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כותרת :הדר זלצר פלאח ,יו"ר עמותת אייזק
ישראל ובקשתה למשרד הבריאות .פרופ'
מיכאל מירו  :כעת אנחנו עם סיפור שפחות מוכר ,אדל הדר זלצר
פלאחי ,יושבת ראש עמותת אייזק ישראל ,והנה הבקשה שלה
והפעם הבקשה היא למשרד הבריאות.
הדר זלצר פלאח  :בעשר שנים האחרונות עמותת אייזק ישראל
מייצגת ילדים ובוגרים שאינם יכולים לדבר ,ומשתמשים בתקשורת
תומכת וחליפית על מנת לתקשר עם הסביבה .ואנחנו בעשר שנים
האחרונות פונים למשרד הבריאות ולוועדת הסל על מנת לכלול את
הטכנולוגיות הרפואיות שמסייעות לאנשים שלא מדברים לתקשר
עם הסובבים אותם .ועד עתה שבנו בידיים ריקות לאוכלוסיה
הזאת שקולה לא נשמע .ואנחנו מאוד מקווים שוועדת סל 2015
תכיר בזכות הדיבור ותכליל את הטכנולוגיות הרפואיות לתקשורת
תומכת וחליפית בסל הבריאות.
מיכאל מירו  :זהו .אז שתי בקשות ,האחת היא באמת שנשאה
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פרי לגבי רכב לנכים והנה הבקשה לגבי אותם ילדים שזקוקים
לתקשורת תומכת וחלופית שמצילה .ופרופ' אשר בן אריה ,הצגנו
אותך ,ואתה אומר שגם יש רעיונות לנצל כזאת טכנולוגיה למטרות
אחרות.
פרופ' אשר בן אריה  :כן .הרעיון שאני סיפרתי עליו הוא מיזם
מאוד מעניין של אשלים ,מכון חרוב והמוסד לביטוח לאומי ומשרד
הרווחה ,לא לפי סדר חשיבות כמובן של אף אחד מהם ,אבל
המיזם בעצם מנסה לפתח ,והפרקליטות מנסה לפתח כלים שבהם
יוכלו לדובב ולחקור ילדים שהיו נפגעי התעללות שהם לא ורבלים
בגלל פגיעות או צרכים מיוחדים כאלה ואחרים .ואיך אתה עושה
את החקירה שהיא גם תהיה אמינה ומהימנה מבחינת בית משפט
ואיך אתה במקביל גם מצליח לתקשר? אז פיתחנו לוח של
תקשורת תומכת חליפית ואתה משתמש בכל מיני אמצעים
ויזואליים ואתה משתמש בכל מיני אמצעים דיגיטליים ואתה
פתאום רואה את הילדים שאומרים לפחות מישהו מקשיב לנו,
מיכאל מירו  :כן.
פרופ' אשר בן אריה  :ועוזר לנו להתמודד עם התוצאות של
האלימות שהופעלה כלפינו.
מיכאל מירו  :וזה מביא אותנו אל הנושא המרכזי ,בעצם כל
הנושא הזה של האלימות ותמיד אתה מנסה לחשוב מה השורשים
שלה ,מאיפה זה בא ,מה ,מה דוחף אותנו לשחרר מעבר למה
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שאנחנו צריכים ולהוציא זעם ולפגוע באחרים .זאת תופעה שהיא
מאוד קשה .מאוד קשה.
פרופ' אשר בן אריה  :תראה נקודת המוצא שלי היא ופה זה
אנחנו חוזרים לוויכוח הפילוסופי משחר האנושות ילדים לא נולדים
אלימים .עכשיו אפשר להתווכח עם לב האדם טוב מהיוולדו או
רע מהיוולדו.
מיכאל מירו  :או רע מנעוריו ,כן.
פרופ' אשר בן אריה  :או רע מנעוריו .הטענה שלי ,והתפיסה
המקצועית שלי היא ובסיכומו של דבר אנחנו גם מוכיחים ,אנחנו
גם רואים אותה ברמה האמפירית מבחינת כמויות הילדים ,ילדים
לא נולדים אלימים .הם לא נולדים אלימים .ורובם המכריע לא
נולדים רעים .ורובם המכריע ,יש תמיד סטיות כאלה ואחרות לא
בהם אנחנו עוסקים כרגע .אנחנו מדברים על אלימות בחברה של
אנשים שלכאורה הם אנשים נורמטיביים רגילים.
אז אם הילד לא נולד אלים ומצד שני אנחנו רואים עלייה
מתמדת באלימות בחברה הישראלית בשנים האחרונות הן בכלל ,הן
כלפי ילדים ובחלק מהמקרים אפילו בין ילדים ,עם כי הרבה
פחות ממה שסבורים ,אז משהו קורה לאותם ילדים .משהו קורה
לאותם ילדים ,עוברים תהליך של סוציאליזציה ,של חברות שהופך
אותם להיות אלימים.
אם משהו קורה להם ומשהו הופך אותם ,אז זה גם ניתן לתיקון
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כי זה אנחנו ,אנחנו קרי החברה שעושים את זה .אנחנו עושים
את זה קודם כל באמצעות דוגמא אישית .אנחנו יודעים היום
בוודאות שהכלי המרכזי שממנו ילד לומד בגיל הצעיר במיוחד וגם
כשהוא יותר מבוגר ,הכלי המרכזי שמעצב את דרכי ההתנהגות
והאישיות של הילד זה הדוגמא שהוא מקבל מעולם המבוגרים .בין
אם זה הוריו ובין אם זה החברי כנסת ובין אם זה מנהיגים
מעצבי דעת קהל אחרים.
ומה לנו כי נלין אם אנחנו רואים קללות בקרב אנשים בכירים
כאלה ואחרים ,אנחנו רואים דחיפות ואלימות בטלוויזיה ,ואנחנו
רואים צרחות בתוכניות כאלה ,ואנחנו רואים התנהגות כוחנית
כנורמה ,ומי שכוחני ומכריע את האחר ,אפרופו הפתיח שלנו עם
איגוד הנכים ,מי שמכריע את האחר הוא הגיבור ולא מי שמתפשר
עם האחר .אז אם זה התרבות של החברה הישראלית אז הילדים
לומדים אותה .וגם הם מנסים להכריע .וגם האחרים מנסים
להכריע אותם.
מיכאל מירו  :בוא נגיע לשלב הראשוני ,זאת אומרת נדבר על
המבנה הביתי ,בא ילד לעולם ,כולם שמחים ,מאושרים ,אבל
הנטייה היא לחשוב ואני יודע שגם מוצאים את זה יותר ויותר
שברגע שההורים עצבניים וצועקים ,אז התרבות הזו זה בעצם מה
שהילד לומד והוא יונק את זה בעצם כבר בשלב הראשון לחייך.
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין .תראה אני תמיד נותן את הדוגמא
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של אחד הכשלים הלוגיים הכי גדולים מה קורה שאבא רואה את
שני ילדיו מרביצים אחד לשני ,או את הבן הגדול בן החמש
מרביץ לבן בן השלוש ,תופס אותו האבא ואומר לו אני יראה לך
מה זה לפתור ויכוחים במכות ונותן לו סטירה .מה הילד לומד
מזה? זה הכי כשל לוגי .כי אבא פותר את הקונפליקט שלו עם
הילד באמצעות אלימות .ולכן אלימות לא רק שאיננה מדכאת
אלימות ואת זה אנחנו יודעים היום בוודאות ,כולל ענישה גופנית
איננה מדכאת אלימות ,היא מגדילה את האלימות של הילדים
עצמם .אבל זה גם מעבר לזה .אם ההורים עצבניים ואם ההורים
חסרי סבלנות והם חסרי סבלנות לא ,גם הם לא מתוך כוונה
רעה תמיד ,כי החיים הם קשים והמצוקה הכלכלית היא קשה,
ולגדל ילדים זה לא דבר קל ,ובשתיים בלילה כשילד בוכה ואתה
עייף אחרי יום עבודה אתה לא תמיד פנוי.
מיכאל מירו  :אגב ,גם לא צריך ללמוד להיות הורים ,אין איזה,
פרופ' אשר בן אריה  :היום,
מיכאל מירו  :אין לימודים ,זה נושאים,
פרופ' אשר בן אריה  :אין לימודים ,ואני אגיד לך את זה אפילו
יותר חמור מזה ,גם מי שנכשל לא מונעים ממנו לעשות עוד .יש
עכשיו ,אני אדבר על זה תכף אולי ,אבל אז אותו הורה בסופו
של דבר פורק את האלימות שלו על ילדיו וכשזה לא עובד ,וזה
לא עובד בטח לא לטווח הארוך ,אולי בדקה הראשונה בטווח
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המיידי זה מרגיע את הילד ,אבל למחרת זה לא עובד ,אז על פי
אותו לוגיקה מעוותת מה השלב הבא? השלב הבא הוא להכות
יותר חזק או להפעיל אלימות יותר חזקה ,כי אם זה לא עבד אז
אולי אם אני אלך בעוד יותר כוח זה ילך .אבל יותר כוח גם כן
לא עובד .ואז אתה הולך לעוד יותר כוח.
ואז אנחנו מתחילים לדבר על אותו מדרון חלקלק שמוביל לצערנו
חלק מההורים לפגיעות ממשיות בילדים שלהם מצד אחד .מצד
שני ,אם זה לא עובד אז זה לא עובד ,אז גם הילד מרגיז יותר.
והעסק הזה כולנו נהיינו חברה נורא כוחנית ,נורא אלימה.
והאלימות זה לא רק אלימות פיזית .וכך אנחנו רגילים ,ככה אנשי
האוצר או עורכי דין או הבנקים כל אחד אחר או אזרחים ברחוב
מי שיותר כוחני יותר אלים גם אם זה לא פיזית לצערנו זה גם
פיזית ,משיג את מבוקשו ומזה הוא ,מה הוא לומד? מזה הוא
לומד שפעם הבא כדאי לו להיות אלים גם ,הילד שלו רואה את
זה ולומד את זה גם .כשזה לא עובד אז הוא לא מפנים ואומר
אולי כדי שאני אתפשר ,הוא אומר במקום זה פעם הבאה אני
אפעיל עוד יותר כוח ,ואז אולי זה כן יעבוד .ואם זה עוד פעם
לא עובד הוא מפעיל עוד יותר כוח.
מיכאל מירו  :אתה יודע פרופ' אשר בן אריה ,אני מקשיב לך,
ומעניין ,אני שאלתי אותך על ילדים ,והשיחה אצלך עוברת מיד
אל המבוגרים וזה מביא אותי לעניין שבעצם מדובר פה במשהו
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שהוא מעגלי .זאת אומרת שקשה פה להגיד מה היא הביצה ומה
היא התרנגולת .וזה משהו סיבובי .זאת אומרת מצד אחד אנחנו
אומרים הילדים הם ילדים נפלאים ,כי הם יצאו לעולם ,מן הצד
האחר אנחנו מדברים על האלימות של מקבלי ההחלטות .זאת
אומרת שזה משהו שמשפיע אולי על ההורים שהם משפיעים על
הילדים .זה מן מעגליות כזאתי יחסים,
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין.
מיכאל מירו  :רב כיוונים,
פרופ' אשר בן אריה  :תראה אני חושב שהוא  ...אני חושב
שדווקא זה אומנם ביצה ותרנגולת ,כי ילד שהיו אלימים כלפיו יש
חשש הרבה יותר גדול שהוא יהיה אלים כמבוגר ,אבל הכיוון הוא
ברור .לא הילדים יוזמים את האלימות .לא הילדים יוזמים את
האלימות והגיע הזמן שנגיד את זה בצורה ברורה וזה מרגיז אותי
עד כדי כך זה כמו הטענות הלוליתה שפיתתה את הדוד שלה
שיאנוס אותה .נשים לא מפתות גברים וילדים לא גורמים ל ,לא
גורמים למבוגרים ,והאשמה שילד הוא מוכה היא איננה על הילד.
היא תמיד על המכה ,על העבריין ,על האלים ,ולא על הקורבן.
והגיע הזמן שנשתחרר מהאשמת הקורבן ואלף ואחד דברים אחרים
מכל הדוגמאות שנתתי ,והיא אפילו לא על הפוליטיקאי ,אפרופו
התאריך שבו אנחנו נמצאים ,גם פוליטיקאי שמעז להגיד דברים
מרגיזים לא הוא האשם בזה שמפעילים כלפיו אלימות .. .אם היא
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פחותה או קיצונית זה ממש לא משנה .הקורבן הוא לא האשם,
צריך לזכור את זה ,ואין שום התנהגות שמצדיקה עבריינות ופגיעה
בילדים.
מיכאל מירו  :בכלל אני חושב,
פרופ' אשר בן אריה  :בכלל .ואני כרגע מדבר על ילדים ,כך
שהכיוון הוא כיוון ברור .עם זאת אנחנו גם יודעים שמעבר
ללמידה ,יש דבר נוסף שגם בו אנחנו חוטאים והוא התנאים
הסביבתיים שבהם הילדים חיים .אנחנו יודעים שתנאים סביבתיים
מפחיתים אלימות .כיתות ממוזגות מפחיתות אלימות בימי הקיץ ,זה
עובדה .כיתות פחות צפופות מפחיתות אלימות .כבוד לילדים,
התייחסות מכבדת לילדים מפחיתה אלימות הרבה יותר מאשר
להעמיד אותם ולהצדיע למורה בכניסה או לשיר הימנון כזה או
אחר ,כל מיני טענות הבל אחרות שעולות .תתייחס בכבוד לילדים,
הם ירגישו שאתה מכבד אותם כמו אנשים דרך אגב ,הסיכוי שהם
יהיו אלימים הרבה יותר קטן .אנחנו יודעים את זה ממחקרי
הוונדליזם ,זה לא ,אני לא מחדש שום דבר .המחקרים מלמדים
שמקומות שהם מטופחים יש בהם פחות ונדליזם .כי הם מכבדים
את האנשים ,גם בבתי ספר .כל המחקרים שנעשו בכל העולם
כולל בישראל בתי הספר המטופחים מושחתים פחות מאשר בתי
הספר המוזנחים .אז אותו דבר באלימות .נכבד את הילדים ,תהיה
פחות אלימות בקרב הילדים .נכבד את המבוגרים תהיה פחות
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אלימות כלפי הילדים.
מיכאל מירו  :אני,
פרופ' אשר בן אריה  :אין פה,
מיכאל מירו  :אני אשאל אותך שאלה,
פרופ' אשר בן אריה  :פתרונות קסם.
מיכאל מירו  :אני אקשה עליך ,בהרבה מסגרות ואפילו אני אקח
אותך לגן הילדים ,אז יש את הילד איציק ,יסלח לי הדוגמא
איציק ,יכול להיות שמוליק ,או הילדה שהם הילדים,
פרופ' אשר בן אריה  :שנושך את כל הילדים בגן.
מיכאל מירו  :שכל ,נושך ,ואז יום אחד הם קצת רגועים ,אז
הגננת אומרת איזה יופי ,היום איציק לא נשך אף אחד .ובעצם
בזה אתה נותן חיזוק לאלים שאתה אומר איזה יופי היום הוא
לא הרביץ.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון .עכשיו,
מיכאל מירו  :שזה בעייתי.
פרופ' אשר בן אריה  :אני לא רוצה להתייפות ולהגיד שאין
מקרים של אלימות גם מצד חלשים .וודאי שיש .חלק זה
פסיכופתולוגיה ,חלק דברים אחרים .ניתן להתמודד עם זה ,ניתן
להתמודד עם זה באמצעות קשב ,באמצעות ,אני אגיד לך אפילו
יותר בוטה ,הדרך היחידה שמצליחה בהתמודדות עם זה ,זה
באמצעות יצירת סביבה ,יצירת כללים ,אבל הכללים צריכים לחול
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על כולם .אתה לא יכול להגיד שהכללים חלים ניקח את הדוגמא
שלך ,רק על איציק .ושילד אחר עשה את זה כי הוא הילד הטוב,
והוא לא הילד שעושה את זה בדרך כלל הוא הילד מהמשפחה
הטובה במירכאות ,אז שמה זה עובר בשתיקה.
ילדים תופסים את זה בשנייה והם רואים את זה .ואז מבינים
שאתה לא מכבד אותם .ולכן גם אם אתה רוצה לקבוע כללים
וניתן לקבוע כללים מסויימים ,אז המפתח הוא להכיל אותם על
כולם ולוודא שהכללים הם מכבדים ולא להטיל על הילדים כללים
שאתה לא מוכן להטיל על עצמך כמבוגר.
אני אספר לך סיפור נורא מעניין מחיי בתי שהיא כבר היום לא
ילדה ,והיא למדה בבית ספר מסויים ,תיכון מסויים ובתיכון
התקינו מצלמות מעקב אחרי התלמידים וכל מיני תוכנות מעקב
כאלה ואחרות .ויום אחד נגנב הלפטופ של אחת המורות .אספו
את כל התלמידים והתחילו לגעור בהם אנחנו יודעים שאתם
גנבתם ,איך הם יודעים שהם גנבו? לאף אחד אין מושג ,אם לא
תחזירו את זה כל התלמידים ייענשו ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד,
ובסוף אחרי איזה יומיים של איומים ,קמה בתי ואמרה להם רגע,
אבל שמתם מצלמות בכל בית ספר ,תבדקו מי לקח את זה.
אמרו לה מצטערים ,זה נגנב מחדר המורים ושם לא שמנו
מצלמה.
מיכאל מירו  :אהה ,הבנתי.
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פרופ' אשר בן אריה  :עכשיו אם אתה מחליט שמותר לך לחזור
לפרטיות ,אז למה בחדר המורים לא ובכיתה כן? אם אתה מחליט
שמותר לך לפשפש בכיס ,בכיסים ובתיקי התלמידים בכיתה לבית
ספר כדי שלא יביאו כלי נשק ,אז למה לא למורים? אז הם
אומרים לי גם בקניונים מפשפשים בתיקים .אז התשובה היא
מאוד פשוטה בקניון מפשפשים לכולם .בין אם אתה ילד או
מבוגר ,פותחים לך את התיק .עכשיו אם החלטת שכל מי שנכנס
לבית ספר צריך לעבור בדיקת בטחון כמו בכניסה לקניון ,תחיל
את זה על כולם ,על המורים ועל הילדים .אם זה פוגע במורים
וזה לא נראה להם ,אז למה שזה לא יפגע בתלמידים?
מיכאל מירו  :סוגיה מעניינת .כי אנחנו חושבים שכאילו המורים
הם המחנכים ולהם מותר הכל.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
מיכאל מירו  :ואז אנחנו מלינים על מקבלי ההחלטות שלהם
מותר הכל,
פרופ' אשר בן אריה  :והמסר שאנחנו משדרים לילדים הוא מסר
איום ונורא .הוא אומר אנחנו יודעים בוודאות שהאלימות מגיעה
רק מכם .והמחקרים שנעשו בישראל ביוזמת משרד החינוך על ידי
פרופ' בנבנישתי ופרופ' חוריקה סברי ופרופ' זעירא ואחרים,
מלמדים שככל שיש אלימות בין בני נוער ,יש גם המון אלימות
במערכת החינוך מצד מורים כלפי תלמידים .לא רק בבתי ספר
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של מגזר איקס או וואי ששמה אנחנו חושבים שזה קורה .אלימות
כלפי תלמידים,
מיכאל מירו  :ואלימות זה לאו דווקא  ,זה בכלל אלימות ,זה גם
אלימות מילולית,
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין.
מיכאל מירו  :עלבונות ,אנחנו כבר ראינו דברים נוראים שאמרו
לילדים,
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
מיכאל מירו  :והם פשוט הרסו,
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
מיכאל מירו  :את עולמם.
פרופ' אשר בן אריה  :לכן המקרים שכולנו זוכרים אולי כילדים
וקורה גם לילדים היום שילד זורק פתק לחברו בכיתה והמורה
מוצאת את זה ומוצאת את הפתק  ...צריך להענש ,אין על זה
ויכוח .הוא לא צריך לקבל פרס על זה שהוא הפר את כללי
המשמעת .העונש שלו לא יכול להיות לקרוא את הפתק בפני כל
הכיתה ,ואז כל הכיתה תצחק עליו כשהוא כותב בפתק לחבר שלו
שהוא מאוהב בשרה.
מיכאל מירו  :נכון.
פרופ' אשר בן אריה  :זאת אלימות .זו חדירה לפרטיות שהיא
אלימה.
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מיכאל מירו  :כן .ופה צריך להיות נחוש ,אבל בכלים אחרים.
פרופ' אשר בן אריה  :אני אמרתי לחלוטין מותר להעניש את
הילד הזה וצריך להעניש את הילד הזה ,אבל הענשה ,הענישה
צריכה להיות ענישה שאיננה פוגעת בכבודו ושהיא איננה אלימה,
אם אתה רוצה שהוא לא יעשה אותו דבר לאחרים.
מיכאל מירו  :אתה יודע יש עוד סיפור שרץ במערכת החינוך,
אתה יודע שמורים מעבירים את זה מהאחד לשני ,זה תסמונת
שלושת הילדים המפריעים .מורה או מורה באים למנהלת ,אם אני
אוציא את שלושת הילדים האלה ,הכיתה תהיה נפלאה ,ואז
המנהל אומר סליחה ,אם תוציא את השלושה יהיו שלושה חדשים.
זאת אומרת שיש פה איזה משהו שצריך לעבוד אחרת .השאלה
באמת מההתבוננות שלך ,מהניסיון שלך ,אתה עם הרבה כובעים
גם במועצה הלאומית לשלום הילד ,גם במכון חרוב ,ואתה גם
פרופ' לעבודה סוציאלית ,כל המכלול הזה ,איזה מענה אתה נותן
לאותו מורה או מורה מתוסכלים שהם באים ,הם רוצים להשקיע
את כל הנשמה שלהם בהוראה ויש איזה ילד או ילדה שכל הזמן
מפריעים ,אני זוכר את המקרים שאיך שהמורה הייתה מסובבת
את הראש היינו זורקים גירים ,כל ,הילדים הם לא הכי נחמדים
בעולם.
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין לא .ולכן אני אגיד שני דברים:
אחד -גם המורה צריך שיתנהגו אליו על פי כל אותם פרמטרים
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שאמרתי כלפי הילדים .זאת אומרת אם אתה מצפה מהמורה
שיכבד את הילדים ויהיה מחנך אז

משרד החינוך צריך לכבד

אותו .ולכבד אותו זה דבר ראשון להפסיק להשמיץ את המורים
שהם אוכלי חינם וכך הלאה .אנחנו שומעים את זה כל הזמן גם
מגורמים בכירים במערכת החינוך.
שתיים -היום קראתי במקרה על כל מיני סיפורים שלמשל של
טעויות חשבויות שאחרי שהמורים לא מקבלים משכורת במשך
חודשים .שלוש -זה צריך לתת לו תנאים .אם אתה רוצה שהמורה
יהיה בבית ספר יותר שעות ,ויוכל לחנך תלמידים ,צריך לתת לו
 ...מקום לשבת בשקט .אתה צריך לוודא שהכיתה שלו לא גדולה
מדי .אתה צריך לוודא שהוא מלמד בכיתה ממוזגת .כל הדברים
שנכונים לילדים נכונים גם למורים והכי חשוב מה ששכחנו לגמרי,
אתה צריך להעמיד לו מערך תומך .אין היום מערך תומך
במערכת החינוך לילדים ולמורים .תכלס,
מיכאל מירו  :למה אתה מתכוון?
פרופ' אשר בן אריה  :מערך תומך אני מדבר על יועצות ושירותי
יעוץ ,שפורמלית הן קיימות ,אבל בפרופורציה אל מול כמות
הילדים או מול כמות בתי הספר או הגנים ,ובגנים זה הכי בולט,
ולמה הגנים זה הכי בולט? כי שם

יושבת הגננת לבד ,אין לה

אפילו את צוות המורים שמגבה אותה .ואין היום יכולת אמיתית
לסייע לה בשירותי יעוץ שהיא צריכה ,כולם עסוקים בלכבות
5989825
עמוד 14

מתוך 19

שריפות שהן קורות.
פעם היה בכל בית ,פעם הייתה בכל בית ספר אחות בריאות
הציבור שהיא הכירה את המשפחות והיא הכירה את הילדים,
והייתה גורם נוסף מסייע ,היא לא קיימת .היום באים ונותנים
חובשים ,נותנים זריקות והולכים תודות להפרטה המוצלחת .כל
המערך התמיכה לא קיים .ואם כל מערך התמיכה לא קיים אז
אתה משאיר בסוף את אותו מורה לבד ,אל מול כיתה של ילדים
וילדים יודעים לעצבן הם טובים בלעצבן ואותו מורה גם כן
לפעמים מאבד את העשתונות .עכשיו אני לא מצדיק את איבוד
העשתונות ,אבל אני מבין אותו .ואם אתה רוצה שמורים לא
יאבדו את העשתונות ,שילדים לא יקחו מהם דוגמא ויאבדו את
העשתונות גם ,תן להם את התמיכה שהם צריכים לקבל אותה
והתמיכה היא קודם כל כבוד בדיוק כמו לילדים .וכבוד לא נמדד
רק בתלושי משכורת .כבוד נמדד גם בהתייחסות,
מיכאל מירו  :ו...
פרופ' אשר בן אריה  :ובגיבוי.
מיכאל מירו  :וכשאני אנסה קצת ככה לחדד את מה שאמרת,
משמעות הדבר שצוות בית הספר צריך להיות הרבה יותר גדול,
להפסיק להתקמצן פה על הכסף כי זה בעצם המבחן הגדול שלנו
כמבוגרים בחינוך שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו ,אנחנו צריכים
מערך תומך והכוונה להחזיר את אותה אחות או אח של בית
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הספר כי באמת יש הרבה לחצים שילדים פתאום נכנסים לאיזה
חרדה מסויימת.
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין.
מיכאל מירו  :אנחנו יודעים שיש שינוים גופניים לילדות ,לילדים,
הם פתאום לא יודעים מה לעשות ,אין אבא ,אין אימא באותו
רגע ,גם המכשיר הסלולרי שתכף נדבר גם עליו  ...למערכת
החינוך .ולהחזיר את אחיות בריאות הציבור ,להחזיר את היועצים,
את ההדרכה הפדגוגית שפעם הייתה.
פרופ' אשר בן אריה  :מותר גם שיהיה קצת עודף של מורים
בבית ספר ,כי אז אם חס וחלילה מורה חולה או קרה לו משהו,
סתם נמצא בלחץ שעה מסויימת אז מישהו יכול למלא את
מקומו.
מיכאל מירו  :כן.
פרופ' אשר בן אריה  ... :עם הפאניקה.
מיכאל מירו  :או לחלק את הכיתה לשניים ,כן.
פרופ' אשר בן אריה  :או לחלק את הכיתה לשניים .כל הדברים
שכולנו מדברים עליהם בסופו של דבר אנחנו נכשלים בהם במבחן
הביצוע כבר לא מעט שנים.
מיכאל מירו  :זה חומר לזה שמדבר כל הזמן על למידה
משמעותית ,שר החינוך,
פרופ' אשר בן אריה  :זה חומר,
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מיכאל מירו  :ולמידה משמעותית תעזוב אותך מהסיפורים ,זה,
פרופ' אשר בן אריה  :זה חומר לכל,
מיכאל מירו  :באמת לדעת חנוך לנער על פי דרכו,
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין.
מיכאל מירו  :וצריך לתת,
פרופ' אשר בן אריה  :חומר לכל קובעי המדיניות במדינת ישראל
שצריכים להבין שאי אפשר להמשיך ככה .תראה אם הגענו למצב
שנגידת בנק ישראל שמעולם לא נחשדה כמייצגת את מקצועות
העבודה הסוציאלית או תפיסת העולם הסוציאליסטית ,אבל אם
היא באה ואומרת והיום שמעתי אותה פעם נוספת אומרת או
קראתי על מה שהיא אמרה אתמול שלא יהיה מנוס מהרחבת
ההוצאה הציבורית בישראל ,כי מה שאנחנו מספקים לאזרחים
היום הוא מתחת לכל רמה ,וזה קורה בחינוך וזה קורה בבריאות,
קורה בכל מקום אחר.
עכשיו אין הצדקה לאלימות ,נקודה .אבל ניתן למנוע אלימות גם
באמצעות שינוי התנאים .שינוי התנאים זה כולל גם את הכבוד
לילדים ,אבל גם לאנשי המקצוע בתחום שאני בא ממנו האלימות
שמופגנת כלפי העובדים הסוציאליים בשנים האחרונות גם הפיזית,
במיוחד האלקטרונית ,האינטרנטית ,הקלות שבה אנשים שהורשעו
בדין מוזמנים לכנסת כדי להטיח האשמות קשות בעובדים
סוציאליים ,הקלות שבה חברי כנסת קוראים לעובדים סוציאליים
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חוטפי ילדים ,שהם משרתי ציבור ,אז אם עומד חבר כנסת מבלי
לנקוב כרגע בשמו לצורך העניין ,וקורא לעובדת סוציאלית בדיון
שמשודר בטלוויזיה את חוטפת ילדים ,מה הוא ילין או מה אנחנו
נלין אם אחד מהאנשים שמאמין לו יתקוף את אותה עובדת
סוציאלית מחר .ואיפה נמצאות הרשויות ,ואיפה נמצא ,נמצאים מי
שצריך לטפל,
מיכאל מירו  :שלא לדבר על מה היא מרגישה,
פרופ' אשר בן אריה  :לחלוטין.
מיכאל מירו  :לקרוא את הדברים האלה.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
מיכאל מירו  :היא עושה את עבודתה,
פרופ' אשר בן אריה  :והיא,
מיכאל מירו  :כפי שהיא תופסת,
פרופ' אשר בן אריה  :והיא מנועה מלענות כי היא לא יכולה
לפרסם את הפרטים למה אותו ילד למשל הוצא מביתו .אנחנו,
והיא לא תפרסם את זה כי היא מחויבת לילד ולא להוריו .והשיח
הזה ,חוסר הכבוד הזה הוא חלק גדול משורשי האלימות שלנו.
מיכאל מירו  :כן .אנחנו צריכים ללמוד כמו שאומרים לעשות
דיאלוג אמיתי ולדעת להקשיב ,אתה יודע אחת הבעיות לדעתי
אנחנו לא אוהבים להקשיב ,אנחנו אוהבים רק לדבר.
פרופ' אשר בן אריה  :נכון.
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מיכאל מירו  :זאת הבעיה שלנו.
פרופ' אשר בן אריה  :אנחנו צריכים לדעת להקשיב ,אנחנו צריכים
לדעת לכבד את השונה ,את עמדת האחר ,ואנחנו צריכים להיות
פחות פסקניים קצת בחלק מהדברים ומותר שלאדם תהיה אדם
משלה ,משלנו .אבל הכי חשוב אנחנו צריכים להתייחס בכבוד,
אנחנו צריכים לכבד את בעלי התפקידים ואת הילדים באותה
מידה ,אני לא רואה הבדל בין הדברים האלה.
מיכאל מירו  :כן .זה דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון .וכעת
תשע ושלושים ,מלאכי חזקיה עם עדכון החדשות .אחרי זה
פרסומות ונמשיך.
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