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חרוב :התעללויות בילדי
מיכאל נירו:

אנחנו על כל מחדל שקורה ,על כל רצח שקורה.

מיכאל מירו:

איך לא יהיו מחדלים?

פולה דוד:
מיכאל נירו:
פולה דוד:
מיכאל נירו:

איך לא היו שם.
השאלה איך לא יהיו.
אני לא יודעת ,איך לא יהיו.
אני לא מבין ,איך מצפים מעובד סוציאלי ,או

עובדת סוציאלית ,שאחראים על מאות תיקים ,גם להיות מעודכן,
בכל אחד מהתיקים.
פרופ'' הילל שמידט:

אבל אני חייב להגיד ,אני לא עובד

סוציאלי ,אז אני יכול להיכנס פה בענין הזה ,ולהגיד שני דברים.
האחד אתה שאלת ,איך עובדים סוציאלים יכולים לדעת על זה.
קודם כל אנחנו צריכים לזכור ,שאנחנו עובדים פה עם אוכלוסית
הקצה ,הקשה ביותר ,זה אותם ילדים נפגעי התעללות .אנחנו לא
    
 



מדברים על מסות ,אבל מדברים על האוכלוסיה הקשה ביותר.
מיכאל נירו:

אלה שכבר נפגעו ,אבל יש כאלה בדרך שיכולנו

להציל אותם.
פרופ'' הילל שמידט:

נכון ,ולכן אני חייב להגן על משהו אחד,

שהיום התוכנית הלאומית בעקבות הועדה שהיתה ,שישבה על
המנוחה כשנתיים ,הועדה שעמדתי בראשה ,מדברת על שינוי סידרי
העדיפויות ,בהקצאת המשאבים ,בין תוכניות הטיפול ,לתוכניות
המניעה .ואנחנו מה שאנחנו מצאנו שקרוב לשמונים ושמונה אחוז,
מתקציבי המדינה ,הולכים היום לטיפול.

אנחנו מבקשים לשנות

את הסדר הזה ,ולהשקיע יותר בתוכניות המניעה .דווקא אם אותם
אנשים ,שאתם מדבר עליהם.
גם בתחום הגיל הרך ,גם בתחום מעונות יום ,גם בתחום של
הגננות ,במקומות שונים ,גם בטיפות חלב ,גם באותם מקומות,
שצריך להשקיע.
לגבי העובד הסוציאלי ,שיש לו שלוש מאות תיקים ,ושאתה טוען,
הוא לא יכול להגיע ,אתה חייב לגלות את אוזנו ,ואת עיניו ,ולתת
לו את הידע הספצפי ,שידע לאבחן ,מה זה מקרה התעללות ,ומה
זה מקרה שלא של התעללות ,כדי לדעת ,להתריע וכדומה.
מיכאל נירו:

נכון  ...תאונות הדרכים ,אתה יודע ,היום אתה בא

לחוקרי תאונות ,אז הם יראו לך ,ערימות ענקיות של תעודות
שבהם ניקטלו אנשים ,שהם לא נוגעים בהם.
    
 

  

פרופ'' הילל שמידט:

טוב ,אין טעם לחזור על המנטרה,

שחסרים עובדים ,שאין תקנים ,שרווחה זה לא ביטחון ,ולכן אל
תצפה ...הוא לא תמיד הרווחה הוא על ראש שימחתנו ,רווחה היא
לפעמים במקום האחר.
למה עובדים סוציאלים לא יוצאים .אלף ,מפני שאני חושב כמוך,
כשהייתי באותו מקום שהייתי ,אני קראתי להם לצאת ,אבל הם
עובדים בדרכים אחרות ,אבל יחד עם זאת ,הם אולי נאמנים
לקליינטים שלהם ,אולי המשכורות שלהם כאלה נמוכות ,שהם
צריכים אולי לעסוקגם בדברים אחרים .המדינה מתעלמת מהרבה
דברים ,אבל יחד עם זאת ,אי אפשר להתעלם גם מהעובדה,
שנעשים כמה דברים לכיוון של יותר אינטגרציה ,יותר השקעה,
והממשלה האחרונה השקיעה קצת יותר כסף ,ויש תוכנית לאומית,
עדיין כמו שאנחנו ,פרידה אמרה לך ,שאנחנו מדברים הרבה בינינו,
ופולה אמרה את זה אתמול באיזו שהיא צורה ,אנחנו לא הכל
יכולים ,תמיד יהיו מקרים כאלה.
יחד עם זאת ,צריך לתת את הכלים ,גם הרופא לא מת כל יום,
גם הספורטאי שרוצה לשמור על כושר ,מתאמן כל יום ,העובד
הסוציאלי צריך ללמוד .הוא לא ימצא את הדעת...,
מיכאל נירו:

על זה אין ויכוח בכלל.

כעת לסיכום ,אנשים

ששומעים עכשיו את השיחה הזאת ,מה הם צריכים לעשות ,הם
יכולים לפנות אליכם ,בבקשה לקבל יעוץ ,או.
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פולה דוד:

כל אחד יכול לפנות אלינו לקבל יעוץ ,אני אתן גם

את הטלפונים שלנו ,הטלפון של המשרד זה אפס שבע שבע ,חמש
אחד חמש ,אפס שלוש מאות.
מיכאל נירו:
פולה דוד:

שוב שוב ,כי אנשים אולי לא הספיקו.
אפס שבע שבע ,חמש אחד חמש ,אפס שלוש מאות.

יש לנו אתר אינטרנט ,גם כן ,שמביא הרבה אינפורמציה ,גם על
הפעילויות של המכון ,וגם קצת על הסגל ,מי נמצא בסגל ,מה כל
אחד אחראי ,החדשות גם כן ,בתחום של רווחת הילד ,שזה,
דביליו ,דביליו ,דביליו ,חרוב נקודה אוג .נקודה איי .אל .שאפשר
גם לפנות לשם .אנחנו מאוד נשמח.
מיכאל נירו:

פולה דוד ,פרידה פייגלסון ,ופרופסור הילל שמידט,

ממכון חרוב ,הצצנו אל המכון הזה ,שמטפל בסוגייה ,אחת מן
הקשות ,החברתיות ,שנמצאות כאן ,תודה רבה לכם.
פרופ'' הילל שמידט:
פולה דוד:

תודה רבה לך.

תודה רבה לך.
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