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נעמי גוטמן :ראש תחום תכניות לימוד
במכון חרוב  -תכנית חדשה למכון חרוב

אורי רווח  :מעתה הרבנים יוכלו לזהות מקרים של הזנחה
והתעללות ,תכנית חדשה של מכון חרוב ,רבני ברקאי ,תכשיר את
רבני הקהילה ,לזהות מקרים כאלה של ילדים שנפגעים מהזנחה,
נעמי גוטמן ,שלום ,ראש תחום לימוד במכון חרוב.
נעמי גוטמן ,ראש תחום תכניות לימוד במכון חרוב  :שלום,
צהריים טובים.
אורי רווח  :טוב ,עדיף מאוחר ,מאשר אף פעם לא ,אבל בוא
ננסה להבין ,מה הרבנים עד עכשיו לא ידעו לזהות מקרים?
נעמי גוטמן  :הרבנים עד עכשיו לא בהכרח חשבו שזה התפקיד
שלהם בתוך המקום הזה של הנהגת הקהילה ,ואנחנו כמכון חרוב,
ש ..אנשים בהנחלה של ידע ומחקר בתחומי ילדים נפגעי התעללות,
את כל אנשי המקצוע ,חשבנו שתפקיד הרב ,בתוך הקהילה ,זה
תפקיד חשוב ,כמוביל רוחני וככזה
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שמכיר את צאן מרעיתו ,אנחנו

צריכים גם לתת לו כלים לזיהוי ,לאיתור ,לשיח ,להבנת הבעיה
ולכן ככה כשמכון ברקאי להכשרת רבנים פנו אלינו ,על מנת
להכשיר את רבני הקהילות ,שמחנו מאוד.
אורי רווח  :זה כמו שיש ארגון שנקרא ,איך זה נקרא ארגון
שיל"ת.
נעמי גוטמן  :לא ארגון
אורי רווח  :תקנה,
נעמי גוטמן  :מכון מרכז,
אורי רווח  :לא ,אני נותן דוגמה נוספת מקבילה,
נעמי גוטמן  :כן,
אורי רווח  :שאותם רבנים ששמו להם דגש לשים את המעשים
שכאלה שבאמת פועלים נגד התורה ולהעמיד אותם במקום ,אז
משהו כזה ,גם עכשיו

בנושא של התעללות בילדים?

נעמי גוטמן  :כן ,זה נושא של התעללות בילדים ,מתוך התעללות
במשפחה ,מכון חרוב עוסק בהנחלה של ידע ,בנושא של התעללות
בילדים.
אורי רווח  :ככה עוד קראתי לפורום תקנה ,או שיש פורום תקנה,
הכוונה בדיוק,
נעמי גוטמן  :כן,
אורי רווח  :שמטפל במקרים של פגיעות וכאלה ,יש גם עכשיו
בנושא הזה אני אומר,
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נעמי גוטמן  :נכון,
אורי רווח  :הכשרה של רבנים ,שיכולים ורצוי שייפקחו עין ואיך
לעשות את זה בבית...
נעמי גוטמן  :איך לעשות את זה.
אורי רווח  :אז בואי נתקדם קדימה באמת מאשר לדבר
בססמאות ,איך מזהים היום ילדים שנמצאים בהזנחה?
נעמי גוטמן  :הרב ,אנשי מקצוע אחרים צריכים להכיר את הילד
ולהכיר את המשפחה ,להכיר את הדפוסים שבתוך המשפחה,
לראות איך הילד נראה ,למשל ,אם אנחנו ,כשאנחנו ...בבית ספר,
חושבים אחרת מאשר את רבני הקהילות לבית-ספר אנחנו נותנים
את הפורמט למשל שהוא מגיע עם בגדים ארוכים ,או כבוי ,יש
שינוי בהתנהגות שלו ,וכו' ,כאשר אתה מדבר על רבנים ,אתה
מדבר על האספקט המשפחתי ,כשאתה רואה שהמשפחה כמשפחה,
אינה מתפקדת בצורה נורמטיבית ,ואז אתה צריך לראות ,הרבה
פעמים הרב יקבל את זה ממישהו אחר בקהילה,
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :בכלל התכנית הזאת היא תכנית בתוך מהלך מאוד
גדול שמכון "חרוב" עושה ,בהכשרה של ועדות מוגנות בכל
היישובים של יהודה ושומרון ובנימין וגוש-עציון ונחל-סורק ובקעת-
הירדן שהקהילה כקהילה ,תיקח אחריות על המוגנות של

ה...

אורי רווח  :יש לכם כבר איזה משהו ,שאת יכולה לומר הסיפור
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הצלחה ,או עליתם על איזה משהו שבזכותכם ניצלו ילדים כאלה
ואחרים?
נעמי גוטמן  :יש הרבה ,יש הרבה מקרים כאלה ,שגם בתוך
הוועדות מוגנות תמיד יושב ,לרוב יושב גם רב ,אנחנו מלווים
אותם גם בתכנים ...בעבודה.
אורי רווח  :תני לי למשל ,תני לי סיפור כזה ,דוגמה כזאת כמובן
בפרטים אישיים? שאת יודעת עליו שאת יודעת ככה
נעמי גוטמן  :על ,על ,כשהתחילה ועדת מוגנות באיזשהו יישוב
לפעול ,התברר שפנו אליהם שאחד הדמויות החינוכיות היותר
חשובות שבאותה מועצה מקומית הוא מנהל של בית ספר גדול,
פגע בהם בילדותם ,כשהוא היה נער והם היו נערים ,והיום הוא
מנהל בית ספר.
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :זה דבר שהגיע לפתחה של ועדה על-מנת לטפל,
היה פעם מורה לספורט ש ....בתוך מפעיל חוגים כאלה ואחרים,
היה גם היה בין מבוגר לילד שלא היה חובת דיווח ועדות
המוגנות פועלות ,כאשר לא צריך לפנות למשטרה או לפקיד סעד,
כשהם שומרים על המוגנות בתוך היישוב שלהם ,היה פעילות
שפוגע....,לקהילה.
אורי רווח  :היום החוק מחייב לפנות למשטרה,
נעמי גוטמן  :בנושא של ילדים ,וכשהילדים כשהפגיעה היא מצד
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אפוטרופוס ,מצד מישהו שדואג לו,

אם זה ההורים שלו ,אם זה

מורה בית-ספר ואפילו ביבי-סיטר,
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :אבל אם זו פגיעה

בתוך המשפחה ,לא בתוך

המשפחה ,אלא על ידי השכן ,ההורה מחליט אם לפנות או לא
לפנות ,אם זה פגיעה בתור ילדים,
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :פגיעה של נערה שהיא כבר מבוגרת ולא רוצה ,יש
שטח גדול שהיישוב כיישוב קהילתי ,יכול לבוא ולהגיד אנחנו
מגנים על אנשים שבתוכנו ,אנחנו תמיד אומרים אין קהילה שאין
בה פגיעה,
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :זאת לא בושה שיש פגיעה,
אורי רווח  :אבל חוק חסרי ישע מחייב לדווח על כל מקרה ,זה
לא משנה על מי ומה,
נעמי גוטמן  :ילדים ,ילדים ,ילדים,
אורי רווח  :כן ,כן,
נעמי גוטמן  :כן ,כן ,כשזו פגיעה בתוך המשפחה ,זה גם מעבר
למשפחה ,ההורה מחליט אם לפנות או לא לפנות,
אורי רווח  :כן ,זה לא בעיה אבל ,הם יכולים גם הם ליפול
למלכודת של עבירה פלילית אם הם לא מדווחים .אני חושב ככה,
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כי בכל זאת זה דבר שצריכים,
נעמי גוטמן  :לא זה לא עבירה בתוך המשפחה.
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :עבירה בתוך המשפחה ,זו עבירה

שנעשית בתוך

כותלי בית-ספר ,לא שכן ,או ככה,
אורי רווח  :הבנתי ,הבנתי,
נעמי גוטמן  :כן ,ואז את כל הדברים ,ולכן גם מתוך כך ,גם את
הזיהוי והאיתור ,גם את האלמנטים של איך משוחחים עם משפחה
כזאת ,וגם את החוק ,מה החוק מחייב אותם ,מה דרכי הפעילות
שלהם ,זאת אומרת כל העולם הזה של אתה היום פוגש משפחה,
אתה לא העובד הסוציאלי ,יש המון אנשי מקצוע סביבך ,שאתה
צריך להיעזר בהם ,אבל אם אתה תדע כרב למי לפנות ,אז הילד
הזה ,גם תוכל להימנע פגיעה

וגם אם הייתה פגיעה ,היא תוכל

להיות מטופלת ,להראות לרב ,אתה לא עובד בספייס לבד ,יש
אנשים שזה התפקיד שלהם,
אורי רווח  :יפה,
נעמי גוטמן  :אתה אחד מתוך צוות....
אורי רווח  :מתי המפגש הראשון?
נעמי גוטמן  :המפגש הראשון היה בתחילת השנה ,והמפגש האחרון
יהיה ביוני ,ההיענות היא מאוד מאוד גדולה,
אורי רווח  :יפה,
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נעמי גוטמן  :גם כשעשינו יום עיון לרבני צוהר ,הגיעו אנשים ,יש
המון המון פניות ,מעבר למה שהמכון חרוב יכול לתת היום ,מכל
המועצות המקומיות,
אורי רווח  :יפה
נעמי גוטמן  :והערים לעזרה בעניין הזה.
אורי רווח  :בניגוד...
נעמי גוטמן  :אני מרגישה,
אורי רווח  :כן,
נעמי גוטמן  :כן ,אני מרגישה שהציבוריות של הציונות הדתית
מאוד לקחה את זה כדגל בתוך החיים שלה על מנת למגר את
ההתעללות ,היום אנחנו נמצאים במקום אחר,
אורי רווח  :יפה ,מעניין לשמוע .נעמי גוטמן,
הדברים הללו,
נעמי גוטמן  :תודה ,ביי ,ביי.
)הקלטה לא ברורה(
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תודה רבה לך על

