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כותרת :טלי שלומי מנהלת תחום חרדים במכון
חרוב :בימים אלו מתקיים כנוס להכשרת
פאר לי שחר  :בימים האלה מתקיים כינוס מאוד מאוד מעניין,
שמתכוון לטפל בהתעללות בילדים בתוך הקהילה ,דווקא הדתית
והחרדית .ואיתנו טלי שלומי ,שלום לך.
טלי שלומי  :שלום ערב טוב.
פאר לי שחר  :מנהלת תחום חרדים במכון חרוב ,למען המאזינים
שלנו ,אנחנו נאמר שמכון חרוב ,זה מכון מספר אחת בארץ,
שמטפל בילדים שעברו התעללות.
טלי שלומי  :אנחנו לא מטפלים ,סליחה רק ,אנחנו לא מטפלים,
אנחנו מכשירים אנשי מקצוע.
פאר לי שחר  :שיטפלו.
טלי שלומי  :איך לטפל ,נכון מאוד.
פאר לי שחר  :עכשיו תגידי לנו ,מה הנתונים שמגיעים אליכם מן
העולם ,ועד כמה אנחנו כאן ,חריגים ,אם בכלל?
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טלי שלומי  :האמת היא ,שהכנס שאנחנו מקיימים עכשיו ,יחד עם
עמותת מגן מבית שמש ,הוא לא כולל את ..המטרה שלו היא
איסוף נתונים כל כך ,אלא בעצם מפגש בין נציגים של ארגונים
כאלה שפועלים בכל העולם ,שיתוף מידע ולמידה אחד מהשני
במה שקורה בכל המקומות האלה.
פאר לי שחר  :ועכשיו מה אתם מציעים לעשות? האם את רואה,
כשאת מסתכלת על החברה שלנו ,האם את רואה את תופעת
ההתעללות בילדים בקהילה הדתית והחרדית כשווה לזו בחילונית,
או חמורה יותר?
טלי שלומי  :לפי הנתונים היבשים שיש לנו ,ובכל העולם,
ההתעללות ה ...בכלל של התעללות בילדים ,היא שווה בכל
המגזרים ,בכל הקהילות ,בכל שכבות האוכלוסייה ,אבל אני יכולה
להגיד לך שבחמש השנים האחרונות בישראל ,יש ממש תופעה
בגדר של שינוי חברתי ,שמתחוללת באוכלוסייה החרדית ,שהחליטה
לשים את הדברים על השולחן ,ללמוד את התופעה ולטפל בה.
ואנחנו במכון חרוב כבר קרוב לארבע שנים ,מכשירים מטפלים
חרדים ,שיידעו לזהות ולטפל באוכלוסייה שלהם ,כי עד לפני חמש
שנים ,כמעט ולא היו שום מטפלים מהאוכלוסייה החרדית.
פאר לי שחר  :ואת אומרת שאתם מכשירים את המטפלים
החרדים ,באורח נפרד?
טלי שלומי  :נכון.
6335993
עמוד

2

מתוך

4

פאר לי שחר  :למה?
טלי שלומי  :אנחנו בעצם בנינו את ההכשרות בצורה מותאמת
לאוכלוסייה ,מותאמת תרבותית .אנחנו עושים הכשרות נפרדות
לנשים ולגברים ,כי אלה תכנים שהם מאוד מאוד קשים והם
דורשים גם מהמטפלים שלומדים את התחום גם חשיפה מסוימת,
וגם אם רוצים שהם יוכלו לדבר בצורה חופשית במהלך ההכשרה,
אז התאמנו את זה להם ,גם קיבוץ לצורך העניין ,זה אולי עניין
שולי ,אבל קיבוץ  ...ועם הכשר מתאים ,בהכשרות של גברים
יופיעו רק מרצים גברים ,כי זה מה שנקרא רגישות תרבותית.
אנחנו רוצים שהם ילמדו את התחום ,אנחנו רוצים שתהיה
התפתחות בתחום הזה ,ואנחנו גם רגישים לצרכים המיוחדים שיש
לאוכלוסייה.
פאר לי שחר  :אגב ,נתון מאוד מדאיג שעולה בכנס אצלכם ,זה
העובדה שלמעלה מחמישים אחוז מהמקרים ,הקרבן מכיר את
התוקף.
טלי שלומי  :נכון .הנתונים אפילו גבוהים יותר ,כשמדברים על
ילדים ככל שהם צעירים יותר ,אז הסבירות שהפוגע שלהם הוא
יהיה מוכר ,כי הנגישות היא גם יותר מאפשרת את זה ,ככל
שהגיל עולה ,אז אנחנו רואים יותר מקרים של תוקף שהוא לא
מהמשפחה או מהמעגל הקרוב.
פאר לי שחר  :ואנחנו נצפה לראות מה המסקנות שתגיעו אליהן
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במהלך הכינוס הזה ,שהוא הכינוס השני אגב ,שהארגונים מהארץ
והעולם מתכנסים לדון בנושא הזה .תודה רבה טלי שלומי ,מנהלת
תחום חרדים במכון חרוב.
טלי שלומי  :תודה לך ,ערב טוב.
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