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כותרת :ד"ר יורם בן יהודה ,יו"ר החברה למניעת
התעללות והזנחת ילדים בישראל ממכון
אסתי פרז  :שלום לך הד"ר יורם בן יהודה.
ד"ר יורם בן יהודה  :שלום וברכה.
אסתי פרז  :יושב ראש החברה למניעת התעללות והזנחת ילדים
בישראל ,ומנהל פרוייקט למניעת טלטול תינוקות במכון חרוב.
הסיפור הזה קשה ,הסיפור הזה טרגי ,הסיפור הזה כואב ,הסיפור
הזה גם מכעיס .אבל כששומעים את האח לדוגמא וכששומעים את
האב שבמשך כל אותה תקופה עמד על דעתו שהוא לא טלטל,
וכששומעים מומחים שגם מביאים דעות אחרות ,אני שואלת אותך
כמומחה ,אפשר להכריע בדברים האלה? זאת אומרת לקבוע חד
משמעית אם יש מחלה או שהיה טלטול שגרם לשברים ולמוות?
ד"ר יורם בן יהודה  :חד משמעית ברפואה אף פעם אין .זה,
הצהרה גורפת מה שאני אומר עכשיו.
אסתי פרז  :כן.
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ד"ר יורם בן יהודה  :עכשיו אם אני אשים את ההצהרה הזו
בצד,
אסתי פרז  :כן.
ד"ר יורם בן יהודה  :הסבירות שהייתה מחלה שנותרו רק
תוצאותיה ,אבל סימניה נעלמו לחלוטין היא אפסית .ולכן גם לא
סביר שהיה פה משהו אחר חוץ מטלטול .אני רוצה להדגיש
שבמרבית המקרים של טלטול ,זה לא נובע מרוע ,זה לא נובע
מהיות הבן אדם רע מטבעו ,אלא זה נובע בתשעים ותשע אחוז
מהמקרים מתסכול עמוק ,מחוסר יכולת להתמודד עם בכי ,חוסר
ידע להתמודדות עם הבכי וחוסר ידע ומה הטלטול או למה
הטלטול יכול לגרום .ולכן אנשים מטלטלים .עכשיו אני ,אני רוצה
רק להגיב על משפט אחד ש,
אסתי פרז  :כן.
ד"ר יורם בן יהודה  :שאמר הדוד של התינוקות ,זה לא מקרה
ראשון שהורשע אדם על טלטול ,היה את מקרה וואלס מקרה
ידוע מאוד שעורר מהומות בירושלים בזמנו.
אסתי פרז  :נכון.
ד"ר יורם בן יהודה  :שהורשע בהריגה על טלטול בנו הפעוט .כך
שלהגיד שפה היה תקדים ובגלל זה הם יצרו כזה מחול שדים
נגד האב ,זה לא נכון.
אסתי פרז  :כן.
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ד"ר יורם בן יהודה  :אבל ,אבל עוד פעם אני רחוק מלהאשים
אנשים .אני בהחלט ,אני יכול להבין את התסכול הנוראי שבכי
ממושך יכול לגרום ,ובאמת התפקיד שלנו פה בעיקר להגביר את
המודעות ,להגביר את הידע של איך להתמודד עם הבכי ,של מה
לעשות כשהתינוק בוכה ואי אפשר להרגיע אותו ,לא מצליחים
להרגיע אותו .ולדעת קצת יותר על מה הטלטול יכול לגרום.
אסתי פרז  :מה זה הטלטול הזה שמדברים עליו ,ואני לא בטוחה
שכל ההורים בדיוק יודעים על מה מדובר .כי כמו שאתה אומר
הורים נורמטיביים לחלוטין ,גם יתכן שהם מטלטלים את התינוק
אפילו באופן שלא נראה להם מזיק ,אבל הגוף הקטן הזה זה
מזיק לו מאוד.
ד"ר יורם בן יהודה  :אכן .הטלטול הזה הוא בעצם אחיזה של
התינוק בדרך כלל באזור בית השחי עם לחץ של האצבעות על
בית החזה ולכן נגרמים גם השברים בצלעות ,אותם שברים שבדרך
כלל ברנטגן מוצאים מספר ימים מאוחר יותר ,לא רואים אותם
מיד כשהם קורים .ובאחיזה החזקה הזו כדי להרגיע את התינוק
בהתחלה די בעדינות אומרים די ,די ,ואז מתחילים לנער את
התינוק יותר ויותר חזק ,עד שבסופו של דבר התינוק משתתק כי
הוא פשוט מאבד את ההכרה .הניעור הזה הוא בפירוש טלטול
מאוד מאוד אלים של התינוק ,שגורם לתזוזה של המוח בתוך
הקופסא שלו ,של קריעה של כלי דם בתוך הגולגולת ,דימומים
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מוחיים ,דימומים ברשתית העין .שברים בעצמות הארוכות כתוצאה
מכוחות גזירה שנוצרים בהם .ולכן הנזקים הגדולים האלה
שקיימים כתוצאה מהטלטול הזה.
אסתי פרז  :כמה ,הד"ר בן יהודה ,התופעה הזאת ,ככל שאתם
יודעים נפוצה בקרב הורים?
ד"ר יורם בן יהודה  :תראי בארץ אין לנו סטטיסטיקה לעניין.
ויש לזה כמה סיבות ,סיבה אחת זה שבארץ מקרי מוות
פתאומיים של ילדים לא נבדקים בצורה יסודית ,אבל אני לא
אכנס לזה עכשיו ,זה נושא לשיחה שלמה .סיבה שנייה שאחוז
האבחון בארץ הוא עד לפני מספר שנים לקה מאוד בחסר .אבל
הסטטיסטיקה העולמית אומרת שבסביבות עשרים ילדים ,עשרים
תינוקות על כל מאה אלף לידות חי מטולטלים טלטול חמור ,עד
כדי הגעה של תינוק לבית חולים ומוות של התינוק .כלומר על
כל מאה אלף ילדים בסביבות עשרים ילד ,תינוקות מטולטלים .מה
שאומר שאם נסתכל בארץ ,אנחנו מדברים על זה סביבות
כחמישים ילדים בשנה.
אסתי פרז  :אז נתונים איומים .איך ,איך אתם עוזרים להורים
חסרי אונים ,הורים צעירים לעיתים ,לעיתים זה הילד הראשון ,אני
יכולה לספר לך באופן אישי שהבכור שלי נולד והיה בוכה בלי
סוף ,אז אני הייתי בוכה יחד איתו .זה לא תמיד היה עוזר ,אבל
לפעמים הוא היה נלחץ מזה שאני בוכה ומפסיק לבכות .אבל זה
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לא הדרך .אבל הורים לפעמים באמת לא יודעים מה לעשות .מה,
מה אתם ,איך אתם עוזרים להם? איזה,
ד"ר יורם בן יהודה  :אז,
אסתי פרז  :טיפ אפשר לתת ...
ד"ר יורם בן יהודה  :כמה ,כמה דברים שאנחנו יכולים לעזור
להם ,עזרה ראשונה זה שאנחנו כרופאי ילדים נלמד באמת את,
את ההורים מה לעשות כשהתינוק בוכה ,איך להתייחס אליו .ויש
המון אמצעי הרגעה שקיימים .הדבר היותר חשוב זה להסביר
להורים שאם אנחנו לא מצליחים להרגיע את התינוק או הם לא
מצליחים להרגיע את התינוק זה לא אומר שהם הורים רעים וזה
לא סוף העולם .אלא פשוט כאשר אנחנו כבר לא יכולים לסבול
את הבכי המתמשך הזה והמעיק בסופו של דבר כמה שהתינוק
הוא חמוד ונהדר הבכי האין סופי הזה מעיק ,אז אנחנו צריכים
לשים את התינוק במקום בטוח במקום שבו הוא יהיה מוגן,
ופשוט לצאת לכמה דקות ממוקד הרעש ,מתוך אזור התפעול
הבלתי נפסק הזה ,לנוח בעצמנו כמה דקות ואז להכנס שוב אל
התינוק שאנחנו כבר רגועים ואז נוכל בוודאי להרגיע אותו בצורה
טובה יותר.
הדבר החשוב ביותר בסופו של דבר זה באמת לדעת שבכי
מתמשך ובלתי נפסק הוא דבר טבעי שיכול לקרות לכל תינוק ,לא
הופך אותנו להורים רעים ובלתי נסבלים .אבל שאנחנו צריכים
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לדעת שאסור לנו בשום אופן לטלטל את התינוק ושיש פתרונות
שהם נורא פשוטים באמת .לזוז הצידה לכמה דקות ,לנוח קצת,
ולחזור רגוע אל הילד עוד פעם.
אסתי פרז  :ד"ר,
ד"ר יורם בן יהודה  :אני מקווה שבעתיד בנוסף לתוכניות מניעה
ותוכנית מניעה שגם המועצה לשלום הילד מריצה כבר יותר מחמש
שנים וגם תוכנית מקבילה שעכשיו התחלנו כדי ללמד הורים איך
להתמודד עם בכי ,גם הם יעזרו ושבהמשך נוכל גם להקים איזה
שהוא מוקד חירום להורים במצוקה ,להורים שלא יודעים
להתמודד עם הילד באותו רגע ,שיהיה להם טלפון או כתובת
אינטרנט זמינה שהם יוכלו לשוחח באופן ישיר עם ,עם אדם איש
מקצוע שיכול להרגיע אותם שיכול להדריך אותם וללמד אותם
איך להתמודד.
אני מוכרח לחזור עוד פעם גם להורה באמת לאור התוצאות של
המשפט שפורסמו עכשיו ,אנשים נורמליים לחלוטין ,נורמטיביים
לחלוטין עלולים לטלטל את התינוק ,את תינוקם הן כתוצאה
מאותה ,מאותו תסכול וחוסר יכולת להתגבר על הבכי .זה דבר
שקיים ,זה לא ,זה דבר שאסור שיהיה ,אבל לצערנו הרב הוא
קיים.
אסתי פרז  :הד"ר יורם בן יהודה ,תודה רבה לך על הדברים
האלה.
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ד"ר יורם בן יהודה  :על לא דבר ויום טוב.
אסתי פרז  :תודה.
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