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כותרת :עיסוק תקשורתי ברצח ילדי משפיע?

יונית לוי :עכשיו לשאלה המטרידה האם העיסוק התקשורתי
והציבורי במקרה הראשון ,זה של הילדה רוז ,השפיע על המקרים
הבאים? מומחים אומרים היום שמצבו הנפשי של ההורה מעורער,
חשיפה מוגברת יכולה לדחוף אותו משלב התכנון אל שלב הביצוע.
הדיווח של שרה בק.
חנית חסידוב :מאוד מפחדת ,יותר מפחדת על הילדים שלי שיהיו
חשופים למידע הזה ,לשמוע לחשוש.
אם :היא שמעה דברים מעבר למה שהייתי רוצה שתדע .היא ישר
שאלה למשל האם סבא שלי יכול לעשות כזה דבר?
שרה בק :גם מי שהוא לא צרכן חדשות אובססיבי התקשה
בשבועות האחרונים לברוח מהמידע המזעזע .שלושה ילדים רכים
נרצחו בידי הוריהם.
ירון לוגסי :סבא שלה זרק אותה לירקון ולא מצאו אותה .אסור
    
 



לעשות את זה.
שרה בק :במשרד החינוך מציעים שלא לחשוף את הילדים באופן
יזום לסיפורים הללו .בשל רצף האירועים הם גם העלו לאתר
האינטרנט עצות למורים והורים שנתקלים בילדים שכן נחשפו
למידע קשה.
חוה פרידמן :הגל הזה מעורר אצלם חרדה מסוג חדש .האם יכול
להיות שאם עשיתי משהו רע או אם אני מעורר כעס אז יקרה
לי משהו רע?
שרה בק :נוסף על כך כדי להלחם בתופעת האלימות יעברו מחר
בבתי הספר פסיכולוגים של משרד החינוך כדי לחדד הנחיות בכל
מה שקשור לאיתור ילדים בסיכון.
פרופסור הלל שמידט :אנחנו חייבים לגלות הרבה יותר ערנות ואי
אפשר רק לסמוך על המערכות הפורמאליות ,קרי שירותי הרווחה
או הבריאות.
שרה בק :לטענת פרופסור שמידט עובדי ציבור כמו שופטים,
רופאים ,מורים ואפילו עובדים סוציאלים לא תמיד יודעים לאתר
ילדים שנמצאים במצוקה.
פרופסור הלל שמידט :במסך המכ"ם של העובד הסוציאלי יש יותר
מדי סימנים שהוא לא יודע אולי לבחור ,הוא לא יודע לזהות,
הוא לא יודע להתחקות בדיוק מתי זה המקרה שמועד לפורענות.
שרה בק :גורמי הרווחה אומרים שחשוב לדבר על אלימות
    
 

  

במשפחה כדי להעלות את המודעות אבל האם זה לא עלול
להביא הורים נוספים לעשות מעשים דומים?
פרופסור שמחה לנדאו :אנשים שהם במצב מצוקה נפשית אשר
מחשבות כאלה עולות בראשם לעתים פרסום גדול של מקרים
כאלה עלול להביא אותם ,עלול להיות זרז ולהביא אותם להוציא
מחשבות כאלה מן הכוח אל הפועל.
שרה בק :אבל בסוף כל הדברים הללו צריך לדעת רצף האירועים
של השבועיים האחרונים אולי קשה לעיכול אבל בכל שנה המצב
גרוע אפילו יותר .על פי נתוני המועצה לשלום הילד בעשר השנים
האחרונות בכל שנה נרצחים חמישה או שישה ילדים בידי
ההורים שלהם.
יונית לוי :מכאן נייחל לכך שלא נצטרך לדווח על מקרים כאלה
יותר.
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