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כותרת :פרופ'' רמי בנבנישתי ממכון חרוב ואונ''
בר אילן  -נתונים מדאיגים מתוך דו"ח
גבי גזית  :עכשיו אנחנו רוצים להביא לידיעתכם נתונים מאוד
מדאיגים שעולים מתוך דו"ח מכון חרוב על ילדים בסיכון
שמוצאים מביתם ומועברים לסידור חוץ ביתי .עולה מן הדו"ח
הזה ,עולה תופעה מאוד מוזרה .במקום שמצבם של הילדים האלה
ישתפר ,על פי הנתונים האלה הוא הולך ורע .את הדברים נשמע
מפיו של פרופ'' רמי בנבנישתי ממכון חרוב ובית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת בר אילן .שלום פרופ'' בנבנישתי.
פרופ'' רמי בנבנישתי  :שלום וברכה .אני מצטער שאני חייב
בלהתחיל בלתקן אותך.
גבי גזית  :אין שום בעיה.
פרופ'' רמי בנבנישתי  :הממצאים לא מראים שמצבם הולך ורע.
הממצאים מראים ששירותי הרווחה לא מצליחים להדביק את
הפער בינם לבין האוכלוסיה האחרת .יכול להיות שמצבם היה
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הרבה יותר גרוע ,ובעקבות הטיפול הוא משתפר ,אבל לא משתפר
די.
גבי גזית  :אבל אם אני קורא שילדים במסגרות חוץ ביתיות
מעורבים בפעילות עבריינית פי שלושה ומעלה מילדי האוכלוסיה
הכללית ,זה אומר שההוצאה מהבית לא ממש עשתה שינוי דרמתי.
פרופ'' רמי בנבנישתי  :קשה לי להעריך מהי עוצמת השינוי ,אבל
היא לא עשתה שינוי מספיק כדי לבטל את ההבדלים בינם לבין
ילדים אחרים.
גבי גזית  :זאת אומרת ש...
פרופ'' רמי בנבנישתי  :יש עוד הרבה מה לעשות.
גבי גזית  :אבל זה לא אומר שההוצאה מהבית היא צעד לא
נכון.
פרופ'' רמי בנבנישתי  :נכון מאוד ,אתה צודק .זה לא אומר כזה
דבר .זה דברים שדורשים מחקר אחר ונפרד .זה גם לא אומר
ששירותי הרווחה לא עושים מאמץ או לא משפרים את מצבם של
הילדים .מה שזה אומר לנו כחברה ,זה מה שאנחנו עושים זה לא
מספיק ,והילדים מגיעים לגיל  ,19 ,18ולא הבאנו אותם לקו
ההתחלה של האחרים .ויש עלינו מאמץ נוסף ,גם לשפר את מה
שאנחנו עושים במהלך השנים האלה ,וגם אחר כך האחריות שלנו
נמשכת כי המצב הוא לא טוב.
גבי גזית  :זה בגלל שלעיתים נגיד הילדים האלה נמצאים באיחור
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מהמשפחה שבתוכה הם מפתחים את ההרגלים הלא טובים?
פרופ'' רמי בנבנישתי  :זאת שאלה קשה מאוד שמתמודדים איתה.
הרצון הוא לא להוציא ילדים מהבית ,ולפעמים מתוך הרצון הזה
נעשים מאמצים נוספים...
גבי גזית  :מתי באמת מתקבלת ואיך מתקבלת החלטה להוציא
ילד מביתו? באילו תנאים?
פרופ'' רמי בנבנישתי  :בדרך כלל המדובר במהלך שמנסים להגיע
אליו ראשית בהסכמה עם המשפחה וגם עם הילד ,כחלק מתהליך
תוכנית טיפול .ובין היתר בעקבות העובדה שניסיונות קודמים
לעשות דברים שהם יותר מתונים לא עלו יפה  -טיפול במשפחה,
הכנסת סומכת ,מועדונית ,מעון רב תכליתי .סדרה של אמצעים,
ומתוך הערכה שאו שהמצב של הילד הולך ומחמיר או שההורים
לא מצליחים להתמודד עם הקשיים של הילד ,מתקיים דיון
במסגרת מה שנקרא ועדת תכנון טיפול ,שאחת התוצאות
האפשריות שלה היא להוציא ילד מהבית .אז אתה יכול להבין
שלפעמים מתוך הניסיון לעשות עוד משהו ועוד משהו ,יש ילדים
שעבורם זה באיחור .ויתכן בהחלט שיש ילדים שהיה אפשר למנוע
את ההוצאה ולא ידענו איך.
גבי גזית  :בוא תלמד אותי בבקשה לאן הילדים האלה כאן
שמוצאים ,לאן הם מוצאים בדיוק?
פרופ'' רמי בנבנישתי  :יש רצף של אפשרויות .מגיעים למשפחות
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אומנה כחלק מהתהליך .מגיעים לפנימיות של הרווחה ,וגם שם יש
רצף מפנימיות שנועדו לילדים שהתפקוד שלהם הוא סביר ועם
פוטנציאל תקין עד לילדים של מה שנקרא פנימיות פוסט
אשפוזיות שנועדו לילדים ממש במצבים פסיכיאטרים ,דורשים
תרופות פסיכיאטריות וכדומה .וגם יש מה שנקרא מעונות של
חסות הנוער ,שאליהם מגיעים מי שיותר מעורבים בהתנהגות או
עבריינית ,טרום עבריינית ,הזנחה קשה וכדומה.
גבי גזית  :אחד הדברים הלא מפתיעים הוא ששיעור הילדים ה...
אולי במירכאות נקרא לזה ,הבעייתיים ,גבוה מאוד בקרב עולים
מברית המועצות ,וגבוה מאוד מאוד מאוד בקרב הילדים מהעדה
של עולי אתיופיה.
פרופ'' רמי בנבנישתי  :אין ספק שמצבי הגירה גורמים לקבוצות
מסוימות להיות הרבה יותר פגיעות .אנחנו יודעים שגם בקרב שתי
הקהילות האלה יש ילדים שמצליחים בצורה מעולה ,ויש ילדים
שמגיעים למסגרות ובהם הם מצליחים יפה מאוד .יש לנו כנראה
כמה עדויות במחקר הזה עצמו על פנימיות של משרד החינוך.
אבל אין ספק שאלה הם קבוצות פגיעות במיוחד .המחקר הזה
הוא חלק מרשת שלמה של מחקרים שאנחנו עורכים ,והנושא של
צעירים מעולי אתיופיה ,הקשיים שבהם הם נתקלים גם בבגרות,
השיעור שלהם גבוה מאוד ,מדאיג מאוד ,ומחייב אותנו בהמשך
עבודה ,מה שאנחנו לא עושים מספיק.
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גבי גזית  :מה אתם מציעים בעצם במסקנות למשרד הרווחה?
פרופ'' רמי בנבנישתי  :אני חושב שאחד הדברים המרכזיים ,אני
מנסה להיות מאוד צנוע במסקנות שלנו ,אחד הדברים החשובים
מאוד זה כמובן לשבת ולחשוב ביחד .אבל אחד הדברים שאני
רוצה להדגיש זה כל הנושא של חינוך והישגים חינוכיים .לפעמים
כעובדים סוציאלים הדגש הוא על באופן די ברור על הקשיים
הפסיכולוגים ,על היכולת התמודדות עם החיים ,וחינוך נחשב כמעט
או ההשכלה או בגרות נחשבים כמעט כ ...או יעד לא מושג או
איזה שהוא צ''ופר באמת שרק נגיע ליום שהילד יהיה בסדר וזה
יהיה רק נהדר .ואני ממש רוצה להגיע למערכת הרווחה ולומר:
צריך לשנות ,היחס כלפי הנושא של הישגים חינוכיים ,כי אנחנו
יודעים שזה אחד המקומות שבהם הצעירים האלה נופלים קשה
מאוד ,והסיכוי שלהם להתחבר הוא קשה .למשל ברווחה ,בחינוך
אנחנו יודעים שגם במצבים קשים של לקויות למידה,ADHD ,
ילדים בשכונות מצוקה ,מצאו פתרונות .יש היום הישגים מדהימים
בנושא של העלאה של בגרויות בבתי ספר באיזורים שפעם נחשבו
אי אפשר לעשות כלום .אני מזמין את משרד הרווחה לעבוד עם
משרד החינוך ,שזה תמיד סוגיה מורכבת אצלנו לעבוד ביחד,
ולבוא ולחשוב איך אפשר לחזק את השותפות ביניהם.
גבי גזית  :ברור .הרבה עבודה .פרופ'' רמי בנבנישתי ,אני מאוד
מודה לך.
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פרופ'' רמי בנבנישתי  :תודה לך.
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