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מיכאל מירו:

היום אנחנו נדבר על ילדים בסיכון .זה סיפור

שעלה לאחרונה ,ואנחנו נדבר עם אנשי מכון חרוב בירושלים ,על
מה עושים ,ובעיקר מה לא עושים.
אבל לפני כן ,אנחנו נציג את האורחים שלנו ,שיהיו בהמשך
השיחה.
דוקטור דודי מיקלברג ,מהמרכז האוניברסיטאי אריאל ,ודוקטור
רמי זוביידה ,מהמרכז הבין תחומי ,בהרצליה ,אני אזרוק לכם שתי
שאלות.
נתחיל בשאלה הראשונה ,השכלה גבוהה מה אתם אומרים?
ד"ר דודי מיקלברג:

עוד דבר שאנחנו הורסים לאט ,ובשיטתיות

במדינה שלנו .אבל בצורה מאוד יסודית.
ד"ר רמי זוביידה:

הערך המוסף היחיד היחיד שיש לנו

מהמדינה ,וגם אותו אנחנו מחסלים ,צעד אחרי צעד.

 



מיכאל מירו:

ובפוליטיקה ,זה התחום שלכם.

ד"ר דודי מיקלברג:

תנו לי את הכסף ,חבל עבור שניים נקודה

אחד מיליארד שקלים ,לבחור את אותה קבוצה שתעשה את אותם
דברים.
ד"ר רמי זוביידה:

שייך בדיוק לשאלה הקודמת.

בגלל שאין

חינוך ,ככה נראית גם הפוליטיקה שלנו.
מיכאל מירו:
חרוב.

זהו .אנחנו כאן עם האורחים שלנו ,עכשיו ,ממכון

ערב טוב לך הפרופסור הילל שמידט.

פרופ'' הילל שמידט:
מיכאל מירו:

ערב טוב.

אתה מנכ"ל מכון חרוב ,אז דבר ראשון ,תעודת

זהות ,מה זה המכון הזה.
ואחד לאחד ,את פרידה פייגלסון ,ואת פולה דוד ,שעובדות אתך,
מנהלות איתך ,את המכון ,אז בוא קודם נשמע מה זה.
ד"ר רמי זוביידה:

חשוב להציג את האנשים ,זה פרידה פייגלסון,

היא סמכ"לית המכון ,ופולה דוד היא ,מנהלת תוכנת הלימוד שלנו.
מכון חרוב נוסד ,למעשה על ידי קרן משפחתית ,בשם קרןן
שוסטרמן ,במטרה לספק.
מיכאל מירו:

זה הזכרנו בשבוע שעבר ,בתוכנית ,והנה עכשיו,

אנחנו שומעים את זה ברזולוציה ,קצת יותר רחבה.
ד"ר רמי זוביידה:

נכון ,והמכון הזה ,נועד למלא איזה שהוא

חלל או צורך ,בתחום של הכשרת עובדים סוציאלים ,ועובדים
     
 

  

מקצועיים אחרים ,וכל מה שקשור להדרכה ופיתוח ידע ,בתחום
התעללויות ,והזנחה של ילדים ,התעללויות בעיקר בתחום
התעללויות פיזיות ,מיניות ,נפשיות ,וכמובן גם הזנחה.
המכון איננו עוסק רק בפיתוח של תוכניות לימוד ,שמיועדות
לקהילה המקצועית ,קרי ,דברים שהזכרתי אותם קודם ,זה
העובדים הסוציאלים ,אלא גם פסיכולוגים ,יועצים חינוכיים,
משפטנים ,רופאים ,אולי כדאי שנתעכב על זה ,לאחר מכן ,על
הקשר ביניהם.
אבל הוא גם לקח על עצמו משימה מאוד קשה ,והיא המשימה
של פיתוח ידע ,בתחום הזה ,ויצירת ידע חדש ,ועדכני ,כדי לעדכן
את עובדי ,ולהתקנות לעובדים המקצועיים ,את כל מה שקשור
בפיתוח טכנולוגיות ותוכניות שרות מתקדמות יותר ,להתמודד
בבעייה שהיא מאוד מאוד קשה ,שלצערנו הרב ,עלתה על הכותרות
בשבועות האחרונים ,וזה תחום ההתעללויות ,בילדים.
מיכאל מירו:

אתה עצמך גם בא מהאוניברסיטה ,אתה שייך

לסגל של בית הספר לעבודה סוציאלית לרווחה.
ד"ר רמי זוביידה:
מיכאל מירו:

וחברתית.

וחברתית כן ,באוניברסיטה העברית ,ואחת הבעיות

היא שלא מלמדים את התחום הזה ,במקומות שצריך ,זאת אומרת,
זה חלק מלימודי הרפואה צריך להיות ,חלק מלימודי הפסיכולוגיה.
אצל עבודה סוציאלית בסדר ,תמיד אומרים לכו לעובד הסוציאלי,
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אבל היום אנחנו כבר יודעים ,שאם יהיו עוד אנשים שידעו ,אפילו
בבית ספר לאחיות ,בלימודי הסיעוד .הרבה אנשים צריכים ללמוד
את זה ,גם בהוראה.
ד"ר רמי זוביידה:

אני בהחלט חושב שאתה צודק ,וגם בבתי

ספר לעבודה סוציאלית ,לא מלמדים את זה מספיק.
אתה שכחת גם להגיד ,שברזולוציה יותר נמוכה ,הייתי גם דיקן,
שלוש שנים בבית הספר בירושלים.
מיכאל מירו:

ואז אתה מפנה אצבע גם לעצמך.

ד"ר רמי זוביידה:

אה ,לא בהכרח ,מפני שלתפקיד

לאוניברסיטאות ,יש תפקיד באמת לחקור ,ללמד ,ועובדים סוציאלים
במיוחד ,להכשיר אותם מבחינה מקצועית.
מיכאל מירו:

כן אבל התחום הרחב שמלמדים פה.

ד"ר רמי זוביידה:
מיכאל מירו:

אמת .אתה צודק.

שמלמדים פרופסיה ,הרי ,בסך הכל עבודה

סוציאלית ,מעבר ללימוד האקדמי ,היא גם פרופסיה.
ד"ר רמי זוביידה:
מיכאל מירו:

אמת.

פסיכולוגיה זאת פרופסיה ,רפואה זאת פרופסיה,

סיעוד זה פרופסיה.
ד"ר רמי זוביידה:

אז אתה באמת מתפרץ פה לדלת פתוחה

בענין הזה ,מפני שבבתי הספר לעבודה סוציאלית ,מלמדים הרבה
מאוד על התחום הרחב יותר ,שנקרא ,ילדים בסיכון ,אבל לצערנו
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הרב ,פחות מדי ידע ,מתפתח בתחום כביכול הצר ,אבל לדעתי
הוא עמוק מאוד ,זה התחום של )מונח באנגלית(.
התחום של ההתעללות וההזנחה .עכשיו אני יכול להעיד גם מאותו
אדם שעובד אצלנו ,דוקטור יורם בן יהודה ,שאומר שבבתי ספר
לרפואה ,לא לומדים גם את התחום הזה .רופא ילדים ,גם לא
לומדים את התחום הזה.
מיכאל מירו:

לכן אמרת זקנים ,שגם שמה זו בעיה לא פחות

קשה.
ד"ר רמי זוביידה:
מיכאל מירו:

אבל אנחנו עוסקים בילדים.

אבל אני חייב להזכיר גם את הנושא הזה.

ד"ר רמי זוביידה:

שהוא חשוב ,בוא מטפלים בוודאי ,מערכות

אחרות.
מיכאל מירו:

פרידה ,אז מה אתם עושים ,מה כיוון העבודה

שלכם?
פרידה פייגלסון:

אנחנו פועלים במספר מישורים .אחד מהם ,זה

תוכניות לימוד ,מה ...ואנחנו גם מתעסקים במחקר.

אנחנו גם

מתעסקים בסינגור ,אנחנו מנסים לעלות את המודעות החברתית,
על מקור הסוגייה ,ולנזק החמור שהתעללות בילדים גורמת.
מיכאל מירו:

כשאת אומרת סינגור ,יש הרבה אירגוני סינגור

שפועלים .אתם מנסים לעשות איזו שהיא קואליציה ,כי אחת
הבעיות בארץ ,שכל אחד אוהב  ...את האירגון שלו ,אבל השאלה
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מה השיח הכולל.
ד"ר רמי זוביידה:

אני לא חושב שאנחנו באים במיוחד לקחת

תפקידים של אחרים ,אלא להצטרף לעבודתם של אירגונים
מוצלחים מאוד ,כמו המועצה לשלום הילד ,שבודאי עושה את
עבודת הסינגור  ...והעילי ,ואחרים ,אנחנו מנסים לפתח את הידע
שיתמוך באותם אירגונים ,כדי שיוכלו להופיע באותם פורומים ,כמו
הכנסת ,כמו הממשלה ,כמו משרדי הממשלה ,ולהציג את עמדת
הילדים ,מבוססת מחקרית גם ,מבוססת ידע ,יחד עם זאת ,אני
לא ארחיב בפניך ,שאחת המטרות שלנו ,היא גם להיות שותפים
בתהליכים האלה ,להופיע באותם ועדות שבהם מתקבלות החלטות,
שאני מקווה מאוד ,שהן מתישמות גם ,יש הרבה מאוד החלטות
שלא מתישמות בהקשר של ילדים בסיכון ,ובמיוחד בתחום של
הילדים ,בהתעללות ,כי לתחום של הילדים בסיכון ,יש את
התוכנית הלאומית היום ,ושם אנחנו רוצים להשפיע בכלי הידע
המקצועיים שאנחנו מפתחים.
מיכאל מירו:

אז פולה ,בואי תנסי לתת באמת דוגמאות ,פרידה

הזכירה את התוכניות .איזה תוכניות?
פולה דוד:

העיקרון שלנו היה ליצור קשר

של תוכניות לימוד.

עם משרדי הממשלה ,אשר עוסקים בילד מוכה התעללות
ובמשפחה שלו .אז אנחנו מדברים בעצם על משרד הרווחה ,משרד
המשפטים ,משרד הבריאות ,ומשרד החינוך.
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כן ,אנחנו התחלנו ,כי אנחנו בכל זאת בשלבים הראשונים של
ההקמה שלנו ,בעיקר בעבודה עם משרד הבריאות ועם משרד
הרווחה ,אחד מתוכניות הדגל הגדולות ,שיצא לפועל ,כבר מסוף
שנה שעברה ,היה תוכנית רופאים ,לרפואה משפטית ,בה משהו
כמו שמונה עשר רופאים ,מבתי חולים שונים בארץ ,לומדים לזהות
סימנים פיזיים של התעללות ,וכיצד לאחר מכן לתעד ולהעיד בבית
משפט.

זה דוגמא לתוכנית אחת.

תוכנית נוספת גדולה ,שאנחנו הקמנו יחד ,עם שותפים ממשרד
הרווחה ,זה תוכנית שאנחנו מעודדים עובדים סוציאלים ,בקהילה,
שזו תוכנית עם עובדים סוציאלים במחלקות לשרות  ...שבאים
משבע עשרה מחלקות בארץ ,בקבוצות של עובדים סוציאלים,
עובדי סעד לחוק נוער ,עובדים סוציאלים קהילתיים ,כדי ללמוד
על הנושא של התעללות ,וגם לתכנן מענים בקהילה ,שיכולים לתת
מענה ,לאוכלוסיה הזו .עם המטרה ,שבסופו של דבר ,הקו המנחה
את משרד הרווחה ,זה ניסיון להשאיר ילדים ,כמה שיותר בתוך
הקהילה ,ולא בפנימיות ,ובמסגרות הטיפול השונות.
מיכאל מירו:

פרידה פולה ,שתיכן עובדות סוציאליות ,ואתן

יודעות שהחברות שלכן ,והחברים שלכן ,מטפלים כל אחד ,בהמון
המון תיקים ,בין עשרות ומאות תיקים ,אז מה שווה כל הסיפור
הזה.
אז אתן תפתחו תוכניות יפיפיות ,ותעלו את המודעות ,מה יכול
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לעשות עובד סוציאלי ,שעומד מול ים של בעיות?
אני חושבת שזה שיש יותר מדי לעשות ,ופחות

פרידה פייגלסון:

מדי אנשים לעשות את זה ,זה בעיה מאוד חריפה ,ואין לנו
להתעלם מזה.

אבל עם זה ,אני חושבת ,הידע מאוד חשוב.

וזה

כן עוזר לך ,באילו שאתה בוחר ,שיש לך נגיעה יותר אליהם.
שאתה רואה פוטנציאל שבאים לפניך בזמן של משבר ,אז אם יש
לך את הכלים ,אתה יכול יותר לעשות ,ולכוון את המצב.
אז זה נכון ,שאחד מהבעיות ,ואנחנו מדברים את זה בינינו עכשיו,
זה אחד מהסוגיות המאוד חשובות ,היתה לנו פגישה של אנשים
מובילים בשטח ,לפני שבוע ,ובדיוק על זה דיברנו ,על הנושא שאין
מספיק ידיים ,אבל זה לא אומר ,שהידיים שיש ,שלא צריכים
להשקיע בהם.
מיכאל מירו:

אני אגיד לך למה אני מעלה את הנקודה הזאת,

ועוד רגע ,אני אפנה אליך הילל.
אני רוצה לשמוע קודם את העובדות הסוציאליות.
ד"ר רמי זוביידה:
מיכאל מירו:

אין בעיה.

שמהשטח ,כי אחד הבעיות שאני לא מצליח

להבין ,למה לא זועקים את הזעקה הזאת ,למה לא ,אני לא יודע
מה ,שוברים כסאות ,ועושים דברים ,כי פה מדובר בעוול משווע,
כי זה נורא נוח לבוא לישיבה בכנסת ,ולדבר על ידע ,וואו ,יופי,
אז התקדמנו בידע ,מה שווה לנו הידע ,אם אני לא יכול ליישם
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אותו.
פולה דוד:

אני לא מזדהה עם זה ,אני חושבת שזה אחד

הבעיות הגדולות של עובדים סוציאלים ,אני בתור מנהלת תוכניות
הלימוד ,הרבה פעמים תוהה ,איזה טכנולוגיה ,של טיפול ,או
שיטות טיפול חדשניות ,אנחנו יכולים להעניק לעובדים סוציאלים,
שבקושי יש להם את האישור ,להגיע למשפחה ,כדי לדפוק בדלת,
ולבדוק מה קורה שם.

אם יש בזה משהו לפעמים אבסורד ,שיש

לנו אפשרות ללמד דברים ,שעובדים סוציאלים לא יכולים
להשתמש בזה.
למה עובדים סוציאלים לא מגיעים לרחובות ,זה השאלה שלך,
האמת אני לא יודעת להגיד לך ,אני.
מיכאל מירו:

או לפחות בישיבות שלכם ,שאנחנו נשמע ,שדתנתם,

והנושא הזה עולה ,וכותבים מכתבים ,ויש עוד אלף דרכי פעולה,
או מפעילים לוגיסטים ,חברה ,תתעוררו ,משהו ,כי התחושה היא,
ששיש איזה שתיקה .שתיקה של עובדים סוציאלים ,הם עובדים
כמו נמלים ,עובדים בעבודה סזיפית.
פולה דוד:
מיכאל מירו:

ומואשמים תמיד ראשונים.
נכון.
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