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כותרת :ראיון עם נעמי גוטמן ,ראש תחום תוכניות
לימוד במכון חרוב ,על כנס ב"ש לשלום
רפאל אישרן :כנס באר שבע לשלום הילד  2012נערך היום ומחר
באוניברסיטת בן גוריון שבנגב .הוא מתמקד בשלום הילד מנקודת
ראות של מדיניות כוללת תכנון ומעשה .אנחנו רוצים לומר שלום
לנעמי גוטמן ,ראש תחום תוכניות לימוד במכון חרוב ,שלום לך,
ערב טוב.
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :ערב טוב
רפאל אישרן :אז בואי ספרי לנו מעט מה צפוי לבאי הכנס.
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :יש היום אנחנו עברנו את היום הראשון
של הכנס ,שמעורבים בו ,נטלו בו חלק המועצה לשלום הילד,
אוניברסיטת בן גוריון ,מכון חרוב ועיריית באר שבע .בגלל כניסתו
של מכון חרוב ,שעוסק בהתעללות בילדים מחקר והנחלת ידע אז
הוקצו רצועת מושבים מיוחדת שתעסוק בילדים בסיכון ובסכנה גם
היום וגם מחר .זאת אומרת שחלק מהכנס יהיה כמו שאמרת
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קודם יעסוק במדיניות ובסנגור וחלק מהמושבים יעסקו בנושא של
ילדים נפגעי התעללות ,כמו למשל מושב שיעסוק ,שעסק בחרדים
לשלומם ,על פגיעות מיניות באוכלוסייה החרדית או מושב שעסק
בלהתעלם להשלים או להבין על טיפול מותאם תרבות
רפאל אישרן :כן וכשאת מדברת על נושאים שקשורים לפגיעות
בילדים במגזר החרדי ,את מדברת על איזה שהם מאפיינים
מיוחדים למגזר הזה שלא קיימים במגזרים אחרים או שבעצם
אנחנו מדברים על אותה גברת בשינוי אדרת?
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :יש מאפיינים שהם זהים ויש מאפיינים
שהם מיוחדים בגלל החינוך של הילד ,הערכים שממנו בא,
המשפחה ועל זה באמת דנו מספר אנשים ,שרובם מגיעים במושב
מתחום ,אנשי טיפול שמגיעים מהמגזר החרדי ודנו בנושאים שונים
בתחום הזה .גם על טיפול מותאם תרבות ,איך אתה מטפל בילד,
איך אתה מגיע לנושא של למנוע פגיעות בילדים ואיך אתה ,ואיך
המגזר מתמודד עם הבעיה של פגיעה מינית דרך העירוב של
אנשי ,של הרבנים ,של אנשי הקהילה ,מערכות החינוך והטיפול.
רפאל אישרן :כן .אז כשאת מדברת על הציבור החרדי ,על
הקהילה החרדית ,עד כמה את רואה שהקהילה הזאת פתוחה
להתערבות חיצונית חוץ קהילתית בכל מה שקשור בפגיעות
בילדים?
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :אני חושבת שהשנים האחרונות עשו טוב
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מאוד לנושא של התמודדות עם פגיעות מיניות במגזר החרדי.
המגזר החרדי הרבה יותר יודע שיש בעיה ,הרבה יותר פתוח
לשמוע אבל צריך מאוד להיות רגישים לדרך שאנחנו עושים .לא
להיכנס ברגל גסה ולהגיד אלה התכתיבים ,אתם צריכים לדבר על
זה .צריך לדבר על זה אבל צריך לדבר על זה בצורה שהמגזר
יכול להבין שלא יפגע בערכים של הילד שהוא מאוד מאוד תמים
בטבעו והשפה שהיא שפה שונה  ,הם מוכנים לעשות את זה אבל
הם מוכנים יותר לעשות את זה עם האנשים מתוך התחום הזה,
התחום של אנשים שהם מטפלים בפגיעות מיניות והם חרדים
בעצמם
רפאל אישרן :כן
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :ובצורה יותר שקולה ולא ברגל גסה .זה
המסר שלנו ובחרוב אנחנו עושים מספר רב של פרויקטים יחד עם
המגזר החרדי עם עיריית בני ברק ועם המכללה החרדית ועם
אנשים נוספים בפרויקטים של למידה וימי עיון וכו'' .הם מאוד
מאוד צמאים אבל כשאשר אתה מדבר על התאמה תרבותית אז
אתה צריך גם לעשות אותה בפועל ולעשות את זה ביחד.
רפאל אישרן :מן הידע שלך ,במגזר הזה יש מספיק אנשי מקצוע
שבאים מתוך המגזר כדי לתת מענה לבעיות שהמגזר מייצר?
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :אני חושבת שיש אנשי מקצוע אבל אני
לא חושב שיש מספיק אנשים שמומחים לטיפול בפגיעות ולכן
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המכון עשה ,מכון חרוב עשה יחד עם עיריית בני ברק תוכנית
רחבה ל 20-מטפלות חרדיות .השנה אנחנו עושים השתלמות נוספת.
בסוף השנה אנחנו נעשה למטפלים גברים .בסיומן של שנתיים
יכנסו למגזר כ 100-אנשים שהם פסיכולוגים  ,עובדים סוציאלים
ומטפלים באומנויות שיוכלו להשתלב בכל המגזרים החסידי
והליטאי ואז אנחנו נראה תרומה ותמורה הרבה יותר גבוהה
לטיפול במגזר .אנחנו מאוד מעריכים את החלק הזה שרוצה באמת
לבוא ללמוד וליישם בקהילה מהמקום הזה של לקחת את
האחריות ולבוא ולעזור למגזר שהוא שלך .דבר שהוא לא מאוד
מאוד טבעי.
רפאל אישרן :כן ,נעמי גוטמן ,כן ,בכינוס הזה שאתם עורכים
היום ומחר ישתתפו נשים אנשי מקצוע מתוך הציבור החרדי?
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :כן .גם בוגרי התוכניות שלנו ,גם אנשים
משפיעים מתוך קהילתם הם וגם אנשים שונים ,בהחלט שכן.
רפאל אישרן :כן .אז הנה הכינוס המיוחד הזה ,כינוס באר שבע
לשלום הילד  .2012נעמי גוטמן ,ראש תחום תוכניות לימוד במכון
חרוב ,תודה רבה לך על הדברים.
נעמי גוטמן ,מכון חרוב :תודה רבה.
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