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אלון שרביט  -הפחד והתחושות של הורים
שילדיהם עברו טלטלה בגן

עודד שחר  :זה הפחד הגדול של כל הורה .הילד חוזר מהגן או
מהמטפלת ,ואומר  :היום קיבלתי עונש חזק .טלטולים ,התעללות,
הורים צעירים ומתוסכלים שממהרים לבתי החולים עם התינוקות,
מטפלים ומטפלות שמאבדים את הסבלנות מול קבוצה גדולה של
ילדים קטנים .גם בעידן של מצלמות במעגל סגור ומצלמות
נסתרות ,התופעה המדאיגה הזאת נמשכת .אלון שרביט ,על הפחד
והתחושות של הורים שילדיהם עברו טלטלה בגן.
הדמיית פגישה ,עובדת סוציאלית ואימא לתינוק ,באדיבות ב.ס.ר: .
תיזהרי על הראש שלו ,תיזהרי על הרא,ש ,זהו .אוקיי.
יש לי כל היום מישהו ,אומר לי מה לעשות .כל היום יש לי מיאומר לי מה לעשות ,כן להחזיק אותו ,לא להחזיק אותו ,כן
להרים אותו ,לא להרים אותו .את יש לך ילדים אמרת לי.
-כן.
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בסדר ,כל אחד עם שלו .כל אחד עם איך שהוא יודע לעשות.שקט.
אלון שרביט  :אף אחד לא יודע מה עובר עליה ,והיא אחרי
לידה והוא שוכב לבדו בעריסה .אוכל וישן ,עוד לא למד לחייך
ורק בוכה ובוכה והיא לא יודעת למה .כל כך הרבה זמן חיכתה
לו ועכשיו קשה לה ובטח רע גם לו ורע לכולם.
מתוך עדויות של הורים שטלטלו את תינוקם :
די .צרחתי עליה ,די .תפסיקי .תירגעי ,תסתמי את הפה שלך .היא
לא הפסיקה ,הפסתי לחבק אותה ,החזקתי אותה מולי ,והתחלתי
לנער אותה וניערתי אותה וניערתי אותה ..ואז היא הפסיקה
לבכות...
אלון שרביט  :זה ילד ראשון ,נכון?
אופיר גריף  :זה ילד ראשון ,כן.
אלון שרביט  :והאחריות גם קצת מפחידה ,לא? בכל זאת ,צריך
להיות אחראי על עוד מישהו.
אופיר גריף  :כן ,יש חששות ,יש חששות ,יהיה בסדר.
אופיר גריף  :אנחנו לא רגילים לתינוק ,לבכי של תינוק ..נקווה ש..
אני בטוח שיהיה בסדר.
שרה פנסו  :פעם היה נהוג ,במיוחד אצל הסבים והסבתות ,שהיו
לוקחים את התינוק ,מעיפים אותו באוויר ותופסים אותו וזה היה
כאילו ..איזה מין משחק שהיה כאילו מקובל או נהוג .והיום אנחנו
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מבינים שזה גם יכול להיות דבר מסוכן .אבל אני בטוחה שאתם
הורים אחראים ומקסימים ותדעו ליהנות מהילד ושיהיה לכם
הרבה מזל טוב.
אופיר גריף  :תודה רבה.
אלון שרביט  :אז יש תינוק חדש ויש שמחה ,ואיתם גם ארוזים
הקושי והתסכול בחבילת הלידה .יותר מעשים מקרים של טלטול
תינוקות מגיעים בכל שנה לבית החולים .רבים יותר לא מדווחים
ואף לא ניתן לזהות אותם .חמישים אחוזים מהפוגעים הם ההורים
של הילד.
דוקטור יורם בן יהודה  :בארץ אין סטטיסטיקה .לצערנו הרב,
אנחנו לא יכולים לדעת כי אם ילד מת מוות פתאומי בבית ,אף
אחד לא יודע ממה זה קרה.
דוקטור יצחק קדמן  :הרבה מאוד פעמים משתמשים בשם הקוד
 מוות בעריסה .אם היו בודקים בצורה יותר שיטתית ,היו מגליםשחלק מהמקרים שהוגדרו מוות בעריסה נגרמו כתוצאה מטלטול.
אלון שרביט  :וזה לא תמיד הורים מפלצות שמחזיקים את
התינוק ופועלים נגדו באלימות ,לפעמים זה תוך כדי ייאוש או
מעשה תמים.
ד"ר יצחק קדמן  :הם אומרים  :אני לא עשיתי שום דבר רע,
אני לא התכוונתי להכות אותו ,אני לא השתמשתי באגרוף ,אני לא
הטחתי את ראשו בקיר ,אני פשוט ..לא יכולתי יותר לשמוע את
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הבכי.
ד"ר יורם בן יהודה  :במקרים האלה ,אני כמעט יכול להגיד,
ההורה לא אשם .הוא כן אשם ,הוא עשה את המעשה הנורא
הזה אבל הוא לא אשם מהבחינה הזאת שהוא פשוט הגיע לקצה
כוחותיו ואף אחד לא לימד אותו מה הוא יכול לעשות ,איך הוא
יכול למנוע ומה הנזקים של הטלטול.
דוקטור יעל סגל  :הם מלאים חרטה ,אשמה ,בושה ,הם לא
מבינים איך הם הגיעו למצב הזה .שיש אנשים שבבסיסם הם
יותר מתקשים לשאת תסכול ומגיבים בצורה יותר תוקפנית
לתסכול.
בפעם השלישית הובאה היום לבית המשפט המטפלת החשודהבטלטול תינוק בן ארבעה חודשים.
איתמר סולומון  :ואתה מתחיל לקרוא בעיתונים ,עוד מקרה ועוד
מקרה ועוד מקרה .אם תבדקו בשנתיים האחרונות ,לדעתי תמצאו
מעל חמישים מקרים שהגיעו לתקשורת .כמה מקרים לא הגיעו
לתקשורת? איפה אנחנו חיים?
אורטל לביא  :באמת ,מכת מדינה .ואין שום ענישה ,אין להם
ממה לפחד ,זה פשוט נורא .מפקירים את הילדים שלנו.
אלון שרביט  :ולא רק טלטול .מטפלות שיש להם סף תסכול
נמוך ,האלימות הופכת להיות חלק משגרת יומן .הושבנו על ספה
אחת ארבעה הורים שילדיהם עברו התעללות ,על פי החשד
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מהמטפלות בגן.
איתמר סולומון  :ואתה רואה את התמונות האלה והדבר הראשון
שאני רוצה לעשות זה לעצור את הטלוויזיה ,כי זה לא נתפס,
למה לעשות דברים כאלה לילדים? למה להרביץ לילדים? למה
לדרוך על הראש לילד? למה לתת סטירות לילדים? למה להטיח
אותם על המזרנים? ילדים בני אפס עד ארבע.
עופר להט  :הוא בא ואמר ששמים אותו בעונש חזק .כששאלתי
אותו מה זה עונש חזק ,הוא הדגים עליי מכה על הפנים ,הוא
לקח את היד שלו ,מחץ את הפנים והטיח את הראש אחורה
וסיפר שהגננת דוחפת אותו ,בועטת בו ,שהיא עושה דברים רעים.
אלון שרביט  :יש סימנים שאפשר לראות שמשהו לא בסדר?
עמית סולומון  :בדיעבד כן .ב-חי? היו כל מיני דברים ש..
אלון שרביט  :מה למשל?
עמית סולומון  :הילד חזר עם איזו שהיא מכה כחולה .שאלנו
אותו מה קרה ,הוא אמר שצבטו אותו .מעבר לזה ..שוב ,דברים
קטנים ,התנהגויות לא תואמות גיל .ילד בן ארבע שנושך ,למשל,
זה לא הגיוני .ילד בן שנתיים נושך ,שלוש.
פרופסור אשר בן אריה  :למה למשל ילד נפגע התעללות ,יכול
לספר שתי גרסאות שונות והוא אף פעם לא משקר?
אלון שרביט  :למה?
פרופ' אשר בן אריה  :כי הוא בטראומה ,כי הוא לא זוכר ,כי
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הוא הדחיק משהו הוא נזכר בו יום אחרי .זה מאוד דומה למה
שהציבור הרחב מכיר עם נפגעות תקיפה מינית.
ד"ר יעל סגל  :אנחנו לפעמים נוכל לראות רמזים לזה במשחק
שלהם ,גם אם הם לא יספרו לנו ישירות .במשחקים של משפחה,
הורה  -ילד ,הם לפעמים יכולים להביא תכנים של אלימות.
אלון שרביט  :אחרי המקרה שעברו ,הם הקימו קבוצה בפייסבוק
שנקראת צדק לילדים .עד היום כבר יש בה ששת אלפים וחמש
מאות הורים .המטרה  :לפקח על מי שמבקש לפתוח פעוטון או
על פי המילים של יהודה עמיחי ,שלא רק אלוהים לבדו ירחם על
ילדי הגן.
איתמר סולומון  :התחום של גנים פרטיים ,הוא פרוץ לגמרי .כל
אחד יכול להחליט היום שהוא מטפלת או מטפל או גנן או גננת
ולפתוח גן ילדים.
אלון שרביט  :תחום כזה חשוב של טיפול בילדים ,איפשהו
מתפספס בדרך.
פרופ' אשר בן אריה  :ההורים החזקים בדרך כלל מצליחים
למצוא פתרונות .אז הם הולכים לגנים פרטיים ,הולכים למעונות
פרטיים יותר מסודרים ,וההורים החלשים ,שגם אין להם כסף,
מוצאים את הפתרון הכי זול שאפשר ,העיקר שהם יוכלו ללכת
לעבוד ,כי אין להם ברירה .וכשהמסגרת לא מפוקחת אלה
התוצאות.
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אלון שרביט  :שלא כמו במקרים שבהם יש סימנים חיצוניים
לפגיעה בפעוט ,בטלטול אין כל חבלה הנראית לעין .התינוק בוכה
ללא הפסקה והטלטול כאילו משתיק אותו ,אבל המוח שנע ונחבט
בתוך הגולגולת ,לא מותיר כל עדות .הנזק נעשה ,פעמים רבות
לכל החיים.
ד"ר יורם בן יהודה  :אני זוכר די הרבה מקרים ,לצערי הרב.
מקרה של בן שלוש ,והוא עד היום מחוסר הכרה ,בתרדמת,
כנראה מוות מוחי .אני זוכר מקרה אחר של תינוק בן שלושה
חודשים שנשאר עם עיוורון לצמיתות.
ד"ר יצחק קדמן  :חלק מהמקרים מתגלים רק שנים מאוחר יותר
כאשר נזק מוחי מזערי שנגרם לתינוק כתוצאה מהטלטול מתגלה
רק כשהוא מגיע לכיתה א'.
הדמיית פגישה ,עובדת סוציאלית ואימא לתינוק ,באדיבות ב.ס.ר: .
אני רואה שהוא מתחיל לעצבן אותך אז זהו ,גם העובדה שהואנורא נורא מרגיש את המתח שלך בגוף ,הוא מאוד שם לב.
אלון שרביט  :להיות היום הורה לשלושה ילדים או אפילו לילד
ראשון ,כששני ההורים עובדים הוא דבר לא פשוט ,נכון?
עופר להט  :יש משפחות ויש משפחות .אני אישית טוען מה
שנקרא באנגלית  :אם אתה לא סובל את החום ,אל תיכנס
למטבח.
עמית סולומון  :כשאני אומרת להרבה חברות שלי שבהיריון
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ראשון ,מספרים מין אידיליה כזאת של תינוק ,וחופשת לידה,
ואיזה כיף ..אני אומרת  :תשמעו ,זה קשה ,לגדל ילדים זה קשה.
אלון שרביט  :במציאות המודרנית שבה הורים עובדים שעות
ממושכות  ,והאימא יוצאת לעבודה כשהרך בן כמה חודשים ,היד
השלישית שמנענעת את העריסה נמצאת עם התינוק יותר שעות
מהחיבוק האימהי .ולכם יש כוח עוד? לעוד נכד ועוד?
בטח ,לנכדים תמיד.אלון שרביט  :אז אם הוא יבכה בלי הפסקה ,הנה עכשיו יש לך
את זה מתועד ,את מתקשרת אליהם והם מסדרים את העניין..
כן ,הלוואי שיתקשרו ויגידו  :תבואו.עופר להט  :אני עוד לא הסעתי את שלושתם ביחד באוטו ,אין
לי מקום .איך עושים את זה?
איתמר סולומון  :אה ,עוברים לבוסטרים.
עופר להט  :אבל אין לנו בוסטרים .לא ערוכים לארבעה ילדים.
אלון שרביט  :אבל קצבת הילדים גדלה במאה שבעים שקלים.
עופר להט  :שזה מדהים ,זה...
זה מממן לי יומיים בגן..עופר להט  :זה מספיק כרטיסי לוטו כדי להגדיל את זה.
אלון שרביט  :אז נכון שאין דבר משמח יותר מצחוק של ילד,
אבל מה לעשות שהם לא נולדים מדברים והתקשורת היחידה היא
בכי .והחיבוק ,הוא האישור לקיום שלהם בעולם .ואת זה צריך
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לזכור גם כשקשה.
ד"ר יעל סגל  :באמת מילת המפתח במצבים האלה להורים זה
לנסות להירגע ,גם במצבים המאוד קשים ,להירגע.
ד"ר יצחק קדמן  :צאי ,צא ,ותעברו לחדר אחר ,שימו מוזיקה כדי
להירגע מהבכי הזה שמטריד אתכם .אף תינוק לא מת מבכי.
תינוקות מתו וימותו כתוצאה מטלטול אלים.
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