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כותרת :אלון שני  -פקידי הסעד קיבלו דיווחים
רבים על חשד להתעללות בילדים  .חלה
אריה גולן  :ולסיום ,ילדים בסיכון .כמחצית מן הפניות לפקידי
הסעד היו על רקע חשש לפגיעה פיסית או מינית בילדים הללו
בשנת  .2009הנה כתבנו לענייני רווחה ,אלון שני.
אלון שני  :ידיהם של פקידי הסעד היו עמוסות מאד בשנה
שעברה .לא פחות משלושים ושלושה אלף שבע מאות וחמישים
דיווחים על ילדים במצבי סיכון הגיעו אל אנשי המקצוע
הסוציאלים .דיווחים מגורמי רווחה ,חינוך וקהילה שנחשפו לחשד
או לחשש לפגיעה בילדים .הנתונים די דומים לשנת  ,2008אולם
אשתקד חלה עלייה קלה במספר הפניות על רקע חשש לאלימות
פיזית נגד קטינים ,אומרת חנה סלוצקי ,פקידת הסעד הראשית
במשרד הרווחה.
חנה סלוצקי  :אני חושבת שהעלייה הזאת אנחנו רואים אותה
בשטח כאלימות כלפי ילדים בגיל הרך .בשנה האחרונה היו מספר
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אירועים של אלימות קשה כלפי תינוקות שלא הצליחו להגיע
אליהם בשלבים מוקדמים יותר ,לזהות בזמן את הסכנה כלפי
קטינים אלה.
אלון שני  :נתון חיובי דווקא אולי הוא ירידה במספר הדיווחים
על הזנחה שאותה זוקפת סלוצקי לתוכניות בקהילה ,התערבויות
ומענים שסייעו להורים שאותרו בזמן .עם זה כחמשת אלפים
ושלוש מאות פניות בעניין אלימות מינית נגד קטינים בחנו פקיד
הסעד .הפרופסור רמי בנבנישתי ,ראש תוכנית המחקר במכון חרוב
אומר כי המספרים הללו מצביעים על בעיה חברתית שאי אפשר
לטאטא מתחת לשטיח.
פרופסור רמי בנבנישתי  :אנחנו לא בטוחים שחלק מהציבור יודע
להעריך את הסכנה שילדים נמצאים ולכן אנחנו מעריכים שהפניות
האלה הם בהחלט תת דיווח על מקרים שונים .באופן כללי מדובר
במגמת יציבות ,אבל אני חושב שיש לנו דרך עוד ארוכה להבין
מה מסתתר מאחורי המספרים האלה ,בלחץ ובעומס שבו נמצאים
פקידי סעד הרבה פעמים לא נבדקים חלק מהמקרים האלה עד
הסוף ואין לנו תמונה מספיק ברורה איפה אנחנו מזהים את
אותם קבוצת ילדים שהם פגיעות ואנחנו עדיין לא הגענו אליהם.
אלון שני  :לפי הערכות שיעור הפגיעה בילדים במגזר הערבי אינו
נמוך מבאוכלוסייה היהודית ,אבל מספר הדיווחים נמצא אשתקד
קטן יותר .הסיבות להערכת מחברי הדו"ח אינם רק נטיה להסתרה
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אלא גם משאבים דלים יותר שיש בידי פקידי הסעד במגזר
הערבי.
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