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כותרת :פרופ' אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב
לטיפול בילדים נפגעים  -עד כמה קשה
אסתי פרז  :הפרופ' אשר בן אריה ,שלום.
פרופ' אשר בן אריה  :שלום רב.
אסתי פרז  :מנכ"ל מכון חרוב לטיפול בילדים נפגעים ,ילדים
שעברו התעללות.
אשר בן אריה  -מנכ"ל מכון חרוב לטיפול בילדים שעברו
התעללות  :נכון.
אסתי פרז  :בוא ננסה לכמה דקות ,אני ואתה ,להיות ילדים .עד
כמה קשה ,עד כמה זה נדיר ,להתלונן על ההורים שלך שהם
מכים אותך?
אשר בן אריה  :תראי ,זה קשה מאוד .ואם ילדים עושים את זה,
אז סימן שלא מדובר על משהו קל ערך ולא מדובר על משהו
זניח .ואם אתה כבר עושה את זה ,אז הדבר הכי גרוע שיכול
להיות ,ואנחנו מדברים על זה גם כאנשי מקצוע כל הזמן ,זה
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הקורבנות המשנית .הכי גרוע זה כשילד כבר אוזר אומץ ומדווח,
ורואה שלא עושים עם זה שום דבר.
אסתי פרז  :מה קורה לילד הזה?
אשר בן אריה  :הוא מאבד אמון מוחלט בכל המערכות .הוא
אומר  -אני אזרתי אומץ ובאתי ואמרתי שפוגעים בי ,ואפילו
כנראה נמצאת כדובר אמת ,והמערכת מזניחה אותי ,המערכת לא
מתייחסת אלי .וילד כזה מאבד אמון .ואם חס וחלילה המצב
ימשיך ,אז הסיכוי שהוא ישוב ויפנה יקטן ,והוא בכלל יאבד אמון
בעולם המבוגרים .אנחנו בגדנו בו פעמיים .פעם אחת בגדו בו מי
שפגעו בו ,ופעם שניה פגענו בו אנחנו כחברה ,בכך שלא הגענו
אליו ,למרות שידענו שהוא זקוק להגנה.
אסתי פרז  :במקרה הזה יש הרבה סימני שאלה ,הרבה סימני
שאלה איך כל-כך הרבה גורמים היו מעורבים ,כל-כך הרבה
גורמים אחרים לא היו מעורבים ,ולא היה שום צדיק בסדום
הייתי אפילו אומרת ,מתוך הגורמים  -גם גורמי הטיפול וגם גורמי
האכיפה  -שאמר רגע ,מה קורה כאן ,יש כאן ילדים ,יש כאן
ילדים ,עוד לפני אם הוא כן מכהן בתפקידו או לא מכהן
בתפקידו .יש כאן ילדים .גם עכשיו אנחנו שומעים שהשופט הוציא
את עצמו לחופשה .אז מה זה נתן לילדים?
אשר בן אריה  :תראי ,אני אגיד לך ככה ,המילה סדום היא
נכונה בהקשר הזה ,אבל לא בקונוטציה של צדיק .ואני לא חושב
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שכל הגורמים פישלו פה ,ואני לא חושב שכל הגורמים איכזבו את
הילדים .בדיעבד כן ,כי לא קרה שום דבר .אבל אנחנו רואים פה
מקרה שבו המערכת עבדה ,שבו פנו לילד ...שילד פנה למורה,
והמורה דיווח למי שהוא היה צריך לדווח .ומי שקיבל את הדיווח,
גם אם באיחור כזה או אחר בגלל קיצוצים או תורי המתנה -
החקירה התבצעה .וההליך התחיל להתנהל .ובא היועץ המשפטי
לממשלה ועצר את התהליך.
אסתי פרז  :והתהליך הזה נעצר ,ואני מבינה שגם מתוך הפרטים
שידועים ,שגם האיש הודה והאיש עבר איזה שהוא טיפול מסוים,
והאיש חזר לסורו והילדים המשיכו לסבול .והם ממשיכים עד
היום ,אני לא יודעת.
אשר בן אריה  :אני לא יודע אם הם ממשיכים או לא.
אסתי פרז  :אני לא יודעת.
אשר בן אריה  :אבל נכון ,ובמיוחד מקוממת ,אני חייב להגיד לך,
עוד יותר ...אותי אישית ,עוד יותר מהמעשה עצמו של ההשתקה
והדחיקה והדחיה של שנתיים ,שהוא בלתי נסלח ,עוד יותר
מקוממת התגובה שהוציא משרד היועץ המשפטי אתמול ,שהוא
עשה את זה בשם טובת הילדים .עכשיו עם כל הכבוד שאני
רוחש או לא רוחש ליועץ המשפטי ולמוסד שבראשו הוא עומד,
הוא איננו מוסמך לשקול שיקולים של טובת הילד .הוא לא מבין
בזה ,זה לא תפקידו ,והוא לא נדרש לעשות את זה .בשביל זה
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יש אנשי מקצוע שהחוק בישראל הסמיך אותם לעשות את זה.
ובא היועץ המשפטי והוא מערער על הפסיקה של אנשי המקצוע.
בשם מה? היועץ המשפטי יכול להרשות או לא להרשות חקירה
של שופט ,אם זה קשור לעבודתו השיפוטית ,או אם זה יכול
להלך עליו אימים ,או אם זה יכול להשפיע .מה זה קשור
להתנהגות של אדם מחוץ לבית המשפט ,ומה פתאום היועץ
המשפטי יודע מה טובת הילד? מאיפה הוא יודע מה טובת הילד?
אסתי פרז  :ותרשה לי להכעיס אותך עוד קצת ,כי גם אני איתך
ככה כועסת ,על משפט ,אולי אני לא מדייקת לגמרי אבל זה רוח
הדברים שמסרו ממשרד המשפטים ,שאחד הנימוקים היו,
המשפטיים ,שהילדים מתפקדים טוב .הילדים בסך הכל מתפקדים
טוב.
אשר בן אריה  :מי זה...
אסתי פרז  :מה זה רלבנטי?
אשר בן אריה  :א -זה לא רלבנטי .וב -מי זה משרד המשפטים
שיודע אם הילדים מתפקדים טוב ,או לא טוב .תארי לך שיבוא
פסיכולוג והוא יגיד ,והוא יחליט או ידרוש להחליט אם להעמיד
אדם לדין ,או לא ,כפרקליט .מה מבין היועץ המשפטי לממשלה
בתפקוד ילדים .הוא לא מבין בזה ,הוא לא יודע את זה ,זה לא
עניינו ,והוא לא צריך להתערב בזה.
אסתי פרז  :מה צריך לעשות עכשיו? מה הדבר הנכון לעשות
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עכשיו? המערכת כאילו עכשיו טיפה נרגעה ,כי האיש יצא לחופשה.
אז יצא לחופשה ,יש לו יותר זמן פנוי ,אני לא יודעת ,להיות
בבית.
אשר בן אריה  :אני אין לי שום בעיה שהאיש ימשיך להיות
שופט ,אם חושבים שהוא שופט טוב ,עד שהוא יורשע או לא
יורשע .זה לא קשור .צריך למצות את החקירה עד תומה .ואם
האיש הוא עבריין ופגע בילדיו ,הוא צריך להיענש ככל עבריין
אחר .ואם הוא לא עבריין ,אז הוא צריך להיות מטוהר .אבל
החקירה לא יכולה להיעצר ,ומי שלא מוסמך להחליט מה היא
טובת הילדים לא צריך להחליט מה היא טובת הילדים .ושכל
אדם יבצע את תפקידו ,תאמינו לי שניראה יותר טוב .ויש לו אני
מניח ליועץ המשפטי מספיק עבודה ומספיק דברים להתעסק בהם,
חוץ מלנתח את רמת התפקוד של ילדים של מר כהן ,או של מר
לוי.
אסתי פרז  :אם הילדים האלה ,פרופ' בן אריה ,היו מגיעים אליך
מחר ,מה היית אומר להם? מה אתה מספר להם? מה אתה
מסביר להם?
אשר בן אריה  :קודם כל אני מתנצל ,אני מתנצל שאנחנו כחברה
כמבוגרים בגדנו בהם ,ובגדנו בהם פעמיים .וב -אני אומר להם...
אסתי פרז  :איך משקמים את האמון הזה?
אשר בן אריה  :קודם כל ממצים את החקירה עד תומה .קודם
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כל ממצים את החקירה עד תומה ,ואומרים לילדים אם ככל
הנראה ,ואני לא מכיר את המקרה ואין לי מושג על מי מדובר
ועל מה מדובר ,אבל אם יש דברים בגו ,קודם כל צריך להגיד
לילדים  -אתם צדקתם ואנחנו

מאחריכם ,ומה שנעשה היה לא

תקין ואין לזה שום הצדקה ,ולא משנה מי האמא או האבא או
הדוד או החבר של האבא שלהם .זה לא משנה .וצריך לתת להם
גיבוי מלא ,אם המקרה הוא נכון .אבל בשביל זה צריך קודם כל
למצות את החקירה.
אסתי פרז  :פרופ' אשר בן אריה ,מנכ"ל מכון חרוב לטיפול
בילדים נפגעים ,תודה רבה לך על השיחה הזאת.
אשר בן אריה  :תודה לכם.
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