לברר מה
קרה שם .ואז הוא בצורה הכי תמימה וישירה אמר לה ,שאח שלו
המתגבר מבקש ממנו להתפשט ,לגעת לו וכו'.
מיקי חיימוביץ'  :נגד עינינו דיון בלתי נתפס למאזין מהצד .זהו
דיווח על ילד בן  9שמספר על אחיו בן ה 15-שמאלץ אותו לבצע
בו מין אורלי.
טובית חבר  :אני רוצה לעשות את הבדיקה המשטרתית אצלי
ובדיקה ברווחה ,קודם כל לדעת מי המשפחה ,במי מדובר.
רוני ליברמן  :אני לא בטוחה אם אפשר באופן כל כך אוטומטי
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פשוט לזמן את המשפחה .צריך לחשוב איך עושים את זה בדרך
קצת יותר חכמה.
אשרה שהם  :זה לא שאנחנו מבקשים ממנו לבוא לפה .יש משהו
שיחייב אותו לפה ,בין אם זה חובת דיווח של בית הספר ,בין
אם זה חובת דיווח שחלה עליו .זה ...זו החובה שלו.
שוש תורג'מן  :ההורה לא תמיד יודע הכל ,ולפעמים בהליך
החקירתי באמת מתבררת התמונה העגומה .אנחנו אחר כך צריכים
לעדכן את ההורים באיזשהי אינפורמציה וזה לא פשוט .הורה
רוצה לדעת ,מוכן רגשית לשמוע וזה קשה.
יעל גוטליב  :מגיעים למרכז כל פגעי האוכלוסייה ואז אתה מבין
שזה לא ...זה איזה משהו שנמצא אי שם ,זה משהו שקורה,
שקורה בהרבה מקומות.
מיקי חיימוביץ'  50 :אלף דיווחים על חשד לפגיעה בקטין
מתקבלים מדי שנה.
יעל גוטליב  :אז פה באמת יש ככה את המקרים שמוזמנים.
מיקי חיימוביץ'  :האחריות שמוטלת על עובד סוציאלי שקיבל
דיווח על חשד לפגיעה בילד היא כבדה .אסור לו להתחשב בשום
שיקול אחר מלבד טובת הילד.
ד"ר יצחק קדמן  :טובת הילד ,קודם כל בצורה הכי פשוטה והכי
בנאלית היא לאפשר לילדים לגדול מוגנים ,לגדול בבריאות ,כולל
בריאות נפשם .טובת הילד זה לראות אותו כבן .זה נשמע נורא
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טריוויאלי .בהרבה מאוד מקרים זה לא קורה ,אנחנו מתייחסים
לילד או כאל ידו הארוכה של ההורה שלו ,או כרכוש הרבה
פעמים .או כגורם שנמצא אי שם ,אי פה ברקע ,אבל לא רואים
אותו כאדם לכל דבר.
מיקי חיימוביץ'  :ההכרעה מהי טובת הילד היא לב המקצוע,
והחלק הרגיש בו ביותר.
פרופ' אשר בן אריה  :מתי מצב מסוים הופך לכדי התעללות או
הזנחה שהיא מוגדרת כהתעללות .אנחנו משתמשים בשלושה מדדים.
מדד אחד זה החומרה .זאת אומרת ,עד כמה הפגיעה היא קשה
שמשאירה סימנים ויש סטירה שמובילה לשבר בגולגולת ,אז ברור
שאם זה שבר בגולגולת זה בכדי התעללות ,חצינו את מדד
החומרה .יש התנהגויות מסוימות שבכלל לא משנה כמה הם
חמורות ,הם חוצות את רף החומרה .פגיעה מינית .זה בכלל לא
משנה אם פגיעה מינית גרמה נזק פיזיולוגית או לא .פגיעה מינית
חוצה את רף החומרה .המדד השני הוא מדד הכוונה .האם פה
הפוגע התכוון לפגוע או לא ,לא על פי מה שהוא אומר ,כי זה
זה שליבן מחבת רותחת על הזרוע של הילד שלו ,יגיד שהוא עשה
את זה למטרות טובות .והמרכיב השלישי זה מרכיב ההתמשכות.
גם מצב שהוא בעצימות נמוכה ,זאת אומרת ,ילד שמקבל סטירה
שלא משאירה סימנים ולא הובילה לכדי פגיעה בשבר בגולגולת,
אבל הוא מקבל את הסטירה מדי יום ביומו כשהוא חוזר מבית
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ספר .אז אתה יכול להגיע אחרי שזה קורה ,שבועיים-שלושה
להחלטה שפה מדובר על התעללות ,גם אם אף אחת מהסטירות
לא הובילה לכדי שבר .הכוונה זה הקשה ביותר להגדיר ,כי רוב
ההורים ,גם המתעללים וגם הזרים שפוגעים בילדים ,יטענו ברמה
ההצהרתית שהם

עושים את זה מכוונה טובה .אנחנו צריכים

לנתח האם זה באמת מכוונה טובה או מכוונה רעה .בסופו של
דבר ,כמו בכל החלטה זה עניין של שיקול דעת.
מיקי חיימוביץ'  :שיקול הדעת של העובדים הסוציאליים יכול
להוביל גם למסקנה שעל מנת להגן על ילד ,צריך להוציא אותו
מהבית .פגישה עם אימא שילדה הוצא מהבית בצו בית משפט ,
תמיד תהיה טעונה וקשה .למרות זאת ,אלונה מסכימה לקחת
אותנו לביקור אצל רחל ,שם בדוי ,ארבעה ילדים הוצאו פה
מהבית מתוקף צו בית משפט.
רחל )שם בדוי(  :אלונה נכנסה אלינו למשפחה לפני  6שנים.
אנחנו משפחה מרובת ילדים ,והוציאו לי מהבית ילדים ,עם כל זה
שהיה ...קצת וויכוחים ביני לבין בעלי ,אבל זה לא אומר שלבוא
ולהוציא ילדים מהבית על רגשי.
אלונה לוי  :סיפור דיי ...דיי מורכב ,מאוד מורכב ,מאוד עצוב .זוג
הורים ,שמסתכלים גם על החלק הקשר ביניהם .שום דבר שם לא
יציב .שום דבר לא ...לא ברור .ביחד לא ביחד ,עזיבות ,חזרות,
אלימות הדדית ביניהם ,אם זה מילולית פיזית .אנחנו כל הזמן
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מנסים בקהילה ,כל הזמן מנסים לתת את המענה בקהילה ,כן
לחזק את ההורים ,כן לחזק את התא המשפחתי .כי ברור לנו
שהילד זה מקומו הטבעי בבית שלו .אבל לא תמיד זה הולך
לצערי וזה כואב ,לא אגיד לך שלא .זה כואב ,זה כואב לראות
את ההורים...
רחל )שם בדוי(  :למה שאין חוק? למה מי הם? למה מה היא
חושבת ,היא רוצה שיבואו יקחו לה את הילדים שלה מהבית?
למה שהם יעשו מה שהם רוצים במדינה? למה שהם יעשו מה
שהם רוצים .זה משגע אותי ,למה שהם יבואו יקחו ילדים ,כאילו
מה ...היא הביאה אותם לעולם .יואו בא לי באמת לקום כאילו,
באמת בכעס ,לקום אבל פתאום אני עושה לעצמי סטופ ,כאילו
אני לא רוצה להגיע למצב שאני אבוא ירים יד או משהו .לא,
היא לא שווה את זה ,את מבינה? בשביל הילדים שלי אני לא
עושה ,אבל לפעמים זה כבר ...זה כעס כאילו...
מיקי חיימוביץ'  :הכעס של המשפחה היה כל כך גדול עד
שאלונה הרגישה מאוימת .בפעם האחרונה שהיא הייתה פה בביקור
בית ,זה היה עם מאבטח צמוד.
חנה סלוצקי  :יש פערים ויש חילוקי דעות ואנשים נפגעים ,אבל
צריכים למצוא את הדרך להידברות הזאת.
נטע דנציגר  :יותר קל להזדהות עם אימא שלקחו לה  6ילדים.
חנה סלוצקי  :מאוד קל ,מאוד קל .למה לא להזדהות עם
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הילדים .למה לא לחשוב מה עושים לילדים האלה בלילה? למה
לא לחשוב ,איך ילד עולה ,איפה הוא ישן ,ועם מי הוא ישן ,ומה
עושים לו שם בתוך המיטה הזאת בלילה .למה לא לחשוב על זה.
מי צריך לחשוב על הנושא הזה של הילדים .בגלל זה יש את
משרד הרווחה ,ובגלל זה יש את העובדים הסוציאליים .כי זה
התפקיד שלהם ,והמדינה שולחת אותם לתפקיד הזה .ולכן המדינה
גם צריכה להגן וזה מה שלא קורה היום לצערי הרב.
אלונה לוי  :היי ,מה העניינים? איך הולך?
רחל )שם בדוי(  :הכל בסדר.
אלונה לוי  :כן? איך העבודה?
רחל )שם בדוי(  :בסדר.
אלונה לוי  :מסתדרת איתה? טוב לך שמה? משלמים לך טוב?
רחל )שם בדוי(  :בסדר.
אלונה לוי  :בסדר מה?
רחל )שם בדוי(  :בסדר שאני ...אם אני ארצה אז אני אבוא ,אבל
בינתיים לא.
אלונה לוי  :קשה לך? כועסת?
רחל )שם בדוי(  :כמובן ,בטח שאני כועסת ,אלונה ,מה את יודעת
שאני לא כועסת?
אלונה לוי  :נכון אני יודעת.
רחל )שם בדוי(  :נו ברור שאני כועסת .ברור שאני כועסת מה
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זה .את יודעת שאני כועסת ,אני כל כך שקטה ותמימה ולא
עדינה.
אלונה לוי  :שאת רואה את הילדים בפנימייה ,את הולכת הלו
לבקר אותם ,את מגיעה ,את מבקרת ,את חוגגת להם ימי הולדת
ואת נמצאת ביום הורים .איך היום את מרגישה אותם?
רחל )שם בדוי(  :זה פנימייה ברור שהיא טובה ,אחרת לא ...גם
לא הייתי ...להסכים אני אומרת ,אני לא יכולה להגיד שלא ,כי
להילחם איתכם זה אלוהים ישמור ,אי אפשר להילחם.
אלונה לוי  :מי כמוך יודע שאנחנו עושים וועדה כל שנה ,ודנים
מחדש האם להשאיר לא להשאיר וגם שואלים אותכם ואתם
שותפים .ועד היום אתם מאוד הסכמתם ,כי גם אתם ראיתם
סה"כ שבאמת שהבית עם כל הרצון שלכם לתת...
רחל )שם בדוי(  :כי תראי ,כי...
אלונה לוי  :אתם לא מצליחים.
רחל )שם בדוי(  :אם הייתי נלחמת לא היה עוזר לי ,זאת
אומרת .כי למי השופטת תשמע ,לי? לי היא לא תשמע כי אני
הקטנה ,לנו ...לכם היא תשמע כי אתם אומרים וזה ,לנו לא,
אנחנו כלום ,אנחנו שום דבר אנחנו .אנחנו אפסים ,את מבינה?
אנחנו שום דבר.
אלונה לוי  :עצוב לי מה שאת אומרת
רחל )שם בדוי(  :זה אמת.
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אלונה לוי  :עצוב לי מה שאת מרגישה.
רחל )שם בדוי(  :כאילו מה אני משקרת ,אבל זה אמת ,מה זה?
זה אמת.
אלונה לוי  :קשה לי...
רחל )שם בדוי(  :יש משפחות שילדים מתים בבית שלהם ולא
זה ...את צריכה לדעת למה לוקחים ילדים ,כי אני לא גנבתי ולא
רצחתי ולא פשעתי ולא עשיתי שום דבר רע שלוקחים את הילדים
או שבאמת לבוא ולקחת ילדים ולהגיד זהו באמת ,זו כבר אישה
שאסור להשאיר לה ילדים .לבוא ויאללה קדימה ,לקחת ילדים.
צווים ובתי משפט ,בלי שהשופטת תראה אותי אפילו.
אלונה לוי  :זה היה קשה שתדעי לך.
נטע דנציגר  :מה?
אלונה לוי  :זה היה קשה.
נטע דנציגר  :קשה?
אלונה לוי  :היה לי יותר קל אם הייתה צועקת או תוקפת ולא
אומרת את מה שהיא אמרה.
נטע דנציגר  :שמה? מה מכל הדברים שהיא אמרה?
אלונה לוי  :כי אני חושבת שכבר השלמתי עם זה ששמים עלי
את האחריות כאילו בגללי ,אני האשמה ,אני זאת שפוגעת בילדים
וקשה להם לראות את האחריות שלהם ,כי אני פה בגלל החוסר
אחריות שלהם .כאילו קשה לי עם הורים שלא מצליחים להבין,
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ובתפיסה שלהם הם הורים טובים והם באמת לא מבינים.
נטע דנציגר  :כן.
אלונה לוי  :יש שם עוד פגיעות בילדים בצורה ישירה ,בצורה
עקיפה ,ילדים חשופים לאלימות ,יש הזנחה מאוד מאוד קשה,
הזנחה שמדובר על לשכוח ילדים במסגרות ,על ...על היעלמויות.
זה שהיא יכולה להיעלם לכמה ימים ,נגיד לנסוע לאילת ולהשאיר
פה את הילדים ,שמוצאים אותם משוטטים ב 22:00-בלילה ילדים
קטנים .ילד שאף אחד לא לוקח אותו ממועדונית .כלומר ,יש פה...
נטע דנציגר  :אבל למה את כל זה לא הצלחת להגיד לה?
אלונה לוי  :כי ...לא יכולתי ,כי גם היא בעיני היא כמו ילדה
קטנה .וואו .היא כמו ילדה ,כי אני מכירה אותה ,היא בעצמה
ילדה פגועה ,היא בעצמה כאילו כל כך סבלה ,כאילו הצורך הזה
גם להגן עליה ,לשמור עליה  ,ואני יודעת שהיא לא מצליחה
לראות את זה ,אבל אני רואה את הילדה שבה ,כאילו אני לא
רואה אישה מבוגר ,אני רואה ילדה פגועה ולא מצליחה וזה חלק
שהכי הכי קשה לי איתו ,כאילו אם היא הייתה מבינה.
מיקי חיימוביץ'  :כשרוצים לבדוק כמה ילדים מוצעים בישראל
מביתם מדי שנה ,מוצאים שלל מספרים .חלקם מדברים על
אלפים ,חלקם על עשרות אלפים .הלכנו לרשומות בתי המשפט.
עובד סוציאלי לחוק הנוער ,לא יכול להעביר קטין להשמה חוץ
ביתית ,ללא צו בית משפט .בשנת  ,2014ניתנו  3,020צווי השמה
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חוץ ביתית.
חנה סלוצקי  :הוצאת הילדים מהבית היום במדינת ישראל ,זאת
החלופה האחרונה שאנחנו משתמשים בה .בחוק הנוער טיפול
והשגחה יש חלופות רבות ,עד שאתה מגיע להוצאת הילד מהבית.
וכאשר העובדים הסוציאליים ואנשי החינוך והפסיכולוגיה ועוד חוות
דעות של אנשי מקצוע ,מגיעים למסקנות שלא ניתן לטפל ,או
לשקם את מצבו של הילד ולהגן עליו במסגרת ביתו ,אנחנו חייבים
להוציא אותו מהבית.
פרופ' בלהה דודזון ערד  :ההחלטה הזו היא כל כך מורכבת ,כי
ילדים ישלמו מחיר גם אם תשאירי אותם בסביבה לא טובה ,וגם
אם תוציאי אותם .השאלה זה איפה הם ישלמו את המחיר הפחות
גבוה .אנחנו כאילו מתייחסים להוציא ילד מהבית כהחלטה קשה,
שיש לה השלכות קשות ,גם להשאיר ילד בבית ,שלא מספק לו
את הצרכים ,גם לזה יש מאוד גבוה.
מיקי חיימוביץ'  :מקור הטעות הוא כנראה בכך שבישראל יש בכל
שנה כ 50-אלף ילדים שלומדים בפנימיות .רובם חשוב להדגיש,
כלל אינם נוער בסיכון ובכלל אינם קשורים לרווחה .כ 7,000-בני
נוער בסיכון נמצאים בפנימיות של משרד הרווחה ,חלקם כאמור
בצו בית משפט ,רובם בהסכמת ההורים.
פרופ' אשר בן אריה  :תראי ,מדינת ישראל היא המדינה שמוציאה,
או היא בין המדינות שמוציאות הכי פחות ילדים להשמה חוץ
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ביתית ,הכי פחות להשמה חוץ ביתית.
נטע דנציגר  :זה הפוך לגמרי מהדימוי הציבורי.
פרופ' אשר בן אריה  :זה הפוך לחלוטין מהדימוי הציבורי .ואני
אגיד לך יותר מזה .מדינת ישראל הרוב המכריע של הילדים
שמושמים בהשמה חוץ ביתית ,מושמים שם ללא ניתוק הקשר עם
ההורים.
מיקי חיימוביץ'  :אך עדיין סטיגמות רבות נקשרו לעובדים
הסוציאליים לחוק הנוער .אומרים שיש להם מכסות למלא
בפנימיות ,שהם מקבלים בונוס על כל ילד שהם חוטפים ,ואפילו
שבית המשפט הוא חותמת גומי .ביקשנו מהמעורבים בסרט תגובה
לכמה מהם.
נטע דנציגר  :יש מכסות לעובדות סוציאליות? כמה ילדים...
מנכ"ל משרד הרווחה ,יוסי סילמן  :חס וחלילה ,חס ושלום .אין
מצב כזה.
פרופ' אשר בן אריה  :להפך ,אני ...היום יש לחץ גדול על עובדות
סוציאליות להמיר השמות חוץ-ביתיות בטיפול בקהילה.
צפרא דוויק  :זה שאלה שמגיעה מהמחשקים של ימי הביניים הכי
גרועים .מאיפה השאלה הזאת? איך הוא יכול לחטוף ילדים אם
הוא צריך להגיש תזכיר לבימ"ש ובימ"ש קובע אם ילד יוצא
מהבית או לא .אז אם אנחנו חוטפים אז גם השופט חוטף ,גם
הוועדה הציבורית חוטפת.
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יוסי סילמן  :צריך לזכור ,בסוף לשמחתי ,יש לנו גיבוי של בתי
משפט .היום אי אפשר לבוא ולקחת ילד וזהו.
נטע דנציגר  :צו בית משפט הוא חותמת גומי?
פרופ' אשר בן אריה  :לא .אלא אם כן שופט החליט להתעלם
ולהיות חותמת גומי ,אני לא מדבר בשם השופטים .אני לא מכיר
שופט שהוא חותמת גומי.
שופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי  :אני יכולה להגיד שמעולם לא
הייתי חותמת גומי.
נטע דנציגר  :היו פעמים שהחלטות בניגוד לדעתה של העובדת
הסוציאלית?
שופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי  :בוודאי .וודאי שהיו מקרים ,חד
משמעית.
פרופ' אשר בן אריה  :האם בוודאות אני מוכן לחתום ש100-
אחוז מהילדים שהוצאו מביתם הוצאו בצדק ,לא .טעויות קורות
בכל פרופסיה .האם כל הניתוחים שרופאים ביצעו בחדרי מיון היו
הניתוחים הנכונים ,לא שמענו על טעויות של רופאים ,לא שמענו
על טעויות של עורכי דין ,לא שמענו על טעויות של כל אחד
אחר ,וודאי שגם עובדים סוציאליים טועים.
ד"ר יצחק קדמן  :יכול להיות שבשוליים קורים מקרים כאלה,
צריך לזכור ,זה מערכת אנושית שיכולה גם לטעות .אם זה טועה...
אם יש מקרים כאלה שמישהו טעה ,לא יכול להעלות על הדעת
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שמישהו במזיד רצה להזיק ,אבל אם יש מקרים כאלה צריך
לטפל בהם במלוא החומרה .אבל אם הציבור היה יודע כמה
ואיזה ילדים נמצאים באיזה מסכת שלא תתואר ,גם הגיבוי
הציבורי היה אחר לגמרי.
מיקי חיימוביץ'  :אבל הציבור אינו יודע ,או אולי יודע רק מה
שנראה בתקשורת ,זה בדרך כלל לא נראה טוב.
אושרת קוטלר )מתוך חדשות  : (10לאן שלא נפנה בזמן האחרון,
נשמע עוד ועוד עדויות זוועה לכאורה על יחסם הקשה וחסר הלב
של עובדי ועובדות הרווחה.
מיקי חיימוביץ'  :גם מספר חברי כנסת הצליחו לתפוס כותרות
באמירות שנויות במחלוקת כלפי עובדי מדינה.
ח"כ ניסים זאב  :אני קודם כל מציע לכל בית שנמצא משפחה
במצוקה ,לברוח מהרווחה ,לברוח המאש.
יוסי סילמן  :חלק מהפוליטיקאים משתפים פעולה בעניין הזה.
ח"כ ניסים זאב  :מי שחשובת שהיא יכולה לבקש עגלה לתינוק,
היא תקבל עגלה ,אבל בסופו של דבר יקחו לה את התינוק.
חנה סלוצקי  :והוא היה סגן ראש עיריית ירושלים .והעובדים
הסוציאליים אמרו" ,עבדנו איתו בשיתוף פעולה ,עבדנו איתו ביחד,
עבדנו איתו בסדר ,ופתאום שאתה חבר כנסת ,אתה פתאום מגיע
למקום אחר ,מסתכל אחרת ,מתנהג אחרת".
יוסי סילמן  :שאני מגיע לכנסת ואני רואה שמה כל מיני אנשים
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שמובילים מאבק נגד העובדים הסוציאליים יושבים עם חברי
הכנסת .אני רק יכול להצטער שחלק מחברי הכנסת והפוליטיקאים
משחקים בפופוליזם זול ,אני אומר את זה בצורה הכי ברורה.
מיקי חיימוביץ'  :כמו בכל תחום ,גם כאן בשנים האחרונות,
הזירה המרכזית היא האינטרנט .לכן הפעילות ברשתות החברתיות
רבה וקולנית .יש בה הרבה כאב והרגשת תסכול ,אך גם קריאות
אלימות חסרות כל בסיס עובדתי .עובדים סוציאליים ברשת הם
ללא ספק מטרה קלה .ביקשנו מפקידת הסעד הראשית לשעבר של
מדינת ישראל ,שתכתוב בגוגל את שמה.
חנה סלוצקי  :אני יודעת למה את רוצה שאני אכתוב כי את
רוצה שאני אראה מה כותבים עלי כעובדת של משרד הרווחה.
היא סירבה .אני באופן עקרוני במהלך כל שנות עבודתי ובמהלך
כל השנים ,לא נכנסת לגוגל ,לא בודקת מה כותבים עלי ומה
נכתב עלי.
נטע דנציגר  :אף פעם לא כתבת חנה סלוצקי וראית תמונות
ודברים.
חנה סלוצקי  :לא.
מיקי חיימוביץ'  :חנה סלוצקי לא לבד .בלוגים מלאים בתמונות
כמו אלה .קבוצות הפייסבוק מלאות הזדהות.
נטע דנציגר  :למה קל לאנשים להזדהות עם הבלוגים.
צרפא דוויק  :לך אולי קל ,לי לא .אני אימא ואני אימא לארבעה
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ילדים וממש לא קל .אני נורא כועסת עליהם ,אני כועסת עליהם
כי הם איבדו את האמון בעיני .הורה שפוגע בילד ,בעיני איבד את
האמון ...אמון של החברה פה .מה עשית?
נטע דנציגר  :אם אני קוראת בבלוג שלהם  ,אולי קל לי יותר
להאמין שהם לא פגעו בילד שלהם ודווקא זה אתם שעשיתם
משהו לא בסדר.
צפרא דוויק  :בואי ניקח דוגמאות.
נטע דנציגר  :אוקי.
צפרא דוויק  :אוקי? אחת הבלוגריות היא אישה שעבדה בבית
זונות והילד ישב שם והסתכל .היינו צריכים להוציא את הילד
מהבית מהאישה הזאת או לא? אישה אחרת נהגה לשים את
התמונות של בעלה על הרצפה ,ולהגיד לילדים לעשות עליהם פיפי.
היינו צריכים להגיד לה ,זאת התעללות? זה הסתה כנגד האבא,
תעצרי את זה ,להתריע ,ובסופו של דבר להגיד לה ,את לא יכולה
להחזיק את הילדים אצלכם ,כי הילדים מקבלים חינוך לא נכון
שמסית .הורים שמשאירים את הילדים ומסוממים כל היום
וחוזרים הביתה רק ...אם חוזרים בכלל ,ספייס אאוט ,אנחנו
צריכים לדאוג שהילד יאכל וישתה ויקבל בגדים וילך לבית ספר.
אז תגידי לי את ,אנחנו חוטפים ,אנחנו עושים משהו רע.
מיקי חיימוביץ'  :אורי שמואלי ,הוא עובד סוציאלי לחוק הנוער
מתל אביב .לפני מספר חודשים שמע מחברים ששמו מציף את
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האינטרנט .אחר כך חילקו פליירים מול הבית שלו .האיומים על
חייו ועל חיי ילדיו לא איחרו לבוא.
אורי שמואלי  :אחת הקולגות שלי שבעבר הייתה ,ככה תחת
מתקפה ,אמרה " ,תשמע ,השם שלך מופיע באינטרנט ,תסתכל" .זה
כתוב בבלוגים וזה כתוב בקבוצות פייסבוק וזה התגלתה מן רשת
שלמה שבהם הכתבות האלה מתפרסות לכל הכיוונים ,עד כדי
שאחרי נדמה לי שלושה ימים ,התחלתי לקבל טלפונים מחברים,
חברים שלי ששאלו אותי במה הסתבכתי ומה עשיתי .זה היה
ברמות ש ...שמעבר לכתבות בכל מיני בלוגים ובאתרים .נכנסו לי
לפייסבוק ,הורידו תמונות פרטיות שלי ושל בת הזוג שלי והשתמשו
בהם אחר כך לתליית פליירים בכל האזור בו אני גר.
נטע דנציגר  :תלו פליירים בשכונה שלך?
אורי שמואלי  :תלו פליירים ב ...על עצים ,על קירות ,על מכוניות
באזור שבו אני גר.
נטע דנציגר  :שמה כתוב בהם?
אורי שמואלי  :שבו כתוב שצריך להיזהר ממנו ,שאני פקיד סעד,
שאני חוטף ילדים ושיידעו שאני גר ממש לידם.
נטע דנציגר  :הכתובת שלך היום מפורסמת באתרים?
אורי שמואלי  :הכתובת שלי מפורסמת באתרים האלה ,עם תמונה
שלי ,עם תמונה של בת הזוג שלי ,עם אמירות מאוד מאוד
קיצוניות של כל מיני בלוגרים שהגיבו ברמה שצריך לתלות אותו.
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נטע דנציגר  :אותך?
אורי שמואלי  :אותו ,אותו זה אותי .אם יתקלו באמצע הרחוב אז
צריך להכות אותי ,צריך לשבור לי את העצמות סליחה.
נטע דנציגר  :ככה כתבו?
אורי שמואלי  :זה ציטוט ,כן.זה מאוד מפחיד ,אתה נמצא במקום
שאתה מאוד מפחד סה"כ ,כי מצד אחד זה כתוב באינטרנט ומצד
שני לא צריך הרבה כדי שזה יגיע למציאות .יש מקרים שדברים
דומים קרו .יש לי קולגה שהגיעו אליה הביתה.
*  :תתרחקו מפקידת הסעד ,היא תיקח לכם את הילדים.
אלונה לוי  :רק מי שהרגיש איום באמת כשגבר בא או אישה
באה ואומרת לך ,מסתכלת לך בעיניים ואומרת לך" ,חכי היום
שלך יגיע" ,או "אני יודעת איפה את גרה ואני אפגע בך" ,או
אומרת לך דברים נורא קשים על הילדים ומאיימת ,אני חושבת
שאף אחד לא יכול להבין את החרדה שקיימת באותו עובד.
)מתוך פרויקט "עושים שכונה לפקידות סעד"(.
*  :יש לכם פה אישה שעובדת ברווחה .לכו הביתה ,אתם לא
מעניינים פה אף אחד.
*  :אני יודע שאנחנו לא מעניינים אבל יש הורים שלא רואים
את הילדים שלהם בגלל השכנה שלך.
פרופ' אשר בן אריה  :אנחנו באמת שולחים שהם נכנסים לבוץ
ולביוב החברתי של מדינת ישראל בשבילינו ,לכל המקומות שכולנו
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אוטמים את האף ומסתכלים הצידה כי עולה מהם ריח לא טוב.
והם נכנסים לשם והם מתלכלכים בבוץ ועושים עבודת קודש,
וכשהם יוצאים ,במקום למחוא להם כפיים אנחנו מרביצים להם.
נטע דנציגר  :היום עובדים סוציאליים מוגנים במדינה?
חנה סלוצקי  :לא .חד משמעית ,לא.
מיקי חיימוביץ'  :על פי נתוני איגוד העובדים הסוציאליים
בשנתיים האחרונות ,הוגשו בנושא האלימות מאות תלונות במשטרה.
אולם ,מדינת ישראל לא ממהרת לגבות את עובדיה ,ועד היום
הבשיל להגשת כתב אישום נגד המסיתים ברשת ,רק מקרה אחד.
אורי שמואלי  :זה קשה מאוד לתפקד ככה ,קשה מאוד לעבוד
ולעשות את העבודה הזאת.
נטע דנציגר  :אתה מרגיש מאוים?
אורי שמואלי  :כן ,בטח .אני מסתובב פה...
נטע דנציגר  :אתה מרגיש סכנה לחיים?
אורי שמואלי  :אני לא אגיד סכנה מיידית לחיים ,אבל כן במשך
החודשים האלה כל הזמן יש מחשבות מה יקרה אם מישהו יגיע
לגן של הילדים ,מה יקרה אם מישהו מבני המשפחה שלי יעבור
עם הילדים ברחוב ובדיוק החבר'ה האלה יגיעו לרחוב שבו אני גר.
נטע דנציגר  :איפה המשטרה?
אורי שמואלי  :קטונתי.
פרופ' אשר בן אריה  :ההרתעה והגנה על העובדים הסוציאליים
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היא משהו שמדינת ישראל נכשלה בו .היא נכשלה בו בשמירת
הדימוי שלהם .היא נכשלה בו בהגנה על אלה שהותקפו והיא
נכשלה בו בענישה של מי שהורשע בבית משפט אחרי זה.
מיקי חיימוביץ'  :ללא ספק ,העיסוק הציבורי במקרי הקצה ,בהם
מוציאים ילדים מהבית ,מושך את תשומת הלב מהשגרה האמיתית
של העובדים הסוציאליים .כי עיקר העבודה שלהם היא הטיפול
היומיומי בנוער בסיכון .כך עושה יוסי במחלקת הנוער של העיר
אשדוד כבר שלוש שנים .תחת אחריות כמה עשרות תיקים ,אך
עיקר פעילותו היא במסגרת מית"ר .לפה מגיעים בני נוער חרדים
שנשרו ממסגרות חינוכיות" ,נוער בסיכון" קוראים לזה.
עו"ס יוסי בן דוד  :אנחנו לא מתעסקים עם נערים ,נקרא לזה
נורמטיביים שהם לפני ההידרדרות .כי כשהוא מגיע אליך אז הוא
כבר בתהליך הזה .אתה מנסה לעצור את ההידרדרות.
נטע דנציגר  :וזה משהו שאתה מאמין שאפשר לעשות?
עו"ס יוסי בן דוד  :בטח ,בטח .מה ...מה אני עושה פה בעצם?
כאילו אם אני לא מאמין בזה שאני יכול לעצור את ההידרדרות,
אני חייב להאמין בזה.
מיקי חיימוביץ'  :אנחנו מצטרפים לישיבת עדכון של הצוות
המורחב .שומעים את הדאגה שלהם לנער בן  ,15שעוד שעה צריך
להתייצב בבית משפט ,אם לא ימצא לנער מקום בפנימייה טיפולית
סגורה ,הוא יישלח לבית כלא.
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*  :אנחנו מדברים על נער ששנתיים ממתין למסגרת שבינתיים
הידרדר למעון נעול.
רחל גרוצקי  :נכון ,שנתיים וחצי.
*  :כשבעצם ,הפיקוח מה אומר...
רחל גרוצקי  :אין צפי...
*  :אין צפי לקליטה.
רחל גרוצקי  :זה נער שמוכר כבר ...לבית המשפט משנת  ,2008זה
נער שמשוטט ברחובות ,שאנחנו לא הצלחנו לעזור למרות כל
הניסיונות ,ואין שום צפי לקליטה.
*  :תיקים פליליים אנחנו יודעים שקיימים?
רחל גרוצקי  :יש תיקים פליליים ,כן  ,יש ...עכשיו יש על תקיפת
שוטר ,החזקת סכין ,גניבת אופנוע ,כשיש תיקים פליליים כבר יותר
מ 5-שנים .זה גם נער במצוקה מאוד גדולה ,שאנחנו רוצים שהוא
לא יגיע לכלא ,אנחנו רוצים שהוא יגיע למסגרת טיפולית .בשלב
הזה הוא יגיע רק לכלא ,כי אין לנו מענה אחרת בשבילו.
עו"ס יוסי בן דוד  :אני חושב שהקושי הכי גדול בכל הסיפור
הזה זה האחריות שיש על הכתפיים .אתה מחזיק על הכתפיים
שלך כזאת אחריות ,שלפעמים אתה מפחיד ,כאילו מה יכול לקרות
בכל רגע נתון .וזה תמיד ...זה תמיד עובר בראש ,זאת אומרת
שילד נאמר שמצב הבית בינו לבין ההורים לא משהו ,שזה מגיע
למצבים של וויכוחים ושל אלימות ושל משטרות ובלאגן ,ואתה
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יודע שהיום בלילה ,יכול להיות יקרה משהו ולא יהיה לו איפה
לישון .וזה על הכתפיים שלך .אתה אמור לתת לו איזשהו מענה.
מיקי חיימוביץ'  :במרכז מית"ר יוסי והצוות מנסים לתת לנערים
תחושת בית.
יסי אנקונינה  :כל נער שמגיע לפה ,כן ,אנחנו מקבלים אותו
באהבה ,דואגים לתת לו את ההרגשה הכי טובה ,כי זה למעשה
נער שנפלט ממסגרת והגיע אלינו ,הוא עבר מספיק תלאות .פה
אנחנו מקווים שהוא הגיע למנוחה ולנחלה.
מיקי חיימוביץ'  :המדיניות המוצהרת של משרד הרווחה ,מדברת
על שיקום ומניעה כמטרה עיקרית.
עו"ס יוסי בן דוד  :שזה אומר?
*  :להגיע כמה שיותר רחוק.
מיקי חיימוביץ'  :אבל בפועל התקציב מאפשר מעט מדי מסגרות
כמו מית"ר.
*  :אני בן  14וחצי.
*  :אני בן  15וחצי .יש את משה בן .17
*  :אני עוד מעט בן .15
נטע דנציגר  :רציתי לשאול אתכם ,בני נוער שלא נמצאים שפה,
מה הסכנות?
*  :יש הרבה שמשוטטים ברחובות.
*  :לא חסר לך פה דברים ,זה ידוע ...אז אם את לא פה יש
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לך ...אתם סתם מידרדרת.
*  :אין לו מה לעשות בחיים ,אז הוא מתחיל לגנוב ,אין לו כסף
 ,אין לו עבודות .לא מקבלים אותו ,ילד קטן ,אז הוא מתחיל
לעשות שטויות.
עו"ס יוסי בן דוד  :מהעיניים שלך איך אתה רואה את המצב?
*  :שאני מגיע הבית ,כאילו אף אחד לא מדבר כשהוא נמצא,
אף אחד לא מדבר ,כאילו אבל ,אני סתם.
עו"ס יוסי בן דוד  :אוקי .זאת אומרת ,יש מצב מתוח בבית.
*  :אני ...אין סיכוי שאני חוזר אליך ואומר לו סליחה וכל זה.
מיקי חיימוביץ'  :יוסי והצוות מצליחים להשאיר את הילדים בתוך
הקהילה .ובמקרים הטובים יותר ,בניגוד לכל התחזיות ,הם
מצליחים להשתלב בלימודים ,בעבודה או בצבא.
אסף כהן  :מה איתך?
*  :בסדר ,הכל טוב?
אסף כהן  :וואלה ,ברוך השם.
*  :איך אתה?
אסף כהן  :בסדר ,חזרתי מהבסיס.
נטע דנציגר  :כשהכרת את יוסי ,באיזה מצב היית?
אסף כהן  :הייתי גמור שבור .בדרך כלל ילדים שהם נכנסים ישר
במכה אחת לעולם החילוני ,אז הם הולכים ישר עם זה עד הסוף,
אם זה משטרות ובלגנים וסמים והדברים הכי קשים והם הולכים
6182012
עמוד 28

מתוך 41

עם זה עד הסוף .ברגע שיש לך בן אדם כמו יוסי ,בן עם לב
זהב ,אז הוא ...יש לך מישהו לידך ושמסביר לך מה ...על איזה
גבול מסוים אתה יכול להגיע .בסדר ,אתה לא רוצה להיות דתי
אף אחד לא הכריח אותך ,אבל אתה לא ...כאילו אבל תהיה...
תהיה בטקט ,עדיין תהיה כאילו  ,עדיין תהיה בן אדם .וכן,
וואלה זה אפשרי.
מיקי חיימוביץ'  :אין ספק ביעילות טיפולים מרכזיים כמו זה.
בישראל יש כ 20-אלף בני נוער שנושרים מדי שנה ,ומ 16-מרכזי
המית"ר שקיימים בארץ ,יש מקום רק ל .1,500-הסיבה היא כמובן
תקציב.
השופטת )בדימוס( סביונה רוטלוי  :אני אומרת בוודאות ,שיש
הרבה ילדים שלא מקבלים את הסיוע הנדרש להם .משום
שבמדינה היום אין מספיק שירותי מניעה בכל התחומים ,ברווחה,
בבריאות ,בחינוך .קחי אפילו ...אפילו הוצאה של אחיות בריאות
הציבורי מבתי ספר .כמה יכולנו לחסוך בגילוי מוקדם של כל מיני
סוגים הזנחה או התעללות.
אלונה לוי  :אין לנו משאבים ,אין לנו .אנחנו עובדים הרבה
פעמים בלי משאבים .והרבה פעמים גם יש המון כעס כלפינו,
אבל אף אחד לא יודע שאנחנו עובדים עם קופה חצי ריקה.
אנחנו כל הזמן צריכים ממש להתחנן וממש לבקש ...כל אחד ככה
נלחם על המשפחה שלו ,למה הוא זקוק לסומכת ולמה אני חייבת
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את האבחון ולמה אני רוצה פה את הטיפול ולמה הילד הזה
כאילו בעדיפות על ילד אחר ,וזה גם לנו זה גורם לעבודה מאוד
לא פשוטה ,כי אנחנו נלחמים פה על המשפחות וכל אחד את
יודעת ,שהוא רוצה לשמוע על המשפחה שלו .אבל אין לנו
משאבים בקהילה.
מיקי חיימוביץ'  :על פי נתונים של המועצה הלאומית לשלום
הילד 50 ,אלף תיקים הקשורים לחוק הנוער ,נפתחו בשירותי
הרווחה בשנה האחרונה .כלומר ,משנת  '95ועד היום ,חלה עלייה
של  196אחוזים בפניות לעובדים הסוציאליים .מספר התקנים
לעומת זאת ,גדל ב 6-אחוזים .אם הייתה מדינה רוצה לשמר את
רמת השירות לאזרח ,דרושה תוספת של כ 1,000-תקנים שלא
נראים באופן.
אלי גיל עד  :כל עובד סוציאלית היא מתה לתת את הזמן
שלהם ,ללכת אליהם הביתה ,לשתות כוס קפה כמו שצריך ולשבת
ולחשוב איך לסייע להם .אבל כשיש לך מאסה כזאת של
משפחות ,עובדות סוציאליות ...וזה קורה לי הרבה ,שהם באות
לפעמים באמת עם דמעות בעיניים שהמשפחה ...לא מצליחים
להגיע למשפחה הזאת ולא מצליחים להגיע למשפחה כזאת .וזאת
אומרת ,אתה בפועל היא נמצאת איתה בקשר ,אבל היא לא
נמצאת איתה בקשר כמו שהיא הייתה רוצה.
נטע דנציגר  :מה החשיבות של ביקורי הבית האלה?
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אלונה לוי  :הוא כרגע מטפל ב 2-הבנות ,בנות קטנות ,כי אישתו
בעצם עזבה את הבנות והוא מגדל .בבית הזה עוד לא הייתי וכן
חשוב לי ככה להיות ולראות.
אלונה לוי  :וואו ,היא הולכת ,היא הולכת.
*  :רצה.
אלונה לוי  :שלום .אז היא ממש נהייתה ילדה .איזה קטע.
*  :תעשי "פו" ,תעשי ...כל הכבוד.
מירב אבירם  :אנחנו צריכים שיהיה יותר ,אנחנו מדברים גם על
ממוצע מטופלים לעובד של  70מטופלים ,כשאנחנו יודעים כמה
עבודה עם בני נוער היא דינמית ,מורכבת ,שאם אתה לא נותן
מיידי אתה יכול לפספס .אז  70מטופלים זה גם משהו שהוא לא
ריאלי ,שהדיבור בעל פה הם על  25מטופלים לעובד סוציאלי.
פרופ' אשר בן אריה  :המשמעות של העומס שאנחנו עוברים למוד
של כיבוי שרפות .אנחנו כל הזמן מכבים שריפה ,מכבים שריפה,
רצים לשריפה הבאה .חלק מהמקרים כיבוי שריפות ,גם אם
השריפה נכבתה נשארו רמצים ,נשארו גחלים לוחשות ,ואם אנחנו
לא נמשיך ונטפל בהם וננקה אותם וזה ,אז תפרוץ שריפה חדשה,
שריפה שיכולה להיות או על אותו ילד או על אחיו.
מיקי חיימוביץ'  :עד כאן חלקו הראשון של הסרט רחוק מן
העין .מיד אחרי הפרסומות.
*  :העוצמות הרגשיות שאנחנו נחשפים אליהם ,הפגיעות בילדים,
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ילדים כאובייקטים מיניים ,אלה אובייקטים להתעללויות פיזיות
נפשיות.
יעל גוטליב  :מי שלא נמצא פה ועושה את העבודה הזאת לא
יצליח להבין בדיוק מה המשמעות של זה ,מה זה אומר.
)הפסקת פרסומות(.
מיקי חיימוביץ'  :חזרנו ואנחנו ממשיכים עם חלקו השני של
הסרט "רחוק מן העין".
אלונה לוי  :אתה צריך משהו?
אלון )שם בדוי(  :אני מקבל הכל ,בינתיים תודה לאל.
אלונה לוי  :חימום יש לך?
אלון )שם בדוי(  :כן ,כן ,בינתיים אני לא צריך כלום.
אלונה לוי  :לא קר בלילה?
אלון )שם בדוי(  :ממש לא.
אלונה לוי  :לא באמת?
אלי גיל עד  :כאן יושבות המשך של צוות חוק הנוער ,אבל כמות
העובדות בהחלט לא מספיקה .אם אנחנו ניקח דוגמה ,החדר
מאחוריך יושבת חן .חן היא העובדת נערות ,היא העובדת
להתמכרויות נוער ועובדת בטיפול בבערך משהו כמו  50משפחות.
היא בשלושת רבעי משרה.
חן שור !60 :
אלי גיל עד  60 :היא צועקת.
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חן שור  :זה כמות תיקים לא הגיונית והכמות אחריות ,את
יודעת ,זה אחריות מטורפת על כל משפחה שיש לי ,על כל נערה
שיש לי ,כל צעיר שמשתמש .אני צריכה לדעת ,כאילו משתמש...
בסמים ,אלכוהול ,אני צריכה לדעת מה קורה ,אני כל הזמן צריכה
להיות עם יד על הדופק .ולעומת האחריות ,השכר בסיס שלי הוא
 3,700וקצת ,זה השכר בסיס ואז יש כל מיני ,הסכם שכר ,2001
עוד  90שקל למשכורת ,יא! עוד ...תוספת  2011עוד  200שקל
למשכורת .כל תוספת של ...בעיקרון אחרי שאני ...השנה אני
מסיימת תואר שני ,אני ארוויח עוד  7אחוז למשכורת ,שזה 1.90
בערך .כן.
אלונה לוי  :רוצה לראות את התלוש משכורת? רוצים לדבר על
זה?
נטע דנציגר  :בוא נדבר על זה.
אלונה לוי  :כן ,כן .עובד כמה שנים ,יש לי כבר תואר ...יש לי
שלושה תארים כאילו ,תואר ראשון פעמיים ותואר שני וגמול
השתלמויות והכל ,ואני רוצה להגיד לך ש ...לפעמים אני מתביישת
להראות את התלוש שלי.
יעל גוטליב  :זה אבסורד ,כאילו אין לי מה לומר ,זה פשוט...
מראש להסתפק ברמת חיים מסוימת ,ולהגיד אוקי ,אני לא יכולה
לייחל לרמת חיים גבוהה ,אם אני בוחרת ב ...במקצוע הזה.
עו"ס יוסי בן דוד  :השכר הוא לא הולם .אני אולי מנסה להיות
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ככה זה ...כאילו להסתפק במועט וכאלה אבל לעומת הדברים
שאתה עושה ביום יום ומה שאתה נותן מעצמך ,אין ספק שזה
לא ...לא מתגמל אותך.
חן שור  :אחלה ,נשבות .זה זה לא מזיז לאף אחד .אם מורים
שובתים אז גם לצורך העניין ,הבן של שר החינוך כאילו לא יכול
ללכת לעבודה .אבל אם אני אשבות ,אז הבן של ...של מי ,למי
זה מזיז? לאף אחד.
אלונה לוי  :ביי ביי.
*  :לא ביי.
אלונה לוי  :לא רוצה? לא? מה ,לסגור את הדלת ,זהו?
מיקי חיימוביץ'  :מה שהמספרים היבשים לא יכולים לספר זה
לא מסר רגיש שקיים על אנשים שהיום יום שלהם מורכב מקושי,
סבל ולפעמים מהרוע האכזרי ביותר של בני אדם ,טראומה משנית
קוראים לזה.
ד"ר יצחק קדמן  :יש עומס רגיש עצום .כל ילד כזה שפגעו בו
פיזית ,נפשית ,מינית ,הוא עולם בפני עצמו שגורם לך לא לישון
בלילה.
יעל גוטליב  :מי שלא נמצא פה ועושה את העבודה הזאת לא
יצליח להבין בדיוק מה המשמעות של זה ,מה זה אומר .מה זה
אומר כל הזמן לשמוע ולראות ולחוות את הדבר הזה .אני חושבת
שמהבחינה הזו ,אני יכולה לדבר על זה עד מחר ,אבל רק מי
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שנמצא במקום הזה ,יכולים באמת להבין את המשמעות.
שוש תורג'מן  :יש שריון שאנחנו עוטים על עצמנו ,משתדלים ,אני
עוטה על עצמי שריון מסוים ,כי אם לא היה שריון לא הייתי
יכולה להיות פה  9ומשהו שנים ,זה הרבה זמן .ולהיות חשוף כל
יום לניצול ולפגיעה בילדים ,ואני אומרת ניצול כי זה באמת הרבה
פעמים ניצול של התמימות שלהם ,זה לא פשוט .וזה כואב ,זה
ממש לפעמים פיזית כואב .אני ...שאלו אותי פה אם אני לא
אוכלת ,אז כן יש ימים שאני לא מצליח כלום לפה כי ...כי זה
לא עובר ,אי אפשר ,זה לא עובר את הגרון כי האירועים הם
נורא קשים.
מיכה הרן  :העוצמות הרגשיות שאנחנו נחשפים אליהם ,הפגיעות
בילדים ,ילדים כאובייקטיביים מיניים ,אלא לאובייקטיים
להתעללויות פיזית נפשיות ,הזנחה .מגילאים צעירים ביותר ,מגילאים
שנתיים וחצי שלוש.
נטע דנציגר  :שנתיים וחצי?
מיכה הרן  :שנתיים וחצי ,כן .אני כבר התנסיתי ,אני עוסק בנושא
הזה של חקירות ילדים כבר למעלה מעשור השלישי .אני כבר
התנסיתי בגביית עדות מילדה כבת  3וחצי ,שעברה אונס על ידי
אביה ,אונס מלא .וד"ר שביל שהוא פה רופא במרכז ,בדק אותה
בזמנו בבית חולים והוא באמת קבע בבדיקה שהילדה עברה
חדירה מלאה .זאת אומרת ,אנחנו מדברים גם על מקרים זוועתיים
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כאלה.
נטע דנציגר  :בת שלוש וחצי?
מיכה הרן  :בת שלוש וחצי ,כן.
ד"ר יגאל שביל  :הדברים הם קשים .הדברים הם גם מתסכלים
מאוד .כי כשאתה רואה את הממצאים הגופניים  ,אתה רואה איך
זה קרה ,וזה כל כך מזעזע .משום שמה שאתה רואה ,זה בעצם
מה שקרה .והדבר האולי יותר קשה הוא ,כשאתה רואה נזק רציני
באיבר שבו ...שאותו אתה בודק ,וברור לך שהילדה עברה טראומה,
הילדה לא מדברת .הילדה לא מספרת ,זה ברור שהיא עברה
טראומה ,מי עשה לך את זה? היא לא סיפרה לחוקרים.
פרופ' אשר בן אריה  :אתה נחשף לסיפור ואתה מגיע בלילה
לישון ,והסיפור לא נמחק .אתה לא אומר ,באתי בחמש הביתה
ואני שוכח מאותה ילדה בת  17:00שכל איברי המין שלה חבולים
ואתה לא מגיע הביתה ואתה אומר ,אני שוכח מאותו ילד שלא
אכל ארוחה חמה כבר שבועיים ,זה נשאר איתך ,זה מלווה אותך.
מיקי חיימוביץ'  :סיפורים קשים ,מפגשים טעונים ,תזכירים לבית
משפט ,וועדות טיפוליות .היום של אלונה לא נגמר.
אלונה לוי  :מי שבמקצוע הזה יודעת שהיא יכולה גם לסיים גם
ב 22:00-בלילה ,כי משהו לא צפוי קרה .אנחנו כל הזמן סביב
סביב המקרים.
מיקי חיימוביץ'  :חופשת חנוכה בפתח ועכשיו היא בדרך לביקור
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בבית של נער שעומד להגיע לחופשה מהפנימייה והוא נמצא
מתוקף צו בית משפט.
אלונה לוי  :ילד מאוד עצוב ,זה ילד ששוטט ממש ברחובות.
ניסינו פה טיפולים ,כולל אפילו אומנה פה בקהילה ,אומנה יומית,
כדי שאולי לראות .איך אפשר לעשות את הדברים אחרת .הצענו
לאימא טיפול .לצערי ,זה לא ...זה לא הצליח.
חנה )שם בדוי(  :את אלונה אני מכירה קרוב ל 5-שנים .עקב זה
שבעלי נהיה חולה ,והעובדת הסוציאלית העבירה את המידע
לפקידת סעד ,זה לא פשוט .אורי כיום בפנימייה ,וב ...באזור
הצפון.
נטע דנציגר  :הוציאו אותו מהבית.
חנה )שם בדוי(  :כן ,על ידי צו .השופטת לא נתנה לי להתבטא,
לא נתנהו לנו את הצ'אנס הזה להתגבר על הקשיים שלנו .אני לא
רואה אותו גדל ,אני לא רואה אותו מתפתח .אני לא יכולה לקחת
אותו לקופ"ח אם יש צורך .אם יש צורך לעשות לו צילומים ביד,
אם יש שבר .כל זה מונעים .אני מפספסת.
נטע דנציגר  :למעשה ,מי שאחראית עליו זה כאילו אלונה.
חנה )שם בדוי(  :כן .אני אפילו לא יודעת מה מידת הנעליים
שלו שהוא נועל ,מידת מכנסיים.
נטע דנציגר  :את לא יודעת?
חנה )שם בדוי(  :לא ,כי אין לי את האפשרות הזאת .אני לא
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יכולה לקנות לו .אבל מה שמתחולל בפנים ,אף אחד לא יודע,
באמת.
אלונה לוי  :אני יכולה להבין את מה שהיא אמרה ,אני יכולה גם
להבין מה יקרה פה .כי אני לא חושבת שיש הורה שמסוגל
לעמוד ,קודם כל בפני עצמו ובטח לא בטח משימות ולהגיד אני
הסכמתי ,כי אם אני מודה שאני מסכימה אז מה זה אומר עלי,
מה זה אומר עלי כאימא .זה לדעתי הפער שכולם לא מבינים.
כאילו ,הורה יכול באמת לבוא ולספר סיפור כל כך טראגי וקשה,
והוא לא תמיד מספר את כל הסיפור ,כי אם הוא יספר את כל
הסיפור ,אז מה זה אומר עליו.
מיקי חיימוביץ'  :בנה של חנה ,שם בדוי ,נמצא בפנימייה בצפון
הארץ כבר שנתיים .חנה מבקרת אותו פעם בשבוע ,וחולמת על
היום שיחזור לחזקתה בבית.
אלונה לוי  :מה נשמע?
חנה )שם בדוי(  :בסדר.
אלונה לוי  :כן?
חנה )שם בדוי(  :כן.
אלונה לוי  :מה קורה?
חנה )שם בדוי(  :בסדר.
אלונה לוי  :כן?
חנה )שם בדוי(  :כן.
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אלונה לוי  :מה התכניות שלך לחנוכה?
חנה )שם בדוי(  :אז זהו ,אנחנו עדיין לא יודעים ,אנחנו נזרום
עם זה.
אלונה לוי  :את רוצה שאני אבדוק ,כרטיסים או משהו אם יש ?
חנה )שם בדוי(  :אם יש כן ,הוא ישמח ללכת לפסטיגל .קיבלת
דיווחים.
אלונה לוי  :מה לגבי הדיווחים ,מה?
חנה )שם בדוי(  :דיווחים טובים .השאלה ,מה אתם אומרים? אני
רוצה אותו...
אלונה לוי  :דיווחים טובים זאת אומרת שסה"כ כן טוב לא.
חנה )שם בדוי(  :סך הכל...
אלונה לוי  :בלי שום קשר לבית.
חנה )שם בדוי(  :השאלה היא כזאת ,על סמך מה קבעתם שהילד
לא צריך להיות בבית .על סמך מה?
אלונה לוי  :בכל מקרה...
חנה )שם בדוי(  :יש בתי ספר...
אלונה לוי  :כמו בכל שנה תהיה וועדה באפריל או במאי ואנחנו
נתכנס ונדבר ואת תהיי חלק מהוועדה כמו שכל שנה את בחלק
מהוועדה ונחשוב ביחד .נהיה איתך בקשר ,גם אני אבדוק לגבי
כרטיסים.
חנה סלוצקי  :כל המטלות שמוטלות על עובדות סוציאליות לחוק
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הנוער הם מרובות מדי .היא מקבלת את הדיווחים ,עושה את
הבירו ...את הבירורים .אחר כך היא ,תפקידה לפנות ...לקיים
שיחות עם המשפחה .אחרי זה תפקידה לפנות לבית המשפט.
עכשיו היא בעצמה מופיעה בבית המשפט ואין לה הכשרה
משפטית ועוד לא ציינתי שגם בסופו של דבר היא צריכה אחרי
זה גם לבצע ולטפל .זאת אומרת ,את לא יכולה להיות גם
התובעת ,גם המבצעת ,גם המטפלת .זה יותר מדי תפקידים
שמרוכזים באדם אחד.
מיקי חיימוביץ'  :מיד אחרי הפרסומות.
עו"ס יוסי בן דוד  :אני מאוד מאוד בורר במה שאני מספר .זאת
אומרת ,אני לא מספר את הכל .אני מספר ,איך עבר וכאלה ,אבל
מאוד שומר על עצמי.
נטע דנציגר  :מה אתה לא מספר?
עו"ס יוסי בן דוד  :מה אני לא מספר? אה...
)הפסקת פרסומות(.
מיקי חיימוביץ'  :שעת ערב ,סוף יום עבודה .אלונה בדרך הביתה,
אחרי יום מתיש ,מתלבטת ,מה תוכל לספר בבית ,איך בכלל
אפשר לשתף.
אלונה לוי  :תראי אני משתדלת הרבה לא לשים על המשפחה,
למרות שאם בעלי ישמע ,הוא מאוד מאוד יכעס עלי .לפי דעתי,
זה לא נכון להכניס את כל הרעשים הביתה ,ולא לתת להם
6182012
עמוד 40

מתוך 41

לדאוג יותר מדי.
מיקי חיימוביץ'  :יעל מעדיפה לדחות את החזרה הביתה.
יעל גוטליב  :קורה לי שאני יוצאת מהעבודה ופתאום אני כזה,
"יעל ,את קולטת כאילו מה ...מה היה היום? את קולטת כאילו
מה שמעת ,מה ספגת ,מה ראית?" זה כאילו זה איזה רגע
שפתאום המרגישים את העייפות של הנפש ,של הגוף.
מיקי חיימוביץ'  :יוסי סוגר יום במית"ר ,הולך הביתה לא שקט.
עו"ס יוסי בן דוד  :אני מאוד מאוד בורר במה שאני מספר .זאת
אומרת אני לא מספר את הכל .מספר איך עבר וכאלה ,אבל
מאוד שומר על עצמי.
נטע דנציגר  :מה אתה לא מספר?
עו"ס יוסי בן דוד  :מה אני לא מספר? אה...
יעל גוטליב  :אני ממש מרגישה שאני בתוך ואקום שאני בעבודה,
כאילו יש לי שני עולמות .עולם של העבודה ואז אני יוצאת
מהעבודה וחוזרת לעולם הנוסף .ואז אני כבר מגיעה לבית אחרת.
מיקי חיימוביץ'  :עד כאן הסרט.
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