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כותרת :ד"ר משה אלמגור ,פסיכולוג ופרופ'' הלל
שמידט ,ראש מכו חרוב  התעללות
עודד בן עמי  :אמש טלפנה רגינה קרוצ''קוב למוקד המשטרה
ואמרה הרגתי את בני בואו מהר .כך מצטרף בנה של רגינה רק
בן  4לרשימה ההולכת ומתארכת של ילדים שהופכים לקורבנות
הטירוף של הוריהם .בוקר טוב לד"ר משה אלמגור.
ד"ר משה אלמגור  :בוקר טוב לך ולמאזינים.
עודד בן עמי  :פסיכולוג קליני .בוקר טוב גם לפרופ'' הלל
שמידט.
פרופ'' הלל שמידט  :בוקר טוב.
עודד בן עמי  :ראש מכון חרוב ,מכון מחקר שעוסק בנושאי
התעללות בילדים ובעבר ראש ביה"ס לעבודה סוציאלית באוני''
העברית בי-ם .ד"ר אלמגור למה זה קורה פעם אחרי פעם ,מה
מביא את מה שאנחנו חושבים אולי מגפה הזאת.
ד"ר משה אלמגור  :התופעה הזו לצערי לא מיוחדת רק למקרים
   
 

 

האלו ,אנחנו רואים אותם גם בהרבה סיטואציות אחרות כמו
התאבדות של מתבגרים ,התאבדות של חולים סופניים והפרעות
אכילה כמו אנורקסיה .נראה כאילו הפרסום שהתופעה מקבלת
הבלתי נמנע מביא אנשים בסיטואציה מסויימת של קבלת החלטות
לעבור ממצב של כוונה למצב של ביצוע.
עודד בן עמי  :זה באמת העובדה שהמבצע הבא נחשף למקרה
הקודם וזה מעודד אותו לבצע או אין מה לעשות הוא נקלע
לסיטואציה שזה הסוף הטראגי שלה.
ד"ר משה אלמגור  :בוא נתחיל מזה שהוא נקלע לסיטואציה של
חוסר אונים של קושי בלי כמובן להתייחס לאופיו הנורא מאוד
של המקרה והיא מגיע למצב של חוסר אונים ופתאום הוא שומע
על מקרה אחר שנמצא לו פתרון טוב לא טוב נכון לא נכון.
עודד בן עמי  :וזה מעודד אותו.
ד"ר משה אלמגור  :זה מעודד אותו לעבור את זה משלב
החשיבה והכוונה לשלב הביצוע.
עודד בן עמי  :פרופ'' שמידט אני רוצה להיעזר בידע שלך ובנסיון
שלך למשה שמגדיר הד"ר אלמגור הוא נקלע לסיטואציה הזאת
שומע שיש אחרים שעשו את המעשה וזה מעודד אותו .יש לך
הסבר מדוע לפחות במאפיינים של שלושת המקרים האחרונים
שאנחנו מצויים בתוכם מדוע מדובר באמהות לילדים בני  4שאולי
מאפיין אותן העובדה שהן לא מכאן והן לא נעזרות בשירותי
   
 

  

רווחה כדי לסייע להן להתמודד עם המצוקה שלהם .הם באמת
לא מודעות למה שהמדינה הזאת מסוגלת לתת להם.
 /אלף יתכן מאוד .אני רק רוצה לחזק את דבריו של משה
אלמגור כי אני חושב שלמדנו

ממקרי התאבדויות בעבר גם בצבא

היה דילמה אם לפרסם את המקרים האלה ועד כמה לפרסם.
ואני חושב שבמקרה שלנו לצערי הרב בכל שלושת המקרים אנחנו
צריכים קצת להקטין את עוצמת הדיווחים לא לגמרי אבל להיות
יותר זעירים בדיווחים שהם די תדירים ודי בעוצמה.
עודד בן עמי  :אני מוכרח רק לשניה להתערב ולומר לשניכם וגם
למאזינים שמנסיוני האישי בתקופה מסויימת בא הצבא וביקש
ממערכות העיתונים להימנע מפרסום התאבדותם של חיילים.
והעובדה היא שבמשך שנה לא פורסם דבר התאבדותו של חייל
אחד בצה"ל לא הפחיתה את מספר המתאבדים.
 /נכון .המספר בצה"ל עמד פחות או יותר על  ...לאורך הרבה
מאוד שנים.
עודד בן עמי  :נכון קבוע.
 /יש לנו פה שלושה מקרים שהם יש בהם לצערי הרב משהו
משותף אבל לא תמיד רשויות הרווחה יכולות להגיע אל אותם
מקרים או אל אותם אמהות או שהאמהות גם לא חשופות ולא
רואות .כאן אנחנו חייבים להיעזר ואני חזרתי אתמול ואמרתי
להיעזר במערכות הלא פורמליות ,המערכות הלא פורמליות זה
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אותה סביבה אותה משפחה אותם שכנים אותם חברים אותה
משפחה מורחבת שהם חייבים לראות את ,במקרה האחרון הדיווח
הוא

מאוד קצר אבל הדיווח הוא שהשכנים ראו ילד מסתובב

אבל אף אחד מהם לא דיווח לרשויות הרווח .במילא רשויות
הרווחה לצערנו לא מדביקים את קצב העבודה והמאמץ הגדול
שעומד לרשותם .התוצאה אני משווה את זה אני לא רוצה שמעתי
הבוקר את דבריו גם של ד"ר יצחק קדמן ,אנחנו נמצאים באיזשהו
מצב חירום אבל אני אומר אנחנו במלחמה כמו במלחמה אתה
צריך לאסוף הרבה

יותר מודיעין .ולצערי הרב מספר המקרים

שמגיע על מסכי הרדר או על מסכי המחשב שלצערי הרב גם
אינם נמצאים ברשותם של העובדים הסוציאלים הם יותר מדי
רבים כך שהם לא מצליחים לזהות מתי הוא המקרה הוא חריג
מתי הוא המקרה הוא שגרתי .ופה אנחנו חייבים לתת כלים יותר
חדים .אז אני לא בא ואומר שזה רק עניין של תקנים וכסף זה
גם שיטות עבודה ,ועל כך אנחנו מנסים לעבוד יותר ויותר ולשכלל
את שיטות העבודה בהשכלה הפורמלית ולאחר מכן באמת
בהשכלה

מקצועית כמו שאנחנו כרגע עוסקים במכון חרוב

שמנסה לקנות ידע יותר ספציפי לגבי איתור המקרים.
ד"ר משה אלמגור  :אני חושב שהמצב פה הרבה יותר מורכב.
אנחנו מדברים פה על מקרה של ניבוי ,נסיון לנבא התנהגות
מסויימת במצב מסויים ,ואנחנו

יודעים מנסיוננו שהניבוי הכי טוב
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שלנו הוא ניבוי לאחור ,כלומר לאחר שקרה המקרה ואתה מתחיל
לשחזר את האירועים שקדמו לו באופן סלקטיבי כמובן אתה בונה
תמונה שמצביעה על כך שהמקרה ניתן היה לניבוי ואכן ראו
והקשיבו וכו''.
עודד בן עמי  :איפה היינו.
ד"ר משה אלמגור  :איפה היינו.
עודד בן עמי  :אתה בעצם רוצים לומר לי שאנחנו צריכים עכשיו
להביט על כל האמהות של כל בני הארבע ולומר.
ד"ר משה אלמגור  :באמת זה כמו  ...מודיע שהיום סכנה בכל
העולם לפגיעה בישראלים אז מה תעשה .אני מאוד מקבל את
דבריו של הלל שכן אנחנו צריכים לשכלל את הכלים הלא
מבחניים ,הכלים האחרים שיעזרו לעודד אנשים לפנות לטיפול,
להציג את הטיפול להעביר לידיעתם את כל אפשרויות הטיפול.
אבל זה שננבא מראש התנהגות במצב ספציפי הוא נושא מאוד
מאוד בעייתי ,אנחנו לא יכולים לעשות את זה.
עודד בן עמי  :אבל אני רוצה לשאול אותך ד"ר אלמגור אתה
יכול לתת לי הסבר מה מביא אם לילד בן  ,4מה צריכה להיות
התחתית השפל שאליו היא הגיעה שהיא מקבלת החלטה לבצע
מעשה כל כך קיצוני ,כל כך מחריד גם מבחינתה היא בכל זאת
אמו הורתו של הילד הזה .מדוע ,מה עובר עליה ,מה מביא אותה
אל הקצה הזה.
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ד"ר משה אלמגור  :קשה לי להגיד כי כמובן מעולם מעולם
מעולם לא נחשפתי למקרה כזה מנקודת מבט כזו ,אבל אני יכול
לתאר לעצמי שהתחושה הכי קשה היא תחושה של חוסר ,אנחנו
לא יודעים בדיוק לסיטואציה ,אנחנו בד"כ מסתכלים על ילדים
כילדים חלשים כילדים שזקוקים להגנה .כל החברה שלנו פועלת
כאילו הילדים זקוקים להגנה ,אבל הילדים הם גם אנשים הם גם
מתנהגים ,הם מגיבים אבל גם מתנהגים ,ולפעמים להורים חסרים
המקורות וחסרים הכישורים לטפל בהתנהגותו של ילד או שאינו
רוצה לטפל בהתנהגותו של ילד ומהר מאוד הוא עלול להגיע
למצב שבו הוא מאבד שליטה על הילד.
עודד בן עמי  :ברור .פרופ'' שמידט.
 /אני ברשותך עודד רוצה להוסיף משהו לא רק בתחום הטיפולי
אלא יותר בתחום המערכתי .אני עמדתי בראש ועדה ממלכתית
בשנים  2004-2006בנושא של ילדים ובני נוער במצוקה ובסיכון,
הדוח הזה הוגש לממשלה

וכמה שאנשים מתפלאים

הוא גם

מתיישם היום לאחר שהתקבלה החלטת ממשלה להקצות כ350 -
מיליון שקל לחמש השנים הבאות בתחום של הילדים ונוער בסיכון
וגם הוקמו האמצעים והמנגנונים המתאימים .אבל זה פחות חשוב,
חשוב הוא יותר הדגש שנתנו בועדה ,אחד על שינוי והסטה של
תקציבים מתחום הטיפול לתחום המניעה .אנחנו בדקנו ומצאנו ש-
 88%מתקציבי המדינה שזה כולל את הממשלה והארגונים
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הוולנטרים לתחום של ילדים בסיכון  88%מהם באים ומופנים
לעניין של הטיפול ורק  12%למניעה .אנחנו חייבים לתת דגש יותר
על פיתוח תכניות מניעה שהדגש השני שמצטרף אליו זה השקעה
מסיבית בכל התכניות לגיל הרך ,אותם גילאים שאתה מדבר אפס
עד ארבע .זה אומר דבר נוסף שהוא מאוד משמעותי ,פיתוח של
תכניות בקהילה אומר שאנחנו לא יכולים גם לכל אחד שרוצה
לפתוח גנון או מסגרת לנהל אותה .אנחנו חייבים להיות עם פיקוח
בקרה ורישוי של אותם אנשים לפני שאנחנו מפקידים בידיהם
ילדים שלאחר מכן אין לנו שליטה עליהם.
עודד בן עמי  :טוב שהבאת את הדברים לכאן פרופ'' שמידט כי
האורח הבא שלי הוא רונן מטלון והוא גנן בזכרון יעקב אני מיד
אשוחח איתו .אני רק רוצה להודות מאוד לך הפרופ'' הלל שמדיט
ולך ד"ר משה אלמגור ,תודה לכם.
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