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כותרת :אסף פוזילוב  -כתב -ילדים בסיכון .
השוואה בין ילדים במגזר היהודי ובמגזר
ענת דוידוב  :כאמור רוב הכתבות שתשמעו מיד מיוחדות לנושאים
הקשורים לילדים ולבני נוער .באוכלוסיות מסתגרות ,כמו החברה
החרדית ,או הבדואית ,קיימת יותר התעללות בילדים מאשר
באוכלוסיות רגילות .דברים אלה נאמרו השבוע בכינוס באר-שבע
לשלום הילד על ידי ראש המכון החוקר התעללות בילדים .אחת
הסיבות ,לדעתו ,הם אנשי הציבור והמנהיגים הרוחניים שבוחשים
בקלחת מאינטרסים שונים ובכך נותנים לגיטימציה למתעללים
נוספים .כתבתו של אסף פוזיילוב.
אסף פוזיילוב  :כחמישה עשר אחוזים מהילדים היהודים בישראל
מוגדרים ילדים בסיכון שעוברים או יעברו התעללות .השיעור הגדול
מאד הזה רק טופח באוכלוסיות מסוימות שמהוות בית גידול
וטיפוח לרעות חולות ,לצמיחה שלהם במחשקים ,לפעמים אפילו
מצדיקים אותה או מגיעים על התוקף .פרופסור הלל שמידט,
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מנכ"ל מכון חרוב ,שחוקר ואוסף נתונים על התעללות בילדים
אומר את מה שהרבה חושבים אבל לא בטוחים .באוכלוסיות
מסתגרות קיימת יותר התעללות בילדים.
פרופסור הלל שמידט  :ההשוואה בין הממצאים במגזר היהודי
לאלה שבמגזר הערבי בולטת העובדה שמספר הדיווחים לכל אלף
ילדים במגזר היהודי גבוה במידה ניכרת מזה שבמגזר הערבי,
כלומר מדווחים הרבה פחות במגזר הערבי .לדוגמה ,הפערים הם
מאד גדולים בדיווחים על אלימות מינית ובמגזר היהודי היו יותר
צווי השגחה וצווי הוצאה והרבה יותר הופעות בוועדות
פסיכיאטריות לילדים ונוער .מספר הדיווחים למשטרה היה גבוה
יותר במגזר היהודי מאשר במגזר הערבי.
אסף פוזיילוב  :מה עם האוכלוסייה הבדואית? אתם חוקרים
אותה?
פרופסור הלל שמידט  :האוכלוסייה הבדואית כלולה בתוך
המערכת הזו ויש על כך נתונים מפורטים גם בשנתון לשלום
הילד ,של השנתון של המועצה לשלום הילד וגם

בנתונים שלנו

וההתנהגויות בהחלט דומות למה שקורה במגזר הערבי.
אסף פוזיילוב  :את הדברים הוא אמר בכינוס באר-שבע לשלום
הילד שהיה השבוע בדיון מיוחד שנערך בנושא .ההסבר ,לדעתו,
קשור באופי האוכלוסייה .גם ההגדרה באוכלוסיות האלה
להתעללות שונה לחלוטין מציבורים אחרים.
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פרופסור הלל שמידט  :אני רוצה עוד נקודה אחת שחשובה לי
מסקר אחר שאנחנו ערכנו ,על נושא של עמדות הציבור כלפי
התעללות בילדים ושאלנו את השאלה ,באיזו מידה פגיעה של
הורים בילדיהם היא בעיה חמורה בישראל ,אז מצאנו שמשיבים
יהודים נוטים להעריך את הבעיה כחמורה במידה רבה ,או רבה
מאד ,הרבה יותר ממשיבים ערבים ,כאמור כמעט כפול היהודים
רואים את מה שהערבים רואים כבעיה חמורה.
אסף פוזיילוב  :מה זה כפול באחוזים?
פרופסור הלל שמידט  :ששים ואחד אחוז לעומת שלושים ותשעה
אחוז .יכול להיות שזה חלק מהתרבות ,זה חלק מהמבנה
הפטריארכלי גם של המשפחה .יש מקומות שהמבנה הפטריארכלי
של המשפחה מבליט קודם כל את התפקיד של האב והסמכות
והיכולת שלו להעניש .שניים ,מעמדו של הקטין בחברות האלה
הוא פחות אוטונומי .ההתייחסות לנושא של הג''נדר ,כלומר בנות
לפעמים נחשבות פחות מאשר בנים ואפשר גם לעשות בהם דברים
מסוימים .כל הדברים האלה מקלים ,במירכאות ,על העובדה שהם
תופסים את זה אחרת מאשר את ההגדרה של התעללות אשר
נתפסת בעיני אוכלוסייה שהיא מתקדמת ,מודעת ,יודעת מה
ההשלכות של זה ויש לזה השלכות רבות.
אסף פוזיילוב  :אבל אי אפשר לומר שבאוכלוסיות מסתגרות אחוזי
ההתעללות גבוהים יותר מאשר

באוכלוסיות רגילות.
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פרופסור הלל שמידט  :אני חושב בזהירות להגיד שאני חושב שכן,
למשל באוסטרליה בקרב

זה תופעה אוניברסלית ,אנחנו יודעים

האבורג''ינים לפחות אומרים ששיעור ההתעללות הרבה יותר גבוה
מאשר באוכלוסיות אחרות ,אבל הדיווחים מעטים יותר .הרבה
פעמים לצערי הרב יש התערבויות של לא ראויות של אנשי ציבור
שמייצגים את האוכלוסיות האלה ,בין אם חרדים ובין אוכלוסיות
אחרות להגן על מה שקורה או לכסות לגבי פרשיות אחרות
שהתרחשו והם היו לא ראויות .אז אני אומר ,אני לא יכול כרגע,
אני חושב גם בפרשת האם המרעיבה וגם במקומות אחרים לאור
הרבה מאד שנים שבהם התפתחה מערכת יחסים מאד טובה בין
הקהילה החרדית ובמיוחד הפלג הספציפי שעליו אנחנו מדברים
לבין עיריית ירושלים ולבין בית החולים הדסה היא התערערה
בעקבות התערבותם של הרבה מאד אנשי ציבור ,כולל שרים וסגני
שרים.
אסף פוזיילוב  :למרות זאת את הקביעות הנחרצות האלה צריך
לסייג .אין נתונים ברורים פשוט מפני שרמת הדיווחים באוכלוסיות
האלה קטנה מאד .לפי הנתונים שכן קיימים מספר הדיווחים
במגזר היהודי כפול מבמגזר הערבי .זה בוודאי לא אומר שבמגזר
הערבי שיעור ההתעללות פחות בחמישים אחוזים .די לבדוק את
מקרה חטיפת הילדים בידי אחד ההורים שחזר בתשובה .כאשר
ההורה החוטף נמלט אל שכונות חרדיות מסוימות
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קשה מאד

לעלות על עקבותיו .חיר א-דין אלבז ,ראש לשכת הרווחה ביישוב
הבדואי שגב שלום מסכים.
חיר א-דין אלבז  :מדובר במשפחות גם בעולם החרדי ,גם בעולם
הערבי ,מדובר במשפחות גדולות שחיות לפעמים במקום קטן
והצפיפות הזאת ,הגודל משפחות גם לפעמים גורם לאיזה שהם
בעיות של מצוקה ,של סיכון ,של אלימות בתוך המשפחה ,ולכן
הנתון הזה הוא יכול להיות נתון שהוא גם משקף מציאות
אמיתית .אני חושב שאחד הגורמים ,זאת אומרת לא רק ,אבל
אחד הגורמים המאד קובעים בכל הנושא הזה של ילדים בסיכון
הוא המחסור במשאבים ,לא רק במשאבים של כסף אלא
במשאבים של מערכות מקצועיות שנותנות שירות למשפחות גדולות,
לאזורים במצוקה ,ואיפה שיש עוני ,ואנחנו לא ממציאים את הגלגל
פה ,אבל איפה שיש עוני ,איפה שיש מצוקה ,צומחות גם תופעות
חברתיות שליליות שמסכנות ילדים ,שמסכנות משפחות.
אסף פוזיילוב  :אחד הניסיונות לפתור את הבעיה

בחמישים ושש

הרשויות החלשות ברחבי הארץ היא התוכנית הלאומית לילדים
ונוער בסיכון .תוכנית שמשותפת לכמה משרדי ממשלה ,בראשם
משרד הרווחה .התוכנית מתנהלת כבר שנה ורושמת אחוזים יפים
באיתור של ילדים בסיכון ,אבל איתור הוא רק הקצה של התחלת
הפתרון .עכשיו גם צריך לטפל .הבעיה הגדולה בתוכנית ,איך אפשר
לוודא שהכספים שהוקצו לה ,מאה חמישים וחמישה מיליוני
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שקלים בשנה אכן יגיעו למי שבאמת זקוק להם ולא יבלעו
בגרעונות העיריות ,לזה אין תשובה ,רק תקווה שהרצון או המצפון
יעזרו לנתב את המיליונים לטיפול במאות ואלפי הילדים בכל
יישוב .טלל דולב ,מנהלת התוכנית ,אינה מסכימה עם הקביעה
שבאוכלוסיות מסתגרות ההתעללות רבה יותר ,אולם מנתונים
שהיא עצמה מביאה לגבי האוכלוסייה הבדואית מוכיחים זאת.
טלל דולב  :בסך הכל בקהילות החרדיות איתרו בין עשרה אחוז
לעשרים אחוז מהילדים שבכל קהילה זה אחרת ,סך הכל בערך
חמישה עשר אחוז מהילדים בקהילות החרדיות אותרו כילדים
בסיכון .עכשיו זה כמו האוכלוסייה היהודית ,זה טיפה פחות מכלל
האוכלוסייה היהודית.
אסף פוזיילוב  :בקהילות הערביות.
טלל דולב  :בקהילות הערביות אמרתי קודם איתרו סדר גודל של
עשרים אחוז מהילדים כשבחלק מהיישובים הבדואים בדרום זה גם
הגיע לשלושים וארבעים אחוז מהילדים שאותרו כילדים בסיכון.
אסף פוזיילוב  :כשדנים בנושא הזה ומביטים על הנתונים מגיעים
למסקנה הידועה ,ניהול לא נכון של המשאבים והסתרת הבעיה
בידי גורמים אינטרסנטים רק יחריפו אותה והטיפול בה ובתוצאות
רק יעלה הרבה יותר לכולנו.
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