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יעל דן : ועכשיו, זה אירוע חשוב, בואו נגיד עליו כמה מילים כי

הוא מאוד מתאים לאג'נדה של התכנית שלנו, אנחנו כל כך הרבה

עוסקים בפגיעות מיניות, ויש אירוע, הקמת ועדה ציבורית לשינוי

מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. מי שעומדת מאחורי

היוזמה הזו של הקמת הוועדה הזו היא פרופ' כרמית כץ מבית

הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב שאפל, כן, אני אומרת נכון?

באוניברסיטת תל אביב. שלום.

פרופ' כרמית כץ : שלום יעל, צהריים טובים.

יעל דן : שלום פרופ' כץ. תשמעי, מה שמעניין ביוזמה הזאת,

שהוועדה הזו אמורה לשמוע ולפגוש נפגעי ונפגעות טראומה מינית

בילדות, אם אני מבינה נכון, וללמוד מהם על האופן שבו המדינה

מטפלת בדברים האלה, זה נכון?

פרופ' כרמית כץ : בדיוק יעל, המטרה שלנו, של הוועדה, שבעצם
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היא מובלת על ידי מכון חרוב, ובראשותה עומדת כבוד השופטת

בדימוס נאוה בן אור, המטרה שלנו היא בעצם לשים במוקד את

הקולות של הנפגעים. ואנחנו מאמינים בשתי מטרות מרכזיות,

המהלך הזה הוא מיועד קודם כל לשנות את השיח במדינת

ישראל. אנחנו מאמינים שחברה מוסרית היא חברה שצריכה להכיר

בזה שהיא נתנה לעוולות כאלה להתקיים במסגרתה והיא צריכה

לעצור וללמוד ממי שעבר את הפגיעה איך החברה יכולה להתנהל

בצורה אחרת.

יעל דן : לא רק שהיא נתנה לעוולות, אני אעצור אותך שנייה,

ואני כבר מתנצלת על זה שבאמת בגלל השיחה הקודמת הצטמצם

לנו הזמן, אבל לא רק שהיא נותנת לעוולות האלה להתרחש, הן

מתרחשות בממדים של מגיפה, סליחה על המילה. אחד מחמישה

ילדים או ילדות נפגעים מינית בילדותם. עכשיו, אנחנו מובילים פה

קמפיין, ממש, אנחנו מעודדים חקיקה ויש כבר הצעת חוק

שעומדת על הפרק שתחייב כל מי שעובד עם ילדים לעבור

הכשרה באיתור וזיהוי ילדים שנפגעים כדי להציל אותם בעודם

ילדים, לא לפגוש אותם כשהם מבוגרים וכבר סובלים מכל כך

הרבה הפרעות. ואני רוצה לבקש ממך, האם הוועדה הזאת יכולה

להתרכז בזה? ביכולת לאתר ולזהות מוקדם את הנפגעים?

פרופ' כרמית כץ : מאוד, הדברים הקריטיים שאנחנו מסמנים

לעצמנו הם כמה דברים. תחשבי שהנתון החריג שאת אמרת,
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שאחד מחמישה ילדים נפגע, זה רק מהילדים שהגיעו אלינו, יעל,

אחד...על כל אחד שהגיע יש ארבעה ילדים שיספרו רק אחרי גיל

שלושים, או רק בגיל שמונים, ואלה נתונים קשים מאוד. עכשיו,

הילדים...

יעל דן : עכשיו תשמעי, הוועדה הזאת, הוועדה הזאת תפגוש

מישהי כמו מישהי, היום היא עורכת הדין הדר עזרא וייזל,

שתספר על ילדותה, שלום הדר. שלום הדר. את איתי הדר?

עו"ד הדר עזרא וייזל : כן.

יעל דן : היי, הדר?

עו"ד הדר עזרא וייזל : היי, כן.

יעל דן : היי, היי. תשמעי, אני רוצה להתרכז באמת רק בזווית

הזו שבחרתי בה, של מה מישהי כמוך יכולה לומר לועדה על

החוויה שלה כילדה שנפגעת, וממש במקרה שלך, נפגעת על ידי

רב בית הספר שלך, כמה זמן לקח עד שמישהו זיהה או גילית

או עד שזה נחשף איכשהו?

עו"ד הדר עזרא וייזל : זאת שאלה מצוינת. קודם כל, אני אגיד

שלא רק שהיו סימנים מקדימים למקום שבו אני  למדתי, הם

לא עשו דבר כדי לטפל בזה. היו פניות אנונימיות שהרב מהדר

בדבר עבירה, בואו נקרא לזה ככה, היועצת ראתה אותו עושה

דברים לא הולמים, והוא בעצמו הלך לספר לה על איזשהו מעשה

שהיה איתי כדי ליצור לעצמו איזשהו אליבי. אחר כך היא העידה
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על זה במשטרה, ולימים גם תבעתי אותם וזה נתן לי את הכוח

ככה לקבל על זה גם פיצויים. ומה שאני רוצה להגיד זה שבעצם

אני, לי היה מעגל תמיכה, הייתה לי את אימא שלי שזיהתה את

הדברים, אני סיפרתי לה והיא בחרה בעצם ללכת ולפתוח את זה

במשטרה, כשמנהל בית הספר אמר לנו שהוא לא יכול לעשות

דבר בנידון, אמר לנו במילים מפורשות ככה. וגם...כן, וגם

לפרלקיטות לימים הוא גם אמר שאני ילדה פתיינית, לא משנה.

אבל לא רק שהם לא זיהו ולא טיפלו, עוד אחר כך הם אמרו

שאני אשמה בדברים, הם רמזו שאני אשמה בזה שהם עשו כל

מיני שיחות לבנות על צניעות וכו', ואנחנו רואים שזה ממש ממש

תוצאה של זה שהם לא מקבלים את ההכשרה, ואם היו מקבלים

את ההכשרה והיו מבינים מה זה פגיעה מינית בכלל, אני מרצה

בדיוק בגלל הדברים האלה כדי להסביר מה זה, מה הדינמיקה

של הפגיעה ואיך זה נראה, אז היו מתנהגים אחרת לגמרי. הם

פשוט אין להם מושג, עם כל המודעות שיש היום.

יעל דן : כן. פרופ' כרמית כץ, אמרתי שאנחנו מקדמים את יוזמת

החקיקה הזו והחתמנו כמעט את כל הגופים שעוסקים בנושאים

האלה, הוועדה שלך עוד לא קמה כשאנחנו חתמנו על מסמך

התמיכה בהצעת החוק שקרן ברק מקדמת, אבל המוסד חרוב

שהוא מאחורי כל ה...גם כן, מאוד מאוד מעורב ביוזמה הזו,

בוודאי שחתום על זה, ואני מאוד אשמח שהוועדה שלך תתמוך
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גם היא ותקדם את הצעת החקיקה הזו, פרופ' כץ.

פרופ' כרמית כץ : בוודאי, בוודאי, אנחנו רואים בה הכרח, ואני

רוצה להתחבר למה שהדר אמרה ולחדד פה, הסוגיות של בושה

ואשמה שמופנות כלפי ילדים נפגעים, זה ממצא שאני מסתכלת

עליו ואני אומרת, איך הגיוני שכל הילדים שנפגעים בארץ ובעולם,

כולם מרגישים בושה ואשמה? הם אשמים? הם צריכים להרגיש

בושה? יש פה לקונה מטורפת ברמת המדיניות וברמת החקיקה

שבעצם יוצרת עיוורון מאוד מאוד קשה כלפי התופעה הזאת ש...

יעל דן : אבל את יודעת איפה הלקונה הכי גדולה, שהמדינה

הזאת מתמודדת עם מכורים לסמים, ועם הפרעות נפש, ועם

התאבדויות, ועם הפרעות אכילה, זה הכל תוצאות שכשאת בודקת,

הרוב הגדול נפגעו מינית בילדותם, ואם היו מאתרים את הילדים

האלה, הנפגעים, אז כל הנטל הזה אחר כך על החברה, עם

אנשים בלתי מתפקדים שנתונים לגמרי לחסדי הרווחה, לא היה

מתרחש, לא באופן הזה, ולכן יש פה...יש לכם תפקיד מאוד גדול.

פרופ' כרמית כץ : לגמרי, לגמרי, יש איזשהו פספוס נורא נורא

גדול כי המון אנשי מקצוע שכן באים עם שליחות ומסירות באמת

אין להם את הידע המספק והידע הקיים היום בספרות זה מה

שהוועדה שלנו רוצה לקדם, ידע שלא...מהנפגעים עצמם. אם נעצור

ונקשיב להם אנחנו נלמד טוב מאוד לזהות אותם.

יעל דן : תשמעי, אוקיי, יש עוד מישהו שאני תכף עושה לו עוול
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נוראי אם אני לא מדברת איתו, כי רק עכשיו אני רואה שגם

הוא איתנו, אבידב גולדשטיין שנפגע בילדותו על ידי חונך שלו,

שלום אבידב.

אבידב גולדשטיין : שלום, שלום יעל.

יעל דן : אז בגלל שאני פונה אליך כל כך מאוחר ואני כל כך

מתנצלת, תגיד לי במשפט או שניים, מה היית מלמד אותם, את

אנשי הוועדה שבאים אליך ושואלים מה אפשר..מה אני צריך

ללמוד כדי לזהות את הילד הזה, אבידב, שנפגע עכשיו, בילדותו.

אבידב גולדשטיין : קודם כל, לספר את הסיפור, ולהכיר באמת

את הניואנסים הקטנים של קורבן פגיעה מינית בילדות, כי זה...

יעל דן : מה אמורים לראות עליו? מה אפשר לראות עליו? הוא

הרי לא מספר, הוא לא יכול לספר בדרך כלל, מה אפשר לראות

עליו? איזה סימנים?

אבידב גולדשטיין : קודם כל, זה שהוא מספר זה כבר משהו, כי

לרוב...

יעל דן : זה נדיר.

אבידב גולדשטיין : כן, לרוב אין למי לספר, ואגב, כן, ואחד

מהדברים המדהימים בכל הסיפור הזה, שהוועדה הציבורית הזאת

היא באה מגופים ציבוריים, אין איזה גוף ממשלתי שבאמת מוביל

את התהליך ושותף עמוק לעניין הזה. אז באמת מקום שקורבן,

קורבנות יכולים לבוא  ולפתוח, במיוחד כבר שהם חשים את

10093139
מתוך 7 עמוד 6



העלבון ואת הבושה שסוף סוף יש להם מקום שלא שופט אותם

ושהם יכולים לקבל וליצור פה שינוי במדינה הזאת.

יעל דן : כן. תשמעו, היות שאנחנו מדברים על זה כל כך הרבה,

אז אני אודה לכם...

עו"ד הדר עזרא וייזל : יעל, אני יכולה מילה?

יעל דן : כן, אחרונה.

עו"ד הדר עזרא וייזל : אני רוצה להגיד שבנוגע לדיווח, הרבה

ילדים מספרים, הם באים ואומרים ורואים עליהם והם מספרים,

הבעיה היא שהגופים והגורמים לא מקשיבים להם, וזאת המטרה

של הוועדה.

יעל דן : לא מקשיבים ולא יודעים מה לעשות עם זה, ולכן

נולדה הצעת החוק הזאת שמקדמת קרן ברק...כן, גם מיכל רוזין

יזמה אותה נדמה לי במקור. אנחנו נחזור לזה עוד הרבה פעמים

פרופ' כרמית כץ, גם אלייך, אני בטוחה, ונלווה את הוועדה הזאת,

ותודה רבה, ותבורכו.

פרופ' כרמית כץ : תודה רבה יעל.

10093139
מתוך 7 עמוד 7


