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כותרת :פרופ' אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב-
היערכות להקמת מסגרות לילדים בסיכון
פאר-לי שחר :

אנחנו נמצאים זמן לא רב לאחר סיומו של
על ההשפעות בעיקר על ילדים

מבצע עמוד ענן ולא הרבנו לדבר

שחוו את האירועים הטראומתיים האלה שלום לפרופ' אשר בן
אריה
פרופ' אשר בן אריה :
פאר-לי שחר :

שלום

רב

ממכון חרוב אנחנו מדברים בנושא

הזה דווקא

בשעה שכבר מדברים על הערכות להקמת מסגרות לילדים באזורי
עימות ,ילדים בסיכון.
פרופ' אשר בן אריה :

נכון אנחנו מדברים על זה כי בזמן

עימות יש אוכלוסייה ספציפית שלא שמנו אליה מספיק דגש עד
עכשיו וזו האוכלוסייה של ילדים בסיכון ואלה שמטפלים בהם או
המסגרות
סוציאליים

שמטפלות בהם .נוצר מצב בזמן עימות שעובדים
ואחרים שמטפלים בילדים שהוצאו מביתם או שהושמו
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בפנימייה מוצאים את עצמם מצד אחד אחראים לילדים עצמם
בתקופה מאוד קשה ורצים איתם למקלטים או לחדרים ממוגנים
ומצד שני הם עצמם הורים לילדים שנמצאים בבית באותה תקופה
ילדים שלהם ,לבין הילדים

ולא בבית ספר והם נקרעים בין

שהם אחראים עליהם מקצועית ובנוסף לכל זה
נמצאים בתקופה קשה של פחד קיומי

הם עצמם

עצמי להם כשהם

צריכים לרוץ כל אזעקה למקלט או לחדר המוגן.
פאר-לי שחר :

כלומר אנחנו מדברים על טיפול גם בילדים

בסיכון או בני הנוער בסיכון וגם

באותם אלה שאחראים להם

באותה תקופה.
פרופ' אשר בן אריה :

נכון אנחנו מדברים

בעיקר על הערכות

ועל הכשרה של מסגרות ושל אנשים גם דרך משרדי הממשלה
שהבינו את החשיבות של העניין וגם באמצעות גופים וולונטריים
כאלה ואחרים על מנת להיערך ולתת מענה בתקופת חירום לצורך
המשולש הזה של הילדים של העובדים הביולוגיים הילדים שלהם
במסגרות השונות ושל העובדים עצמם.
פאר-לי שחר  :ואיך ניתן באמת להיערך לטיפול מורכב כל כך?
פרופ' אשר בן אריה :

יש מספר

פתרונות שנשקלים כרגע ויש

אחד שלפחות בתקופות חירום מנסה לקדם באופן וולונטרי אחד
זה באמת להעביר את הילדים האלה עם אנשי המקצוע למקום
אחר הפתרון הזה הוא הולך ונהיה יותר ויותר בעייתי מכמה
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טעמים ?:ראשית אזור העימות הוא הרבה יותר גדול וקשה למצוא
מקומות שניתן להעביר אותם מבלי שזה יקרה (2.העברה של ילדי
כאלה שהוצאו מביתם ונמצאים במשבר קשה ונכנסו למסגרת
חדשה ההעברה שלהם למסגרת אחרת לא מוכרת עוד פעם גם
אם זה לתקופת ביניים

היא מאוד בעייתית מבחינתם .אופציה

אחרת שנשקלת בימים אלה ואני יודע שגם משרד הרווחה וגם
משרד התמ"ת מעורבים בזה זה באמת לבנות איזשהו מערך
מתנדבים או של

של

אנשי מקצוע מהאזורים שאינם נמצאים בעימות

שזמן עימות ירדו ויתגברו את המוסדות\.
פאר-לי שחר :

הם עצמם

ירדו למוסדות ולא הילדים יוצאו

מהם.
פרופ' אשר בן אריה :

בדיוק  .מכון חרוב לקח על עצמו

להוביל איזשהו פרויקט של גיוס מתנדבים של אנשים
מקצוע בכירים שהם מוכנים
לא לרדת סתם

שהם אנשי

בהתנדבות ללא שכר בזמן העימות

לאזור ולהסתובב אלא

לרדת ולהצטרף

לצוותים או למקומות שהם ישובצו ויכירו אותם מראש
לתגבר ולסייע ולאפשר גם לחלק מהעובדים שמה לקחת
פסק הזמן ולוודא שבביתם הביולוגי או בבית

על מנת
את

במשפחתם הכל

קורה כמו שצריך ואז לחזור עם ראש הרבה יותר קטן.
פאר-לי שחר :

אז פרופ' אשר בן אריה מה נדרש מכם במכון

חרוב לעשות כדי להערך למצב הזה?
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פרופ' אשר בן אריה :

במבצע לגייס מתנדבים

א( יצאנו

ולשמחתנו הענות היא גדולה ,ברגע שנגייס כמות של מתנדבים
מספקת אנחנו ניקח אותה ואנחנו רוצים להדפיס סקר צרכים
בקרב מוסדות ופנימיות ואחרי זה אנחנו נצוות אנשים למוסדות
נבצע להם איזשהי הכשרה יותר ברמה של היכרות עם המוסד
שהם יהיו במערך המילואים שלו אם אני רשאי להשתמש במושג
הזה ובעת מצוקה או בעת חירום אנחנו נסייע בהסעה שלכם או
בחיבור שלהם לאותם
פאר-לי שחר :

מוסדות ובליווי שלהם.

מהבדיקות שאתם עושים עד כמה באמת המבצע

האחרון עמוד ענן השפיע על אותם ילדים בסיכון? גרם להם
לטראומה?
פרופ' אשר בן אריה :

ללא ספק השפיע גם על הילדים וגם על

אנשי המקצוע זה טראומה על
השפיע על כולם

טראומה מסוג אחר .זה  ..הוא

אין ספק שהוא לא תרם לבריאות של אף אחד

מהאוכלוסייה האזרחית באזורית שנאלצו לתפוס מחסה וכשמדובר
על אוכלוסייה שמראש הוא נמצאת במצב פגיע במצב קשה אז
הנזק הנוסף שנגרם הוא לצערנו הרבה יותר גדול.

הטראומה או
פאר-לי שחר :

ואני רוצה לעבור

בפועל בשטח,

זה בכל הקשור לילדים שזקוקים

הרחבה של

אתך עכשיו למה שנעשה
להגנה ,

המרכזים לילדים .מה אתה יכול לחדש לנו?

פרופ' אשר בן אריה :

אני כוןל להגיד לך שסוף סוף בשעה
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להערכתי בטווח של מספר שבועות עד

טובה אנחנו נמצאים

מספר חודשים ,מכסימום אני מדבר על מספר שבועות פתיחה של
שני מרכזי הגנה נוספים אחד בחיפה ואחד בבאר-שבע ,שני
המרכזים האלה היו גם על פי חוק צריכים

להיפתח כבר מזמן.

לשמחתנו בהתערבות בג"צ משרד הרווחה פרסם מכרז המכרז
הסתיים ,נבחרו זוכים המבנים עוברים שיפוץ והשיפוץ לקראת
שבתחילת שנת

סיום,הצוותים נבחרו ואנחנו מקווים

 2013שני

המרכזים הנוספים יתחילו לפעול
פאר-לי שחר :

תחילת

פרופ' אשר בן אריה :

 2013זה עוד שבועיים אתה יודע
נכון

המרכז בבאר-שבע יהיה גמור תוך

שבועיים שלושה המרכז בחיפה ייקח לו כמה שבועות יותר
הצוותים נבחרו מתחילים הכשרה בסוף דצמבר ואנחנו מקווים
שתוך באמת מספר שבועות המרכזים יתחילו לפעול.
פאר-לי שחר  :ואנחנו מדברים על הנושא הזה של מרכזי הגנה
כאילו כל אחד יודע מה זה מרכז הגנה לילד
פרופ' אשר בן אריה :
פאר-לי שחר :

נכון

אז בוא תסביר לנו

פרופ' אשר בן אריה :

מרכז הגנה הרעיון שלו הוא מאוד פשוט

הרעיון שלו הוא שילד שהוא נפגע
אותו יתחילו לנדוד

ו ..במקום שהילד ומי שמלווה

בין עובד סוציאלי

לחוק נוער לבין חוקר

הילדים לבין הרופא שבודק ומשם לפרקליט ולתחנת המשטרה
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הילד יגיע למקום אחד וכל אנשי המקצוע יגיעו אליו .המקום
שהילד מגיע אליו הוא מקום ידידותי שמותאם לילדים נעים
לשהות בו יותר וכל אנשי המקצוע מגיעים לילד וכך בעצם
מקטינים בצורה משמעותית את הטראומה המשנית שלו.
פאר-לי שחר  :גם של הילד וגם של אלה שמלווים אותו וצריכים
לגרור אותו ממקום למקום.
נכון במקרה שההורים שלו מלווים אותו

פרופ' אשר בן אריה :

מי שאינו מלווה אותו אם זה ההורים

הפוגעים גם במקרה שלא

ההורים פגעו וההורים עומדים לצד הילד זה מאוד מקל
את

כל התהליך  .יש שני מרכזים כאלה שנקראים

שוסטרמן,

עליהם

בתי

לין

לכבודה של גב' לין שוסטרמן ,שתרמה להקמה פיזית

שלהם אחד פועל בירושלים ואחד בתל השומר .בתוך

מספר

שבועות יהיו שני בתי לין שוסטרמן התגייסה להקמה של השיפוץ
ואחד בבאר שבע ולשמחתי משרד

הפיזי שלהם אחד יפעל בחיפה

הרווחה גם פרסם את המכרז לארבעה נוספים ואנחנו מקווים
שתוך כשנה יצטרפו ארבעה נוספים והחוק ימומש אחת ולתמיד
ויהיו שמונה מרכזים בפרישה ארצית שייתנו מענה לצרכים של
אותם ילדים והמשפחות שלהם
פאר-לי שחר  :ואנחנו מקווים שמספר הילדים שיגיעו לשם ילך
וייקטן תודה רבה פרופ' אשר בן אריה מנכ"ל מכון חרוב.
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