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כותרת :דיון על פגיעה מינית בילדים
גל גבאי  :הילד שנרצח בבני עי"ש והתינוקת שנרצחה על ידי
אביה בירושלים זיעזעו את המדינה אבל הסערה התקשורתית
מסתירה את העובדות .המקרים הם חריגים אבל המציאות של
ילדים מותקפים היא יומיומית .הבעיה היא שהמדינה מפריטה את
הביטחון הסוציאלי וילדים והורים נשארים לגמרי לבד .שלום לעינת
פישביין ,ידיעות אחרונות.
עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס  :שלום.
גל גבאי  :ולעו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס ,היועצת המשפטית של
מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית של איגוד מרכזי
הסיוע .את ככה ראיינת פאנל של מומחים בנושא והגעת למסקנה
מצמררת .זה שאנחנו מאוד נוח לנו לגלגל את זה לקצה הרצף,
למשטרת ישראל ולומר איפה היו בתי המשפט ,איפה היתה
מערכת החוק .אבל זה רק בקצה .הרבה הרבה לפני זה יש קודם
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אותנו הקהילה ואנחנו לא שם לראות אותם ,את הילדים.
עינת פישביין  :אי אפשר היה להגדיר את זה יותר טוב ממה
שאמרת את זה בפתיח שלך .אני עשיתי לפני כמה שבועות,
והשבוע למרבה הצער נאלצנו לעדכן את זה ,פאנל של מומחים
דרך מכון חרוב שזה מכון שמטפל בהתעללות בילדים ,אוסף מידע,
עושה הנחיות ,הדרכות .והמסקנות ...מתוך השיחה הזאת בעצם עלו
המסקנות שיש משהו נורא קל בלטפל במקרה האחרון ,המקרה
הכי סוער ,הכי...
גל גבאי  :קיצוני.
עינת פישביין  :קיצוני .ומשהו שהוא מאוד מסוכן בזה .את
מטפלת במקרה האחרון ,בעצם את באה למערכת הרווחה ,את
אומרת למה לא נכנסתם לבית של התאומים ,האחים התאומים
האלה והוצאתם אותם משם .OK .ואומר שם פרופ'' רמי בנבנישתי
מהעבודה הסוציאלית בבר אילן ,אומר אולי במקרה אחר עשו
בדיוק את אותו דבר ושם זה עבד ,עכשיו אנחנו נגיד לכל
המערכת בכל פעם שיש אחים מסוכנים תיכנסו ותוציאו אותם
מהבית .עכשיו ברור שזה לא יעבוד ,ברור שאי אפשר לעשות את
זה ,זה לא ריאלי ,זה לא נכון ,זה לא טיפול .זה להחליף פתאום
את כל ההנחיות לפי המקרה הקיצוני האחרון .ואומר לו קודם כל
מדובר ,כמו שהם אומרים את זה בכתבה ,בקצה של קרחון כבד
מאוד מאוד שאנחנו לא רואים כלום ממנו.
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גל גבאי  :מה יש מתחת לקצה הקרחון הזה שאנחנו לא רואים,
מעדיפים לראות ,מעדיפים לעצום עיניים לרווחה מולו?
עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס  :אז יש באמת מאות ,אלפים ,מאות
אלפים של ילדים שנפגעים כל הזמן ,יום יום .ואם אנחנו אומרים
זה קצה הקרחון ,אבל קצה הקרחון גם הוא שם צריך טיפול
וצריך טיפול כבר מההתחלה .האנשים בתוך הקהילה לא מכירים,
אין חינוך בתוך הקהילה .אין היום בשום ישוב לא עוברים סדנה
על פגיעה מינית ,של לדעת לזהות ,לדעת לזהות ממי להיזהר ,איך
ילדים צריכים להתנהל .כשילד חוזר הביתה ומספר לאמא שלו
אמרו לי כך וכך או פיתו אותי באופן כזה או אחר ,היא לא
יודעת מה לענות לו ,כי אף אחד לא הדריך אותה איך היא
צריכה לנהוג במקרה הזה .אז קודם כל חינוך.
גל גבאי  :גם ילד לא מדבר .הרי יש סימנים גם כשהילד לא
מדבר ואנחנו ההורים אמורים לדעת איזו שאלה לשאול אותו ואיך
לראות עליו שמשהו אינו כשורה קורה.
עינת פישביין  :הקרחון הזה בין היתר עולה מהנתונים שעלו
בפאנל הזה שהקרחון הזה או הפגיעות המיניות שזה החלק אולי
הכי קשה לנו להתמודד איתו ,גם כהורים ,גם כבני אדם ,זה שוב,
זה חלק ממנו ,זה משהו כמו  25%מהדיווחים על התעללות
בילדים עם פגיעה מינית .חלק יותר גדול מזה הוא על התעללות
בכלל וחלק עצום הוא על הזנחה ,שזה ככה הם קוראים לזה
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כמעט הרוצח השקט ,זה משהו שלא מדברים עליו .ילד שמוזנח
מבחינה ריגשית ,ילד שמוזנח מבחינה חינוכית ,מבחינה תזונתית,
כמובן זה ככה משהו שיש יותר נגישות אליו .מדבר שם בכתבה
פרופ'' יורם בן יהודה שהוא ראש המחלקה לרפואה דחופה לילדים
בהדסה עין כרם ,זה משהו מדהים ,זאת אומרת ,הוא לא היה
רופא לא שלי ולא של ילדי ,אבל מאוד משמח לדעת שיושב רופא
כזה איפה שהוא בארץ.
גל גבאי  :שפותח עיניים לאפשרות.
עינת פישביין  :הוא רואה .הוא אומר  -מגיע אלי ילד בדיכאון...
מגיע אלי ילד חמש פעמים עם כאב בטן ,בדקתי ,שללתי את כל
האפשרויות הפיזיולוגיות.
גל גבאי  :הוא מבין שהבעיה היא לא בבטן ,הבעיה בלב.
עינת פישביין  :הבעיה בלב והוא מסתכל על ההורים .וכשהוא
מסתכל על ההורים והוא רואה התעללות ריגשית ,הוא מתאר שם
דברים שבאמת הם מצמררים וקשה לשמוע אותם .והוא רואה
הזנחה ,הוא רואה שהילד הזה לא מקבל.
גל גבאי  :אז למה אנחנו לא רואים את כל הילדים האלה? איפה
אנחנו ,כולנו ,איפה המערכת סוציאלית שלמה שאמורה בדיוק להגן
עליהם? כי בסופו של יום ,הם גדלים להיות אזרחים לפעמים או
פוגעניים או אבודים .לכולנו יש מה להפסיד מזה ,אם לא ברמה
המוסרית.
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עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס  :אבל יותר קל לנו לסגור את התיק
ויותר קל לנו לצמצם בתקנים של עובדים סוציאלים שהם חוקרי
ילדים .ואם ילד עבר תקיפה מינית אז לוקח לפעמים שבוע עד
שיש חוקר ילדים שיכול לחקור אותו ולקחת ,באמת לאסוף את
הפרטים.
גל גבאי  :אז זה הדלות המשאבים או ההפרטה? או גם וגם?
עינת פישביין  :ההפרטה היא באמת ככה ברמה התודעתית וההרס
של החברה.
גל גבאי  :הפירוק.
עינת פישביין  :פירוק החברה.
גל גבאי  :עשינו את זה טוב.
עינת פישביין  :ענבר אומרת נכון על המניעה ,על הטיפול היום.
סליחה ,על טיפול היום ,על טיפול בבעיה ,על חוקרי נוער שיגיעו
אחרי שהילד נפגע .אנחנו מדברים עכשיו על מניעה ואנחנו צריכים
להתחיל לדבר על מניעה .המערכת לא עושה כלום כי היא לא
יודעת לעשות את זה .המערכת קודם כל לא מדברת ,גורמים בה
לא מדברים אחד עם השני ,רווחה ,חינוך ,משטרה ,כל אחד עובד
לו בספרה משלו ,אין דיווח .כשרופא...
גל גבאי  :אין אחריות מדינתית כוללת.
עינת פישביין  ... :שדיברתי עליו מתקשר לפקידת רווחה הוא לא
יקבל דיווח אח"כ מה קרה ,מה עם הילד .יכול להיות שהילד
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יגיע עוד פעם עם אותו סיפור .המערכות לא יודעות לעבוד ביחד,
זה דבר אחד ,כי פירקו אותם ,כי מפריטים אותם .וחמור מזה,
הקהילה לא מתפקדת .אומר שוב אותו בנבנישתי ,הוא אומר -
המקרה של התאומים...
גל גבאי  :כולם ידעו.
עינת פישביין  :למה אף אחד מהשכנים ...לא ,לא ,לא כולם ידעו.
למה לא קראתם למשטרה? למה לא קראתם לרווחה? למה לא
הלכתם אולי פעם אחת לראות מה שלומם ,לשתות שם קפה,
לראות מי האנשים האלה .אגב ,הילדים שלכם כן נכנסו לשם,
למה אתם לא נכנסתם? למה לא שאלתם אותם? אולי ברווחה לא
מבינים אותכם? אולי אתם לא יודעים איך לתקשר איתם? אולי
אנחנו השכנים שלכם נעזור לכם.
עו"ד ענבר יחזקאלי בליליוס  :אבל בעיני מאוד מסוכן בנקודה
הזאת להטיל את האחריות על החברה .צריך לחזור ולהגיד
הרשויות הם אלו שצריכות לבנות את עצמן ואת החברה.
גל גבאי  :אין ספק ,המדינה ,נשים יקרות ,נקודה .מאוד מודה
לשתיכן.
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