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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


אני לא את� להשתלחויות אישיות לגבור על ניהול תקי� של , חברי
, מראש אני אומרת לכ
נשמע את הטענות וברשותכ
 אני פותחת עכשיו את הישיבה של הוועדה , אנחנו נשמע את הצדדי
, הוועדה

הנושא היו
 זה הצעה לסדר . ד"ח בטבת תשע"כ, 2013 בדצמבר #31התארי, ה. לזכויות הילדהמיוחדת 
זה . הקלות בה מוצאי
 ילדי
 מבתיה
 ומופרדי
 מהוריה
 על ידי פקידי סעד, היו
 במסגרת דיו� מהיר


� והצעה לסדר היו
 דיו, שטה#של חברת הכנסת פנינה תמנו, כמוב� הנוסח שנתנו חברי הכנסת המציעי
של חבר הכנסת נסי
 , הוצאת ילדי
 בשרירות מחיק הוריה
 על ידי פקידי ופקידות סעד: תחקיר, מהיר
הקלות בה מוצאי
 ילדי
 מבתיה
 ומופרדי
 מהוריה
 על ידי , הצעה לסדר היו
 במסגרת דיו� מהיר, זאב

  . של חבר הכנסת יוני שטבו�, פקידי סעד
  


מה שאנחנו באי
 לדו� פה עכשיו הועבר אלינו . כמה מילי
, בטר
 נפתח את הדיו�, חברי
כל , ה
 יפתחו את הדיו�, בנשיאות בעקבות הפניות של חברי הכנסת שהזכרתי את שמ
 וה
 ג
 ידברו פה

כמי . 'ישראל היו
'אבל זה לא סוד שהדבר עלה לכותרות בעקבות תחקיר שנעשה ב, אחד את נקודת מבטו
אני יכולה לומר שיש דברי
 , מהרגע שנכנסתי לכנסת, עט שני
שמתעסקת בנושא של ילדי
 בסיכו� לא מ

במקרי
 , שלפעמי
 גורמי
 להרמת גבה ויש דברי
 שמצד אחד אתה מסתכל על הקלות הבלתי נסבלת

מדוע לא הוציאו את , ומהצד האחר אתה מסתכל ואתה אומר, באמת של הוצאת ילדי
 מבית, מסוימי

אני חושבת שאנחנו צריכי
 להתמקד בו בשאלה . אדומות דלקואות
 ילדי
 מהבית כאשר כל הנורות ה

ג
 בכלי
 שניתני
 לפקידי , אי, אנחנו בודקי
 שתהיה אחידות מסוימת, א
 יש קריטריוני
 אחידי

מה ה
 המנגנוני
 , מה ה� ההנחיות שיוצאות ממשרד הרווחה, הסעד או לעובדי
 הסוציאליי
 לחוק הנוער
הא
 יש ,  שאכ� נעשה שימוש תקי� וכאשר אנחנו מתעוררי
 לקטסטרופותשהגו* הזה מפעיל כדי לבדוק

הא
 יש רענו� של ? הא
 העשבי
 השוטי
 מוצאי
 מהמערכת או נעשית אית
 איזה שהיא עבודה, חקירה

אנחנו , בוא ניקח את מקרי הקיצו�, כי א
 אנחנו מסתכלי
 במקרי
 מסוימי
 על רציחות ילדי
? נהלי

אני משתמשת במונחי
 של אותה ועדה בי� ,  האדומי
 דלקו ונמצא פה דוח וינטראומרי
 שכל האורות
  . ואנחנו מזדעזעי
, משרדית
  


בדברי
 מסוימי
 , אני מסתכלת ולפעמי
 אני אומרת, ובמקרי
 אחרי
 אני יכולה לומר לכ
 כדי לשמור ,ואני לא אגיד פה שמות כמוב�, אני מטפלת עכשיו במקרה מזעזע. באמת האצבע קלה על ההדק

מוצא את האבא מכה נמרצות את האמא כאשר , שכ� ששמע צעקות הזעיק את המשטרה, על החיסיו�

, היא נשלחת למעו� לנשי
 מוכות והילדי
 במקו
 להישלח איתה, הילדי
 מנסי
 להפריד בי� ההורי


דורשת שהילדי
 והיא ? הא
 זו נקודת המוצא? הא
 אלה ה� ההנחיות? למי זה טוב. נשלחי
 למרכז חירו
אבל זה ,  ולא בני
 ה
 יכולי
 להיות איתה12א
 ה
 לא בני
 וא
 ה
 מתחת לגיל , ודר, אגב. יהיו איתה
אתה אומר א
 רק היו מוציאי
 אות
 דקה אחת קוד
 , וכשאתה מסתכל על מקרי
 אחרי
. לא קורה


  . היינו מצילי
 חיי
  

והיא מתריעה , של ילדי
 ונוער בסיכו�, ותארצית למועדונינמצאת איתנו פה מי שהייתה מפקחת 
אבל המסגרות הללו לא מספקות מעני
 אמיתיי
 , כביכול בקהילה, בפניי שיש ילדי
 שנמצאי
 במסגרות

, אנחנו רק יכולי
 לשער בדעתנו, בעשר וחצי בלילה מחפשת ומסתובבת ברחוב, 8וכשהיא רואה ילדה בת 
מספיק פדופיל אחד שיעבור ויאסו* אותה . � איפה להיותכי האמא לא מתפקדת והבית נעול ולילדה אי

  . ואלה הילדי
 שנשארי
 בחו(? ועל מי זה ייפול, לאוטו
  


אני לא את� . לכ� אני אומרת שאי� אחידות ופה אנחנו רוצי
 לדעת על קביעת סטנדרטי
 אחידי

אבל , שמובאי
 בפניוכל אחד ע
 מאות התיקי
 , שג
 ככה היו
 קורסי
, להתעמר בעובדי
 הסוציאליי


אפילו לא מבחינת , בשורה התחתונה ה
 ג
 לפעמי
 חורצי
 גורלות והרבה פעמי
 אי� לה
 את הכלי
ליצור איזה שהוא תסקיר אמיתי שלא יראה רק את נקודת הזמ� , לעשות ביקורי בית בהפתעה, שעות

  .  את הדיו�אני לש
 רוצה לכוו�. אלא ללכת ולבדוק את מכלול הדברי
, הספציפית הזו
  

אנחנו ננסה לשמור על מסגרת . אנחנו נתחיל ע
 חברי הכנסת המציעי
, אבל מאחר שזה דיו� מהיר
, בגלל שאת מופיעה ראשונה ואת ג
 חברת הוועדה, שטה# חברת הכנסת פנינה תמנו. בקצרה, בבקשה, זמ�


  . בבקשה. ל, יש את זכות הראשוני
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  :זאב נסי

  
  . ג
 שהיא אישה

  
  :שטה#ותמנ פנינה

  
, לגברתי יושבת הראש, לאורחי
, בוקר טוב לכול
. תודה שהזכרת, זה תמיד נקודה אישה, כ�


  . לא סת
 ולא בכדי האול
 הזה מלא עד אפס מקו
. חברי כנסת נכבדי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .קריבויפעת . חבר הכנסת מיכאלי שהגיע. שהצטר*, חבר מ� המניי�, תודה רבה לחבר הכנסת מרגי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  


  . הפע
 אנחנו התברכנו בחברי כנסת נוספי
 וטובי
  

ואני , בנושאי
 טעוני
, הבית הזה נדרש לדו� לא מעט פעמי
 בנושאי
 מאוד קשי
. בוקר טוב
. זה באמת ילדי ישראל, ולא רק בדיו� הזה, חושבת שאחד הנושאי
 הכול כ, חשובי
 שאנחנו נדרשי
 אליו

אלא , זה לא כי פתאו
 יש כתבה כזאת או אחרת, לטתי להגיש את הדיו� המהיר הדחו* הזהכאשר אני הח
, וג
 מתו, המערכת של הרווחה, כי באמת נשמעי
 קולות רבי
 ומצוקות רבות של לא מעט משפחות

לא בהכרח שהאשמה מוטלת על משרד הרווחה ועל העובדי
 הסוציאליי
 ועל . שאולי משהו עובד לא נכו�
אל מול , כי תמיד אני אומרת, זו לא המטרה, כי אי� לי רצו� לשפו, את התינוק ע
 המי
,  הסעדפקידי

יש עובדי
 סוציאליי
 רבי
 , או שלא עשה את עבודתו ביושרה ובנאמנות, עובד כזה או אחר שעשה טעות
 הגבה וכל לכ� כל הרמות, ע
 זאת אי� מערכת ציבורית שלא נתונה לביקורת. שעושי
 את עבודת
 נאמנה

כול
 נתוני
 לביקורת במדינה , אני פשוט במחי יד אומרת שצרי, להבי�, אלה שאומרי
 למה לכנס דיו�

כ� דורש , דמוקרטית והנתו� המאוד מאוד גבוה של אלפי ילדי
 ישראליי
 שמוצאי
 מדי שנה מבתיה

הא
 החוק שקיי
 הוא , כ� יש מקו
 לבוא ולבדוק הא
 אנחנו עושי
 את הדברי
 בצורה נכונה, חשיבה
לא רק ממקו
 של טובת הילד והגנתו והאלטרנטיבה היא ? החוק האולטימטיבי כדי להג� על ילדי ישראל

הא
 יש לנו מספיק כלי
 בתו, הקהילה כדי . אלא ג
 לשמר אותו הרבה פעמי
 בתו, הקהילה, רק הוצאה
  ? לתת כלי
 לאוכלוסיות מוחלשות

  
זו פשוט . לתת תרגו
 למשפחות עולי
, שהייתה ברורה מאליהרק לפני חודש הגשתי הצעת חוק 

הוא פשוט , וא
 לא, אז הוא עשה את זה, יאלי ראה לנכו� להגיע ע
 מתורגמ�א
 עובד סוצ. הייתה המלצה

שהוא ,  שני
 או לפעמי
 מדובר בילד שקצת יותר בגיר ומבי�10שבקושי מלאו לו , לקח את אחד הילדי

תסלחו לי , כל מיני דברי
. שהוא אחיו, תרג
 להורי
 שלו על הוצאת ילד אחרעומד בסיטואציה שהוא מ
שאנחנו צריכי
 ונדרשי
 לבוא ולבדוק אי, אנחנו מעגני
 אות
 בחקיקה ואי, אנחנו , הזויי
, על הביטוי

והא
 , והא
 יש צור, במת� כלי
, דואגי
 לכ, שהכנסת תפקח על עבודת הממשלה וג
 על משרד הרווחה
אני , לצערי, שהיו
 בתי המשפט, במת� חוות הדעת לבתי המשפט, שהיא כל כ, גדולה, מכותאותה ס

חושבת שבאמת הרחקנו לכת ובתי המשפט היו
 רואי
 את חוות הדעת של העובדי
 הסוציאליי
 ופקידי 
 הא
 צרי, שיהיה? הא
 צרי, להכניס עוד חוות דעת. ולא בטוח שזה מה שצרי, להיות, הסעד כחזות הכול
  ? של משפחות שמרגישות שלא נתנו לה� את יומ� עוד לפני שהגיעו לבית משפט, נציב קבילות חיצוני

  
, ע
 הילד הפעוט, כל זה אלה דיני נפשות ואני בטוחה שכולכ
 נחשפת
 לסיפור שאני מלווה

 ,שהייתה ש
 החמצה, ג
 פסק הדי� די ברור, שכול
 מביני
 ויש הסכמה די ברורה. שהוצא, האתיופי
  . ומבחינתי כל ילד כזה הוא עול
 ומלואו

  
  :מרגי יעקב

  
  . ילד ישראלי ממוצא אתיופי, פנינה

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
וכל ילד כזה הוא עול
 ומלואו ואנחנו צריכי
 . תודה על התיקו�, ילד ישראלי ממוצא אתיופי

  . שיהיו אפס טעויות בנושא הזה, לעשות הכול כדי שנמקס
 את אפס הטעויות
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אני קצת  # # #ואני בטוחה שאת תדאגי שזה לא יהיה , � א* אחד לא יכול לבוא ולקחת את זהלכ
את הדיו� של ילדי
 שה
 בסיכו� , אני מצטערת, אנחנו לא יכולי
 לקחת על אותה משוואה, חולקת עליי,

 
  # #  #מיידי ולדו� על הסיפור הספציפי הזה של הא
 יש מקו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

כי א
 אנחנו מדברי
 על הוצאה מהירה ולא מתייחסי
 לכ, שלפעמי
 לא .  לא יכולה לנתקאת
  # # #מוציאי
 כשצרי, 

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
הא
 , ולי חשוב להתייחס פה לאוכלוסיות מוחלשות, כי א
 לא אנחנו נעשה סלט, חשוב לי, לא


  # #  # בקהילה הא
 אנחנו נותני
 באמת מעני
, אנחנו נותני
 אות
 קריטריוני
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה ראוי לחלוטי�
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . בדיו� אחר ברור שאנחנו נדו� בנושא של ילדי
 שה
 בסיכו� מיידי. לכ� אני לא רוצה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה האיזו�. מצטערת. זה קשור זה בזה, לא
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . לא בטוחה בכלל
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"יוה
  

  .תודה רבה
  

  .מיד לאחר מכ� המציע השלישי יוני שטבו�. אתה הבא בתור ברשימה שלי, חבר הכנסת נסי
 זאב
  


  :זאב נסי
  

 30אנחנו עוברי
 על בשרנו כבר . הוא לא בא בעקבות הכתבה, קוד
 כל הדיו� הוא חשוב. תודה

אני קוד
 כל מציע לכל . 
 כממונה על תיק הרווחהמאז היותי סג� ראש עיריית ירושלי, שנה מאבקי

  . לברוח מהאש, משפחה במצוקה לברוח מהרווחה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה הכלל. ומי שימחא כפיי
 יצטר, לצאת החוצה, לא, לא, לא
  


  :זאב נסי
  

אבל ,  תקבל עגלה ובזמ� קריבהיא, שבת שהיא יכולה לבקש עגלה לתינוקומי שרוצה ומי שחו
עוד יכניסו אותה ג
 לתנור , ומי שתיכנס ותבקש תנור. ייתנו לה עגלה, בסופו של דבר ייקחו לה את התינוק

אני מדבר פה מתו, כאב של עשרות רבות של משפחות שליוויתי , את
 לא מביני
, ואני אומר לכ
. הזה
 30משפחות האלה במהל, כדי להציל את ה, כמו שאני אומר לכ
, מיליוני
,  ושהשקעתי מיליוני
�אות

  . השנה האלה
  

יש מקרי
 שאני רצתי אחרי פקידי סעד שיצילו את , אני לא אומר. אני מכיר את המקרי
 מקרוב
או שיש לי , באיזה מי� תפיסת עול
 מעוותת, שלא תהיה אי הבנה שאני הול, בעליהו
. הילד מהמשפחה

 # #אבל צרי, שיהיה ג
 שני , 
 אולי בקו ראשו�ה
 נמצאי. עוינות כלפי העובדי
 הסוציאליי
איזה שהיא 
#   
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


ה
 ,  למשפחהטיפול הוליסטיא
 ה
 לא יכולי
 לתת . צרי, להגיד את זה, אי� מספיק ארגז כלי
  . בבעיה

  

  :זאב נסי

  
נותני
 תלוי איזה ארגז . כשיש רק פטיש בארגז אז חובטי
 בראש וזהו והכול מתרסק, תלוי מה יש


  . לה
  

אנחנו מלווי
 את כל ', ברו, ה, לחוק נוער, לחוק אימו(, יש פקידי סעד לסדרי די�, אני לא מבי�

 אי� דיי� ?ג
 מחווה דעה, אי, יכול להיות שבעל די� הופ, להיות ג
 השופט, השלבי
 האלה בתיקי
 שוני

היות שחוות דעת של עובדת סוציאלית יכול ל. ג
 בבית המשפט, לא רק בהלכה, הרי זה כלל ברור, נעשה עד
אפשר להיכנס באמצע הלילה ? זו חוות הדעת המקצועית ואי� עליה עוררי�? באה לבית משפט כתורה מסיני

, הכול בש
 זכויות הילד, כמוב� צו הגנה על הילד, לקחת את הילד מהבית שבעה ימי
 ע
 צו הרחקה

  . גונבי
 את הילדי
 האלה מהבתי

  
  :אבקסיס ויל אורלי ר"היו
  

  . תודה
  


  :זאב נסי
  

  . אני מבקש ממ,, אני לא התחלתי עוד לדבר
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אתה תוכל באמצע הדיו� ג
 להעיר הערות, לא
  


  :זאב נסי
  


  . בכל הכבוד, אני חושב שמגיע לי חמש דקות. תני לי לסיי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . יכול לנסות ולהתחיל לצמצ
אבל אתה , זה שלוש דקות, לא
  


  :זאב נסי
  


אי, יכול להיות שנותני
 לה
 מעמד . פסיכיאטרי
, פסיכולוגי
, בית המשפט מכיר מומחי
מה שהיא קובעת זה מה , שתבינו? מיוחד של יוזמי די� ובעלי די� וחוות הדעת שלה
 היא מעל הפסיכיאטר

עוד כשהתינוק היה במעי אמו החליטו על אימו( וג
 אני מכיר מקרי
 ש, שיהיה בסו* ושלא יהיה לכ
 ספק
, לא ישירה, ואני ליוויתי את המקרי
 האלה והלכתי למשפט בצורה עקיפה, לאיזו משפחה הוא יישלח


שופטי
 לפעמי
 נמצאי
 בתו, המערכת הזו שמביאי
 לה
 חוות דעת , ואני אומר לכ
. במש, שני
  . מקצועיות וזה נראה לה
 כתורה מסיני

  
כמו שיש במשטרת ישראל אפשרות להתלונ� וכמו , כדי לתק� עיוותי
 צרי, להבי�, � אני חושבלכ


   # #  #אי, יכול להיות , אמנ
 זה רק לאחרונה, שע
 כל הכבוד, שיש ועדת שופטי
  
  :קריאה

  

  . היא לא עושה כלו
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  :זאב נסי
  

שיגידו שיש , מראית עי�ל? אתה יודע מה. לפחות למראית עי�, אבל יש, לא משנה מה היא עושה
יעמיד אות
 לדי� על הוצאת ילדי
 שלא , אי� מי שישפוט אות
, לא יכול להיות שעובדי
 סוציאליי
. ועדה
  . תראה לי מקרה אחד, תגידי מקרה אחד שהעמידו עובדת סוציאלית. כדי�

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני מבקשת, אתה לא עונה
  


  :זאב נסי
  

לדעתי צריכי
 אפילו לאפשר לפנות לבית המשפט .  צריכי
 לפתוח את השורות,לכ� אני אומר

   #  # #שלצערי הרב , לתת לה
 כספי
 ויכולות ללכת מעל בית המשפט העליו�, הבינלאומי במקרי
 מסוימי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני רק רוצה לתת ל, הצעה
  


  :זאב נסי
  

יודעי
 את ,  שופט לגשתסוציאליי
 כבר יודעי
 לאיזהשהעובדי
 ה, תשמעי מה אני אומר ל,
  . הכול תפור ש
זה , עוד לפני שה
 מגיעי
 לבית המשפט, ה
 מקבלי
 את זה מראש, חוות דעתו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה רבה ל,
  


  :זאב נסי
  

חושת בט� או זה לא איזה מי� ת, מתו, ליווי של עשרות שני
, אני אומר לכ
 את זה מתו, ידיעה
  . אני מכיר את זה מבשרי, לא ראיתי את הכתבה הזאת ולא מעניי� אותי מה כתוב בה, תאמינו לי. כתבה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  .חבר הכנסת נסי
 זאב, תודה רבה ל,. וג
 במסמכי
  


, דתויציג את עמ, ידבר, חבר הכנסת יוני שטבו�, עכשיו המציע השלישי. בואו נעשה סדר בדברי
שופטת לענייני , לאחר מכ� השופטת בדימוס חנה ב� עמי, ל משרד הרווחה ידבר"ומיד לאחר מכ� מנכ

, לאחר מכ� אנחנו נעשה אנשי מקצוע, כדי לתת לנו עוד איזה שהוא מבט מתו, כותלי בית המשפט, משפחה
  . אנחנו נדבר ג
 על המקרי
. משפחות וכדומה

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
שהיא העמותה היחידה , עומדי
 פה מעמותה חשובה בחו(, היושבת ראשגברתי , ברשות,


  . אני מבקשת שיכניסו אות
, שמייצגת את ילדי העולי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


אנחנו אולי ננסה . מבחינה בטיחותית החדר לא יכול להכיל ג
 את מה שעכשיו נמצא בו, חברי
אנחנו באמת . צי
 להכניס נציג אחד אנחנו עוד נצטופ*א
 ה
 רו, לעשות איזה שה
 חילופי משמרות


  . להכניס נציג או שניי
, בבקשה. במצוקת מקו
  

  .חבר הכנסת שטבו�, בבקשה
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  :שטבו� יוני
  

ל משרד "מנכ, אבות, יושבי
 פה אמהות, הדיו� חשוב, גברתי יושבת הראש וחבריי חברי הכנסת
זה רק מראה קוד
 כל שהדיו� הוא חשוב . חדר צפו* אחדכול
 ב, פקידי סעד, עובדי
 סוציאליי
, הרווחה
ג
 לעובדי
 הסוציאליי
 וג
 להורי
 , ואני אומר את זה פה לכול
, מה שצרי, לעמוד לנגד עינינו. וקריטי
וג
 אני שיזמתי , כל הדיו� הזה נסב. סימ� קריאה, המילי
 ה
 טובת הילד, וג
 לנו חברי הכנסת, ודאי

 שנמצא עכשיו במרכז קשר ופוגש 9 או 8עומד לנגד עיניי עכשיו ילד ב� , רי הכנסתאותו יחד ע
 חבריי חב
, הא
 הסיבה שהוא הגיע לש
, הא
 הקריטריוני
 שהוא הגיע לש
. את אביו או אמו בצורה כזו או אחרת

אי� פה שו
 מטרה לתקו* . טובת הילד, זה הדיו�. הא
 תפיסת העול
 שהוא הגיע בשלה לש
 הייתה נכונה
  . אי� פה שו
 מטרה לייצר פה אווירה של דה לגיטימציה, ור
 כזה או אחרג

  
המספרי
 , גברתי היושבת בראש, זה ירד השנה, נכו�,  ילדי
#10,000כ, הכמות הגדולה, מצד שני


   #  # #ותפקידנו כחברי כנסת , האלה ה
 לא מספרי
 הגיוניי
  

  :שטגמ� איילה
  

  .  ילדי
 נמצאי
 בחו(75,000
  

  :טבו�ש יוני
  

שמייצגת את ע
 ישראל ואת ערכי , תפקידנו כחברי כנסת בבית המחוקקי
 של החברה הישראלית
  . תודה רבה. טובת הילד, זו מטרת הדיו�. יש לנו חובה אמיתית לבדוק למה זה קורה, היהדות

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .את כל השקפת,ג
 תודה רבה ל, שעמדת במסגרת זמ� והצלחת להעביר . תודה רבה ל,
  

קוד
 כל אנחנו מודי
 ל, על . ל"אדוני המנכ, בבקשה, ל משרד הרווחה"אנחנו עכשיו פוני
 למנכ
לבוא ולתת , ולמרות שאתה יודע שזה הול, להיות דיו� מאוד מאוד סוער, זה שכיבדת אותנו פה בנוכחות

  . לנו תמונת מצב
  

  :סילמ� יוסי
  


  . אותנו לימדו להתייצב בחזית כשיור
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני שמחה שעשית זאת
  

  :סילמ� יוסי
  

, להיכנס לשיח על העניי�, דר, אגב, על כל דיו� לענייננו ואי� לנו בעיה, אני שמח על הדיו�, *"אל

מעניי� הוא שבחודשיי
 האחרוני
 אנחנו נפגשי
 כבר . אנחנו לא מסתירי
 כלו
 ולא מנסי
 להסתיר כלו

 
 #בשניי
 או שלושה אירועי
 מאוד קשי
 , הדיו� הקוד
 עסק ברציחת ילדי
. שוני
 לחלוטי�בשני דיוני
# #  

  
  :מרגי יעקב

  
  . ל משרד הבריאות היית עשר פעמי
"א
 היית מנכ

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
  . אנחנו נביא אותו

  
  :סילמ� יוסי

  
הדיו� זה הוצאת ילדי
 לפחות הכותרת של , לפני כחודשיי
 באמת נרצחו ילדי
 והיו
, בכל מקרה

באמת יש פה מתח אמיתי ואנחנו . זה רק מעיד על המתח האינהרנטי של העובדי
 הסוציאליי
. בחופזה
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מישהו .  מהמנותחי
 נפטרי
 עקב הניתוח10%יש סטטיסטיקה שכשמנתחי
 , דר, אגב. לא חפי
 מטעויות
  # #  #יוצא לרחוב 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . ו לומר את זה בהקשר הזהזה לא מעודד אותנ
  

  :סילמ� יוסי
  

, חשוב לי להעיד שקיי
 פה מתח מובנה. אבל בכל מקרה א* אחד לא מציע לבטל את המושג הזה
מול השארת ילד , כמה באמת ללכת ולהג� על הילדי
 וכל ילד שנרצח אנחנו לא ישני
 בלילה וזה ברור

אי� פה שו
 ניסיו� , נקודה, היא לגדול ע
 הוריובחיק הוריו ואני מצהיר שאנחנו חושבי
 שטובת הילד 
  . ואנחנו לא חפי
 מהעניי�, אבל המתח הזה מוביל ג
 לטעויות. אחר

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . א
 יש נהלי
 שעל פיה
 אמורי
 לעבוד פקידי הסעד ,השאלה א
 יש קריטריוני
 אחידי
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אני אתייחס, אורלי
  
  :קריאה

  
  .  פיקוח ואי� כלו
אי�
  

  :סילמ� יוסי
  


אנחנו משימי
 ,  צווי חירו
 בשנה700אנחנו מוציאי
 . הדבר הבא שחשוב לי זה להבהיר נתוני
   # # #  ילדי
 שנמצאי
 2,500זה ,  זה המכלול הקיי
#10,000ה.  בלבד שנה2,500להשמה חו( ביתית 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו נפנה לו מקו
. כבד אותנושמ, חבר הכנסת עפו אגבאריה
  

  :סילמ� יוסי
  

 במשפחות 2,500מתוכ
 , בהשמה חו( ביתית, גרוסו מודו,  ילדי
 נמצאי
 באופ� קבוע10,000
במהל, שנה יש לנו השמות באופ� ,  אמרתי# # # #7,500מתו, ה,  במוסדות שרק אני אעיד7,500אומנה ועוד 

  # # # במשפחות אומנה 2,500,  ילדי
10,000קבוע בסדר גודל של 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . מה שבס, הכול, זאת אומרת ג
 השוט*
  

  :סילמ� יוסי
  

 
 ילדי
 במעונות של משרד 7,500 ילדי
 במשפחות אומנה ועוד 2,500כל שנה מושמי
 חדשי
שהחליטה , יר בה
 זו יוזמה טובה של שרת הרווחה אורה נמ2,000 עד #1,500 אני יכול להגיד ש. הרווחה

 
לפתוח מוסדות פוסט אשפוזיי
 וילדי
 שהיו מאושפזי
 במחלקות פסיכיאטריות סו* סו* היה לה
   .זה התמהיל, ולכ� אני אומר ,מקלט

  

חודשיי
 לאחר , חבר הכנסת מאיר כה�, שר הרווחה דהיו
. אני רוצה להגיד עוד כמה דברי
הוא הקי
 . ברורה הרגישות שיש ש
, ה נושא טעו�ז, דר, אגב. כניסתו לתפקיד החליט לבדוק את הנושא

ובהחלט בחצי השנה , אבל שיהיה, ועדת סילמ�, לא כל כ, שאני אוהב את הש
 הזה, ועדה על שמי
להתייחס , אורלי, בדקנו את כל התהליכי
 שביקשת, היו ג
 נציגי ציבור, האחרונה אנחנו בדקנו לעומק


אני את� כמה , אני מציג את זה לשר בשבוע הבא.  אי, קובעי
,מתי קובעי
, מה ה
 הקריטריוני
, אליה
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להערכתי יהיו פה שינויי
 . אבל אני אשמח לאחר שאני אציג את זה לשר לבוא ולהציג לכ
, טייטלי

  .ואנחנו לא נרתענו מלבדוק את עצמו, קונספטואליי
 בחלק מהדברי

  
בואו נל, , *"אז אל. ומי הביטחו� שישמה ה
 שסת, האחד. אני יכול להגיד כמה דברי
 בעניי� הזה

מי שמאשר את הוצאת הילד בסיכומו של דבר , סית לחוק נוער שמתחילה להתערב"עו, על כל התהלי,

ועדת , שסתו
 מספר שלוש. זה שסתו
 מספר שתיי
, יש את המפקח המחוזי לחוק נוער, בתהליכי
  # # #י חינו, שהיא מורכבת מנציג, מתכנסת ועדת ההחלטה היישובית. החלטה

  

  :זאב נסי

  
  .ועדת ההחלטות, היא לא חוקית

  
  :קריאה

  
  . אי� לה בסיס משפטי

  
  :סילמ� יוסי
  

  # # # אחת ההמלצות שלנו 
  


  :זאב נסי
  

  . צרי, לבטל אותה מכול וכול
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אחרת אנחנו לא ננהל פה דיו�. לקהל בטח שלא, לחברי כנסת מותר להתפר(
  

  :סילמ� ייוס
  

אחת ההמלצות שלנו זה לחוקק אותה ולהכניס עוד , דר, אגב. השסתו
 השלישי זה ועדת החלטה

  . כמה אלמנטי

  

  :זאב נסי

  
  . לא לחוקק אותה, לבטל אותה

  
  :סילמ� יוסי
  

  . אנחנו חושבי
 שצרי, לחוקק אותה
  


  :זאב נסי
  

הורי
 מגיעי
 רק כדי לשמוע לא יכול להיות שבמעמד צד אחד ועדת ההחלטה מקבלת החלטה וה
  . זה מה שקורה בפועל. מה ה
 החליטו

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . לא יהיו פה פרובוקציות, לא
  


  :זאב נסי
  

  . זה מה שקורה
  
  :קריאה

  
  .  לא משתפי
 בוועדת החלטה# #  #
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  .  צריכי
 לבוא ע
 סיוע משפטי# #  #
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . אתחיל להוציא אנשי
אני , לא, חברי
  
  :קריאה

  

  . ה
 מגיעי
 לבד ואומרי
 לה
 לא להביא אנשי
. אי� סיוע משפטי ולא כלו

  
  :קריאה

  
  . אתה משקר פה, זה לא נכו�

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה. תצא החוצה חמש דקות. תחזור אחרי שתירגע, החוצה חמש דקות, ב� יששכר. החוצה
  

  :סילמ� יוסי
  

  . חושב שבשני
 האחרונות ג
 ועדות ההחלטה עברו רפורמהאני 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


יש עכשיו ? ל משרד הרווחה אומר"לא מעניי� אתכ
 לשמוע מה מנכ, זימנו את הדיו� הזה, חברי
לכ� ג
 תהיה לו , היא ג
 נושאת את הש
 שלו, של גורמי המקצוע, ועדה שמתכנסת בדיוק בסיפור הזה

אנחנו נחכה ונעשה פה ג
 ועדה , אז נכו�. אני מאוד סקרנית לדעת מה עלה ש
. על הממצאי
אחריות 

אנחנו יכולי
 כל אחד . אבל א
 לא נדע ולא נשמע ג
 לא נוכל לשאול שאלות, שיציגו לנו את כל הנתוני

ד מעניי� ואותי מאו, לכ� אני מבקשת שקט. אז חבל על הדיו� הזה, להתחפר בעמדתו הוא ולהישאר מקובע
  . בבקשה. לשמוע מה יש לסילמ� לומר

  
  :סילמ� יוסי
  


אנחנו מאפשרי
 . ג
 הילד עצמו, בשני
 האחרונות בוועדת ההחלטה ההורי
 מוזמני
, היו
 
  # # # להורי
 להביא עור, די� מטעמ

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
  ? ומה א
 אי� לה
 כס*

  
  :קריאה

  
  . סיוע משפטי, סנגוריה ציבורית

  
  :שטה#נותמ פנינה

  
  . אנחנו יודעי
 אי, הסיוע המשפטי עובד, באמת, נו
  


  :זאב נסי
  


  ? ממתי זה התחיל? מה זה היו
  

  :סילמ� יוסי
  

אחת מההמלצות של ועדת סילמ� תהיה שיהיה ש
 נציג משפטי קבוע על מנת לפתור את הבעיה של 
 
  # # #הורי
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה מבור, לחלוטי�. ורי
 לאור, כל התהלי,ג
 להסביר את הזכויות של הה
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אני לא רוצה להיכנס לוועדת סילמ�. בדיוק
  


  :זאב נסי
  


  ? מתי אדוני שינה את הקריטריוני
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אדוני, יש שינויי
. בשבוע הבא ה
 מגישי
 את ההמלצות שלה
 לשר, עכשיו יש ועדה
  

  :השט#תמנו פנינה
  

  . 'יש עתיד'זה בזכות 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו לא נהפו, את זה לדיו� פוליטי, חברי
. פנינה, אוי לא
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אני אציג כמה היי לייטס, אני לא יכול להציג את הכול, פנינה
  

  :שטבו� יוני
  

  # # #אי� ל, בשורות 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

מה שאתה אומר שבעצ
 אחד , ל משרד הרווחה"מנכ, אדוני. רוצה לחדד פהאני . זו בשורה

, זה שלא היה לה
 ייעו(, השינויי
 המשמעותיי
 שעליו טועני
 רוב ההורי
 שמרגישי
 את עצמ
 נפגעי

לא היה מישהו שידבר בגובה העיניי
 ע
 אנשי המקצוע כדי להסביר ג
 את , לא הייתה לה
 הכוונה
  ? אתה אומר שיהיה ליווי בכל התהלי,. חובות ואיפה הדברי
 עומדי
ג
 את ה, הזכויות

  
  :סילמ� יוסי
  

אבל אני רוצה להגיד עוד . ותהיה ג
 אפשרות ערעור על העניי�, דר, אגב, ויסביר להורי
, יהיה
   # # #דבר 

  
  :קריאה

  
#  # #  
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . גלי
 לנו חלק מהמסקנותמ. זו ועדה שבשבוע הבא מגישה את המסקנות, רגע
  


  :זאב נסי
  

  . הוא אומר ל, שהוא עושה את זה חוקי, זה לא היה חוקי
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  :סילמ� יוסי
  

שלושה תזמנו #אז לכ� אני אשמח א
 עוד שבועיי
. אני בכל זאת מרגיש מחויב להציג את זה לשר
   # # #אותי 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תההזדמנו תאמי� לי שאני לא אחמי( את
  

  :סילמ� יוסי
  

אני מאוד מסכי
 ע
 נסי
 , האחד. אני רק רוצה להתייחס לכמה דברי
 נוספי
. אני מתאר לעצמי
אני חושב שזה אבסורד ששופט מחליט שהעובדת הסוציאלית לסדרי די� . 19אני רוצה לבטל את סעי* , זאב

אנחנו , תרפו מאיתנו. זהזה אינטרס שלנו במשרד הרווחה לבטל את . היא ג
 הממליצה וג
 השופטת
 מקרי
 בשנה שבה
 שופט לא לוקח #5,000עלינו ל, לצערי הרב, היו
. שהשופט ישפוטו, רוצי
 להמלי(

 א
 תשתפו איתי פעולה, אני אומר את זה חד משמעית. סית לסדרי די�"מעביר את התיק לעו, אחריות
   #  # #אנחנו נבטל 
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . פה הבעיה
  

  :�שטבו יוני
  


  ? אז אתה אומר שהבעיה זה השופטי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . יישר כוח, נכו�, צודק
  

  :סילמ� יוסי
  

  . דקה, לא
  

  :שטבו� יוני
  

  ? השופטי
? איפה הבעיה
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . יישר כוח שהוא אומר את זה ככה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

הדוח לשר , אגב. ו לא נסיי
 ג
 בעוד שבועיי
א
 תיתנו הערת אגב על כל מילה שנאמרת כא� אנחנ
   # #  #הרווחה 
  

  :סילמ� יוסי
  


   # # # אני אגיד לכ
 עוד משהו . 19אנחנו האחרוני
 שרוצי
 להשתמש בסעי* , דר, אגב. אני מסכי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

מרגי ביחד בוועדת השרי
 האחרונה עברה הצעת חוק של חבר הכנסת . אני ג
 רוצה לעדכ� משהו
  . בדיוק על הנושא הזה, ביחד ע
 יצחק וקני�, ע
 דוד אזולאי
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  :סילמ� יוסי
  

  . אנחנו תמכנו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


כי אנחנו לא יכולי
 לקחת לחלוטי� את אותו כלי , אבל צרי, ליצור ש
 איזוני
, ואת
 תמכת

 הסוציאליי
דישל העוב, ואת אות
 עיניי
 מהשטח .  

  
  :סילמ� יוסי
  

מי שמלווה את ההורי
 זו העובדת , לאחר פסק הדי�, היו
. אני רק רוצה להגיד עוד משהו. ברור
העובדת הסוציאלית שנתנה תסקיר לא יכולה להיות מעורבת כי היא יוצרת מתח . זו טעות. הסוציאלית

 ישחק את שהוא, שהשופט ימנה מגשר, קחו, אני אומר לעובדי
 שלי, תרפו, שואלי
 אותי. מובנה
מה , ההיא לא מגיעה, האבא מתקשר? סיות לסדרי די� מתעסקות"את
 יודעי
 במה היו
 עו. הבייביסיטר

  ? סית"למה זה תפקיד העו. הוא הכה אותה? ע
 הילד
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הוא מאחר לאסו* את הילד
  

  :סילמ� יוסי
  

אומרי
 , *"אל. סית ומאמללי
 אותה"עושלוקחי
 , יש פה מתח מובנה? סית"למה זה תפקיד העו
, שניה
 מתוסכלי
. 'עכשיו תלווי ג
 את התהלי,, 'לאחר שהיא שפטה אומרי
 לה', את ג
 השופטת'לה 

אני מאוד מסכי
 למה שנאמר ? את
 שואלי
 אותי. ל, תנהל עכשיו את התהלי,, או אחד מה
 מתוסכל
הוא רוצה ,  שהשופט ישפוט# # #תנה את התסקיר לאחר שהיא נ, סית"אסור לעו. זה אבסורד מובנה, פה

 #ואחר כ, תמנה מגשר , שיקבל החלטה, שיתחקר? סית"הוא רוצה לתחקר את העו. שיקבל? עוד חוות דעת
# #  

  

  :זאב נסי

  
  . ל"שאלה למנכ

  
  :סילמ� יוסי
  

סית לסדרי די� לאחר שהיא מילאה "אי� סיכוי לעו. אי אפשר לצאת מה
 טוב, הדברי
 האלה
   # # #סקיר ת

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


ה
 לא יכולי
 לעשות את עבודת
 נאמנה בנתוני
 . וג
 שיש לכ
 חוסר גדול בעובדי
 סוציאליי
 
  הקיימי
  

  :סילמ� יוסי
  


כשאתה צרי, להיות בייביסיטר , בסו*. זה מעמיס עליה
 תיקי
, את הזכרת את זה, אורלי, וג

  . לכ� זה חלק מההמלצות. ה� קורסות, לא תסקירי
להמשי, למ, לנהל אות
, להורי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

אני רוצה לדעת למי הוא יהיה . לגבי הייעו( המשפטי, אני רוצה חידוד עליה, לגבי המלצה אחת
   # # #שלא נגיע למצב ? למשרד הרווחה שמממ� אותו או להורי
, מחויב

  
  :סילמ� יוסי
  

  .  לקחתשהעניי
 לא יכולי
, אורלי
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

כמו בוא נגיד בחלק מהמקרי
 שאנחנו טועני
 בוועדות , ומצד שני שלא יהיה פה פחד, בדיוק
  # # #למי יש את החובה , רפואיות של הביטוח הלאומי

  
  :סילמ� יוסי
  

י
 אנחנו חושב, דר, אגב. מה הוא הרכב ועדת ההחלטה, הכוונה שלנו להניח הצעת חוק, אורלי
ברגע שזה יתוקנ� ויתומחר ההורי
 לא . צריכי
 להיות ש
 נציגי ציבור, שצרי, להיות ש
 פסיכולוג משפע


בכל . שיביאו, א
 ה
 רוצי
 להביא עור, די� משלה
. זה חלק מוועדת ההחלטה, צריכי
 לשל
 כלו
  . מקרה יש ש
 את אותו נציג

  
  :שטבו� יוני
  

  ? או פקיד הסעד, יאלית של העובדת הסוצ, לתפיסת,,מה התפקיד
  

  :סילמ� יוסי
  

  .ת� לי רגע לתת את כל התמונה
  

  :שטבו� יוני
  

  ? מה התפקיד שלו, אתה מדבר רק על החלק האחד. אבל אתה לא מסביר, לא
  

  :סילמ� יוסי
  

ני לא רוצה . אנחנו ג
 ישבנו ובדקנו את הקריטריוני
 להוצאת ילדי
. ת� לי לתת את כל התמונה
   # # #  להיכנס לזה
  

  :שטבו� יוני
  

  .זו מהות הדיו�
  

  :סילמ� יוסי
  

  . התשובה עכשיו אבל אתה לא תקבל את מהות
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אתה לא תקבל את זה לפני השר
  

  :סילמ� יוסי
  

  .  מהילדי
 שמוצאי
 ה
 בגלל סעי* הזנחה קשה וזה מעורר בי תהיות#50%אני כ� אומר ש, תראו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . השאלה מה זה הזנחה קשה
  

  :סילמ� יוסי
  

פתחו את ליב
 ואני , אני אומר שיש לנו אנשי מקצוע שנחשפו, אני לא מתחמק מכלו
, רבותיי
  . עוד כמה כיווני
 אבל אני רוצה לתת. חייב להגיד ל, שאחרי שאני אמלי( לשר את
 תשמעו

  
היו
 חלק מהכלי
 של .  רוצה להגיד את זה לגברי
אני בכוונה. אני רוצה לדבר רגע על צו הרחקה


יש בעיה מובנית אחר כ, לתסקירי
 להתעל
 מצו . עורכי הדי� זה שימוש במוגז
 בצווי הרחקה לגברי
בוא נגיד בהנחה שהוא הוצא , לא משנה כרגע א
 צו ההרחקה, כשאתה מגיש תסקיר. ההרחקה של השופט

אנחנו חושבי
 שג
 בנושא הזה אנחנו ננסה לבנות שסתו
 , ר כ,לש
 תעלול ויתרו� מסוי
 בפסק הדי� אח



 הוועדה לזכויות הילד

31/12/2013  
  

16

כי , ביטחו� כדי שההחלטה במקרי
 מורכבי
 כאלה תהיה של ועדת תסקירי
 משותפת ע
 ועדת החלטה
  . יש פה מתח אמיתי בעניי� הזה

  
אני חושב שהוועדה הזאת , אנחנו פתוחי
 לביקורת. אני רוצה להגיד עוד כמה דברי
 לענייננו

  # # # זה בד
 לבו , והשר מאיר כה�, תכנסהשה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . לא יכול היה, הוא רצה להיות כא� היו
, אני יודעת
  

  :סילמ� יוסי
  


 את העניי� שאנחנו לא מטפליואני לא מסתיר, אנחנו חושבי
 ג
. היא תקבל את כל הגיבוי 
  . במשפחות שהוצאנו את הילדי
 שלה
 לשיקו
 המשפחות

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? זה הכשל הגדול ביותר
  

  :סילמ� יוסי
  

  ? ל הביטוח הלאומי"מנכ, איפה שלמה מור יוס*
  
  :קריאה

  
   .הוא בא לכא� בטעות, הוא יצא

  
  :סילמ� יוסי
  

 #אנחנו הולכי
 למיז
 משות* ע
 הביטוח הלאומי ו. מדובר פה על תקציבי
 שאנחנו נדרוש, *"אל
#  #   

  
  :אבקסיס לוי רליאו ר"היו
  

כי א
 הוצאת את הילד ? בעצ
 הראייה תהיה הוליסטית טיפולית על כל המשפחה ולא רק על הילד
#  # #   

  
  :סילמ� יוסי
  

   # # #אבל , אנחנו חושבי
 שהפני
 צריכי
 להיות בקהילה. לא רק זה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

ג של בייביסיטר שאי� לו שו
 דבר ושו
 ה
 סו, לא רק שה
 דלי
, אבל הפתרונות בתו, הקהילה
  . ער, נוס*
  

  :שטבו� יוני
  

לטובת , ג
 המשאבי
 ממילא יושקעו למקו
 אחר, במידה שההוצאות יקטנו. ל"המנכ, יותר מזה
  # # # ה 

  
  :סילמ� יוסי
  


  . אתה לא צרי, לשכנע את המשוכנעי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . חהשזו לא טענה למשרד הרוו, בואו נודה על האמת



 הוועדה לזכויות הילד

31/12/2013  
  

17

  
  :סילמ� יוסי
  

   # #  #א
 אנחנו , רגע, דקה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


, ל משרד הרווחה בזכות דיבור"עכשיו מנכ. אני מנהלת את הדיו� וכדאי שתבינו את זה, חברי
  . ג
 חברי הכנסת יצטרכו לבקש אישור, א
 זה ימשי, ככה, ובפע
 הבאה, הוא ימשי, לדבר

  

  :זאב נסי

  
  . תלמדו ממני, אני שותקאת
 רואי
 ש

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תמשי,, בבקשה
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . אני עדיי� לא שמעתי שלא נותני
 לחברי הכנסת להעיר הערות
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הערת
 יותר מדי
  

  :סילמ� יוסי
  

יב יפה ואני באמת מודה קיבלנו על זה תקצ, מוטי וינטר הוביל בזמנו מהל, של הפני
 לקהילה
  . למוטי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . ולא בהתא
 המעני
 ,רק שמאז מספר הילדי
 גדל
  

  :סילמ� יוסי
  

א
 , להיזהר בהוצאת ילדי
, חד משמעית, אבל המגמה שלנו, אני לא רוצה להיכנס לנתוני
, לא
  .אבל פה אני אצטר, משאבי
, אפשר

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

א
 אנחנו מוציאי
 ילד למסגרת חו( ביתית הוא , אני רוצה שתתייחס. י רוצה לומר ל, משהואנ
 #בחודש , #11,000אפילו ל, בפוסט אשפוזי, א
 מדובר באמת בקצה הרצ*, #9,000 ל7,000עולה למדינה בי� 

# #  
  
  :קריאה

  
15,000.    

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו

  

  . אל תגידו לי מחירי

  
  . תר מזהזה הרבה יו

  
  . תאמי� לי שאני יודעת מה המחיר, לא
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  :זאב נסי
  

  ? מה זה משנה, המחיר הגדול שלוקחי
 את הילד
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


לא היה יותר זול למדינה , א
 מדובר במשפחה שיש בה מעל לילד אחד. תקשיבו לי רגע, חברי
  ? לטפל במשפחה כאשר יש בה פוטנציאל שיקומי

  
  :שטה#מנות פנינה

  
  # #  #נוצר מצב . אבל זה לא מה שנוצר

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

אנחנו לא באי
 .  עכשיו שומעי
או שאנחנו, או שאני מפסיקה את הדיו� לחמש דקות, ה'חבר
, הא
 לא עולה יותר להוציא את הילדי
 למסגרות חו( ביתיות, השאלה היא נורא פשוטה, שיו להתווכחעכ

מדברי
 על משפחות שיש ש
 ארבעה ילדי
 אז זה  וכשאנחנו,  שקל10,000של
 כמעט בעבור כל ילד ל
 וכשאתה אומר שצרי, תקציבי
 צרי, ג
 לחשוב על ,כי בסו* זה יוצא מאותו כיס, עולה המו� כס* למדינה

תר קל להכניס אות� הא
 לא יו, המשפחות שה� בעלות פוטנציאל שיקומי, מאשר להכניס את המשפחה, זה
ית ואפילו בשינוי תג
 בהכוונה תעסוק, ג
 בהכוונה, בשיעורי הורותג
  שיהיו מחויבי
 ש
 ,, מסגרתלתו
הא
 לא עולה יותר זול ליצור את התשתית הזו במקו
 .  תעסוקה והכשרה מקצועית או לימודי
של


  .לא מה שנהוג זה מה שיהיה? להוציא את הילדי
  

  :סילמ� יוסי
  

   # # #ברגע שאנחנו . יותר זול, התשובה היא חד משמעית כ�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . פתחו את השירותי
 הללו
  

  :סילמ� יוסי
  

  . כס*
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אתה מוציא כס*, אתה מוציא אות
 החוצה. אבל זה אותו כס*
  

  :סילמ� יוסי
  

כי לאמא , ת את הבעיהאי� ספק שכאשר אתה מוציא ילד אתה בעצ
 לא פתר. תני לי רגע להסביר
בעניי� . על מנת לפתור את הבעיה, אנחנו כ� רוצי
 לטפל באמא ובמשפחה. יהיה אחרי כמה שני
 עוד ילד

  # #  #מדובר פה על תפיסה שונה , הזה זה לא אותו כס*
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . צרי, לפתח שירותי
  

  :סילמ� יוסי
  

תמיד נצטר, לשמור , לצערי, הכנרא, אבל שלא נטעה. 
 ולילהה יודר, אגב מוטי חופר לי על ז. נכו�
  # # # ופציה של השמה חו( ביתית ואי� מה לעשות על הא
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  :שטה#תמנו פנינה
  

שעובדות סוציאליות ופקידות אבל לא כאופציה ראשונית שבמדינת ישראל הובלנו למי� מצב כזה 
  . אי� לה� בררה, סעד

  
  :קריאה

  
  . זה לא נכו�, פנינה

  
  :שטה#תמנו ינהפנ
  

  ? שג
 אחרי שאת
 שמי
 במסגרת חו( ביתית מי משמר את הקשר בי� הילדי
 להורי
. זה כ� נכו�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . עכשיו גורמי המקצוע עוני
, פנינה
  

  :אגבאריה עפו
  

 זה הכלי הראשו� שמפחידי
 בו העובדי
, שהיא אמרה, לפעמי
 ההערה הזאת. אני רק רוצה לומר
  . זה הכלי הראשו�. זו הבעיה. הסוציאליי
 את המשפחה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

, חבר הכנסת עפו אגבאריה אמר את זה בשני משפטי
 וסיכ
 לנו נכו� ומוטי וינטר מיד יענה, והנה
  . כי לפני כ� הבטחנו שהשופטת תית� לנו מבט מבפני
, כי אחר כ, תהיה ל, זכות דיבור, אבל בקצרה
  

  :סילמ� ייוס
  

אי אפשר להתעל
 מזה שפותחו המו� מעני
 , *"אל. ממש בקצרה כמה דברי
 ואז מוטי יתייחס
הא
 הוא . היו
 אנחנו נותני
 מענה. יש פנימיות יו
, יש לנו היו
 את המועדוניות לנוער בסיכו�, בקהילה

  # # #לא ? אופטימלי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . חה כמכלולהוא ג
 לא לוקח את כל המשפ
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אבל ברשותכ
 כמה דברי
 לסיכו
, בעניי� הזה אני לא מתעל
. נכו�
  


  :זאב נסי
  

  ? אפשר רק לשאול שאלה קצרה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? עכשיו אתה רוצה לשאול שאלה, הוא רוצה לסכ
, לא
  


  :זאב נסי
  

  ? ידוע ל, מספרי
? הא
 יש מקרי
 של אימו( פתוח
  

  :סילמ� יוסי
  

  .  מקרי
 שזה אימו( פתוח50, נדמה לי, יש לנו
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  :זאב נסי
  

  ? מתו, כמה
  

  :סילמ� יוסי
  

  ? בסדר, אני לא רוצה סת
 לשלו* 
  

אנחנו כ� הולכי
 למיז
 ע
 הביטוח הלאומי אבל אנחנו צריכי
 , ממש בקצרה, הדבר הבא

פה נושא שאנחנו מפקירי
 את דמ� של אני רוצה להעלות . ואני רוצה שני דברי
 לסיכו
. תקציבי

   # # #סיות "העו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני לא נתתי לזה לקרות
  

  :סילמ� יוסי
  

הכו , סית בטייבה"שרפו חדר של עו, בחודשיי
 האחרוני
 אנחנו סובלי
 מאלימות קשה, לא
תנו כמשרד להג� על ככל יכולאנחנו ננקוט , *"אל. משהואני רוצה להגיד לכ
 . ה� מאוימות, סיות"עו
  # # #ה� עומדות בחזית האש , סיות"העו

  
  :קריאה

  
  . ה� ג
 עוררו את האש

  
  :סילמ� יוסי
  

  . לא כל דיו� אני צרי, לראות אות,, שמחה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . בבקשה, בלי קריאות ביניי
, אני מבקשת, שמחה
  

  :סילמ� יוסי
  

שלא יהיו ? מה אנחנו רוצי
. סיות"אני נוסע מפה לכנס חירו
 של עו 
אני רוצה להעיר על זה והיו
  ? שאחר כ, נרו(, סיות"עו

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אל תשאירו אות
 בחזית בלי ארגז כלי
 וזה לא יקרה
  

  :סילמ� יוסי
  

  # #  #אנחנו צריכי
 לגבות אות
 בצורה הכי מלאה , *"אל. לא
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . עויותלא כשיש ט
  

  :אגבאריה עפו
  

   # #  # יש עוד תחו
. זו לא הבררה היחידה
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  .  לאוכלוסיות החלשות# #  #
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  :סילמ� יוסי
  

  # # #אורלי , מצד שני
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מה לעשות כדי להשתלט על הדיו�, אני מתלבטת יחד אית, עכשיו, אני אגיד ל, מה, לא
  

  :סילמ� יוסי
  

  # # #להוציא את 
  
  :קריאה

  
  . אלא לעשות יו
 לימודי
 ארו, על הנושא הזה, לא לעשות דיו� מהיר

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


, לאחר שהדוח יתפרס
 ואנחנו נדו� בכל הנקודות העולות ממנו, אנחנו נעשה בדיוק בעוד שבועיי
ווה מאוד שהדוח הזה יהיה מספיק מקי* ני מקא. ו אי� מספיק המלצות באותו דוחא
 לדעתנ, וג
 נבקר

  # # #ויית� מענה 
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אי� שו
 בעיה, זה נתו� לביקורת, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

לו את אל תנצ, חברי
, אז, ענות על שאלותאתה ג
 תהיה פה ל, עכשיו אני באמת מבקשת. לגמרי
  . בואו נשמע עוד אנשי
, זה כשהוא מדבר

  
  :למ�סי יוסי
  


, שתיי
. סיות ובואו לא נשפו, את התינוק ע
 המי
"אנחנו צריכי
 לחזק את העו, *"אל, לסיכו
נתחיל להשקיע , אני חושב שאנחנו משקיעי
 בזה, חברת הכנסת פנינה דיברה על פערי
 תרבותיי
, פנינה
   # # #להבי� את המאטריה זה נכו� שיש לנו פערי
 תרבותיי
 בקרב העולי
 ואנחנו צריכי
 יותר . פנינה, בזה

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
  . שוני תרבותי

  
  :סילמ� יוסי
  

  . שוני זו הגדרה יותר נכונה. חד משמעית
  

סית שחשבנו "אנחנו פסלנו רישיו� של עו, סימונה, סית לסדרי די�"בהמלצת העו, הנושא השלישי
  # # #אנחנו חושבי
 . כו�התנהלה נ ל שהיא

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . שתדענה ג
 הבאות בתור שה� נתונות לביקורת, שיידעו, תפרסמו את זה
  

  :סילמ� יוסי
  

   #  # #סית שטעתה בשיקול "אני אגבה עו, אני רק רוצה להגיד. מאה אחוז
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  :מקלב אורי
  

  ? כמה ערביות יש? סיות אתיופיות"כמה עו
  

  :סילמ� יוסי
  

  . יש מספיק
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  # #  #י
 ורוסי
 אתיופ, זה לא נכו�
  
  :קריאה

  
  . זו בחירה במקצוע, אבל ה
 צריכי
 ללמוד את זה

  
  :סילמ� יוסי
  

  . זה לגיטימי. סית שתו, כדי עבודה תטעה בשיקול דעתה"אני אגבה כל עו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .  אני מקווה מאוד שאפשר יהיה לתק�
  

  :סילמ� יוסי
  

  # # #אני אומר . ה ואנחנו נפעלאנחנו לא נגב, סית שתתנהג במזיד"עו
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . תחקרו את פרשת הפעוט
  

  :סילמ� יוסי
  

  .  אני לא רוצה להיכנס פה
  


, כתבת תחקיר' ישראל היו
'מי שקורא לכתבה הזאת ב. אני רוצה להגיד לכ
 משהו אחד, לסיו
  # #  #זו כתבה . זה צהובו�
  
  :קריאה

  
  . כתבה מצוינת

  
  :סילמ� יוסי
  

  # # #כאחד שמכיר חלק מהמקרי
 ,  צהובו� ואני רוצה להגיד ל,זה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

ל משרד הרווחה "אז עכשיו מנכ. לא מצא ח� בעיני כול
ג
 מה שחברי הכנסת פה אמרו , תראו
  . אני ג
 אגיב לזה, תנו לו להגיד. בסדר, אומר משהו שהרוב לא מסכימי
 איתו

  
  :סילמ� יוסי
  

  # # # מהמקרי
 קלוכאחד שמכיר ח, זה צהובו�, בותייר
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? נכו�, אתה חייב למשו, אש
  

  :סילמ� יוסי
  

  . כ�
  

  :שטגמ� איילה
  

  # # #אני גאה להיות הסיבה ל 
  

  :סילמ� יוסי
  


  . תודה. אני יש� טוב בלילה, וכאחד שמכיר את חלק מהמקרי
 ש
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני לא ישנה טוב, ל משרד הרווחה יש� טוב בלילה"א
 מנכ, לא, לא, לא
  
  :קריאה

  
  . כל הכבוד, אוה
  
  :קריאה

  
  . ואנחנו לא ניש� עד שהילדי
 האלה לא יישנו

  
  :סילמ� יוסי
  


  . אורלי, אמרתי על המקרי
 הספציפיי
  
  :קריאה

  
  . אנחנו לא ניש� עד שההורי
 של הילדי
 לא יישנו

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . חלאס, תקשיבו לי רגע? ג� ילדי
? מה זה, נו באמת, חברי
  


  :זאב נסי
  

  . את מלהיבה אות
 ואחר כ, את שואלת שאלות
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

אנחנו בעד שייכנסו , אנחנו בעד תחקירי
 עיתונאיי
. אני רוצה לומר משהו. אז שיתאפקו

, נחנו בעד לראות מעיני הזבוב בחדר מה קורה במקומות האלהא, למקומות שקשה מאוד לבקר אות
כי אני בהחלט ', לא הביאו למה הוציאו את הילדי
', 'זה לא היה מאוז�'אנחנו יכולי
 לבוא ולבקר ולהגיד 

הא
 נערה , מקבלת פה את המכתב של העובדות הסוציאליות ששואלות בצורה מאוד מאוד פשוטה
  ? ה צריכה להישאר בתו, הביתשעוברת ניצול מיני בתו, בית

  

  :זאב נסי

  
  . לא
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


מישהו חושב שהוא צרי, להישאר , הא
 ילד שמכי
 אותו בצינור גומי ועושי
 לו כוויות בידיי
  ? בתו, הבית
  

  :שטה#תמנו פנינה
  


   .אלה מקרי קיצו�. לא על זה אנחנו מדברי
  

  :שטגמ� איילה
  

  . ילדי מצוקה, די
 שנקראי
 בסיכו� מהילדי
 ה
 יל40%
  


  :זאב נסי
  

  . לא על זה הדיו� בכלל
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  # # #הדיו� הוא א
 אנחנו מחזקי
 את הזכויות של המשפחות , זה לא הדיו�
  

  :שטגמ� איילה
  

40% 
   #  # # מהילדי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

   # # # הדיו� הוא זה , ה'חבר. החוצה
  


  :זאב נסי
  

  . יש קונצנזוס בעניי� הזה, לא
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . זה לא בסדר? לצייר אותנו כאילו אנחנו רוצי
 שילדי
 ייפגעו. זה לא הדיו�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . הישיבה נעולה, צאו, שתי דקות הפסקה, חברי
  
  .)11:42 ונתחדשה בשעה 11:40הישיבה נפסקה בשעה (

  
  :סיסאבק לוי אורלי ר"היו
  

, ג
 א
 חברי כנסת מציעי
, וג
 חברי כנסת שרוצי
 להעיר הערה, אני מחדשת את הדיו� עכשיו
  . לפחות תסמנו לי, בבקשה

  

  :זאב נסי

  
  . אני שותק, את רואה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . 'אני שותק'כל שנייה אתה אומר לי 
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  :זאב נסי
  


  . אני שומר על איפוק ג
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


מי , אני רוצה לתת הערה אחת של מוטי וינטר. התחדש הדיו� ואני מקווה שכול
 נרגעו, חברי
לומר כמה מילי
 ומיד לאחריו השופטת , שעשה ג
 את הוועדה הבי� משרדית לאיתור ילדי
 בסיכו�

  . בבקשה. השופטת חנה ב� עמי, בדימוס לענייני משפחה
  

  :וינטר מוטי
  

הצרה היא שחלק . ה
 דומי
, פחות או יותר, שנה בער, ושומע את הדיוני
 האלה 25אני יושב פה 
כאשר אנחנו הכרזנו על , #2004מ. מהדיוני
 האלה מתעלמי
 מהעובדות ואני רוצה להגיד כמה עובדות

כשאת
 משווי
 את מספר הילדי
  .אלפי ילדי
, מדיניות ע
 הפני
 לקהילה החזרנו אלפי ילדי
 הביתה
 #7,000  ילדי
 ו10,000המספר הזה של . אנחנו במקו
 אחרו�, OECD#ישראל מול ה, חו( לביתשמוצאי
 מ
הזמ� של, , חבר הכנסת נסי
 זאב. וכלוסיית הילדי
 במדינת ישראל גדלה וגדלה א.השתנה בפנימיות לא

  .  שמוצאי
 מחו( לבית קט�י
זה לא היו
 ומספר הילד
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

רכת מע תלמידי
 ב#11,000 שהלכו ל, ר את הדוח האחרו� של אוניברסיטת חיפהוצרי, להזכי
ה
 פנו לילדי
 , ה
 לא הלכו לדיווחי
 של העובדי
 הסוציאליי
,  ש
#40%החינו, ומסתבר שלמעלה מ


רוב
 בתו, ,  מה
 אומרי
 התעללות מינית#20%כ,  מעידי
 על כ, שה
 עברו התעללות#40% ו, עצמ
מה , יש בחלק מהמקרי
. נסתכל על העובדות? קטנה? יש פה הוצאה מדי, 
 תגידו ליעכשיו את. המשפחה

, לכ� צרי, קריטריוני
 אחידי
. ובחלק אחר מה שמחזק את הצד האחר, שמחזק את הצד הזה של השולח�

  . לכ� צרי, להיות ארגז כלי

  
  :שטבו� יוני
  

  . זו מטרת הדיו�. וע את כל הצדדי
להבי� את תמונת המצב ולשמ, זו המטרה. בטח, זו מטרת הדיו�
  

  :וינטר מוטי
  

אנחנו הכרזנו שנגדיל את מספר הילדי
 במקרי קיצו� מחו( , ע
 הפני
 לקהילה, במדיניות הזאת
תה שנה מאו. וכ, עשינו, זיר אות
 לקהילהשאי� בררה וצרי, להוציא אות
 ונוציא את כל אלה ונח, לבית

 
  # #  #במאות מיליוני גדלו התקציבי
 לשירותי
 הקהילתיי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . את
 עדיי� לא מפתחי
 שירותי
 לכל המשפחה
  

  :וינטר מוטי
  

והיו
 התכנית עובדת , ראש הממשלה שרו� החליט על התכנית הלאומית ואחרי זה אולמרט אמר
שלא , 
 ילדי
מהעובדה שעשרות אלפי, א* אחד לא מתרש
 מזה. כלומר חלה פה מהפכה.  יישובי
#171ב

ההערה של, היא בהחלט , אני מבי�, חברת הכנסת אורלי, ואת לא בדיוק מדייקת. מקבלי
, קיבלו טיפול
אבל כשתראי את ההתפתחות של השירותי
 הקהילתיי
 בכל משרדי הממשלה את תראי , נכונה כללית

  . המצב של ילדי ישראל לא מזהיר, מה לעשות, נכו�. שהדברי
 השתנו במידה רבה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . עדיי� יש הרבה מה לשנות
  

  :וינטר מוטי
  

,  שנה25אל תשכחו שלפני . אי אפשר לשבת פה ולהשמי( את כול
. צרי, להשוות את זה, שוב, אבל
את
 חוקקת
 את חוק חסרי ישע שעשה מהפכה בכל השירותי
 וחיזק את הכיוו� של פקידי סעד ', #89ב
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מתעקשי
 , חברי הכנסת, אל תרחיבו את הסמכויות של פקידי סעד ואת
, נו מתחנני
מאז אנח, לחוק נוער
  . עוד ועוד ועוד

  

יכולת לעשות , אני עבדתי ע
 אלי ישי וע
 שלמה בניזרי, אתה היית בשלטו�, חבר הכנסת נסי


  ? למה לא עשית, שינויי
  


  :זאב נסי
  

  . לא עבדתי אית,
  

  :וינטר מוטי
  

מדינת ישראל ג
 עשתה דברי
 גדולי
 , אל תלקו את עצמכ
, שימו לב, מראני או, משפט אחרו�

  . וחשובי
  


  :זאב נסי
  

  . זה המצב. סי
"הבעיה שהשרי
 פוחדי
 מהעו
  

  :וינטר מוטי
  

  ? סי
"שלמה בניזרי פחד מעו
  


  :זאב נסי
  


  . על החיי
 שלה
, ה
 השתלטו עליה
  

  :ביר� מיכל
  

  . ותר כס*א
 זה היה נכו� ה� היו מרוויחות י
  

  :קריב יפעת
  

  ? ראש עיריית דימונה? סי
"מאיר כה� מפחד מעו
  


  :זאב נסי
  

  . סו* סו* יש מל, חדש עלינו, אני שמח', ברו, ה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? שטה חברה בחו(# אתה רוצה לשמש לפנינה תמנו, חבר הכנסת נסי
 זאב
  

  :וינטר מוטי
  

  . סי
"בוא תעיד על עצמ, שאתה פחדת מהעו
  


  :זאב נסי
  

  . קצת שונות מאחרי
 לי היו שיטות עבודה', ברו, ה, אני. כ�, אני פחדתי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


א
 אתה חוזר עכשיו על ההתנהלות הזאת אתה תשמש חברה מאוד נחמדה ויהיה לכ
 על , נסי
  . תודה. שטה בחו(#ביחד ע
 חברת הכנסת פנינה תמנו, מה לדבר
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  :זאב נסי
  

  . בבקשה, אל תאיימי עליי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .אני מזהירה, אני לא מאיימת
  

  . בואי תעשי לנו קצת סדר בבלג�. השופטת חנה ב� עמי, כבוד השופטת בדימוס, בבקשה
  

  :עמי ב� חנה
  


  . לאחרונה היו התייחסויות וטענות לא מעטות כנגד פקידי הסעד. ראשית שלו
  

  :דוויק צפרה
  

  .בדי
 סוציאליי
 לחוק הנוערעו
  

  :עמי ב� חנה
  

  . פקידי הסעד
  

  :דוויק צפרה
  

  . ה
 נקראי
 עובדי
 סוציאליי
 לחוק
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

כולנו מביני
 . עובדי
 סוציאליי
, אז בואו ננהל את כל הדיו� עכשיו פקידי סעד, נו באמת, בסדר
  . למי התכוונו
  

  :עמי ב� חנה
  

והשנייה , שה
 פועלי
 למע� טובת הילד, האחת, התגובות מתייחסות לשתיי
. ובותאני שמעתי תג
בנסיבות האלה אני . של בית המשפטשיש להפנות את המבט כלפי בית המשפט ולהתייחס לדר, פעולתו 

סברתי שיש מקו
 שאני אתייחס לטענות של פקידות הסעד או פקידי הסעד ונבדוק מנקודת המבט שלנו 
הא
 באמת בית המשפט יכול להגיע לתוצאות אחרות ,  שה� עושות זה לטובת הילדהא
 באמת מה

    ?בנסיבות שה� פועלות לפיה�
  

אי� לי ספק . ילדי
 שחייבי
 להוציא אות
 מהבית אני מתכוונת ראשית לומר שאי� לי ספק שיש
אני רוצה , ע
 זהיחד . עובדי
 סוציאליי
 שעושי
 את עבודת
 כעבודת קודש, ועכשיו אני אומרת, שיש

אני לא אסטה , אני אצמד לפסקי די�. להיצמד לפסקי די� שאני ואחרי
 כתבנו ושהתייחסו לנושא הזה
הייתי שופטת יחידה לענייני אימו( , או קצת למעלה מזה, אני רוצה לומר שאני במש, שבע שני
. מזה


האבא הוא , היא אלימה, אישהה'כשבא אליו פקיד סעד ואומר לו , כמו כל שופט, מלכתחילה. בירושלי
   # # #נרקומ� 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? ה
 לוקחי
 את זה כתורה מסיני
  

  :עמי ב� חנה
  

זה נראה לי . אז אני מקבל את זה, כתב דברי
, פקיד סעד כתב תסקיר, 'אז אתה אומר לעצמ,
  . 'סביר

  
אחד מה
 הוא מקרה . אחרי
אני אתייחס לשני פסקי די� ואחר כ, אתייחס בקצרה לפסקי די� 

. שאולי דרכו אפשר ללמוד אי, העבודה נעשית, שהוא כולל בתוכו כל מיני דרכי פעולה של פקידי סעד
בעלה לא היה , היא התחתנה בגיל צעיר, חלשה, אישה קשת יו
, באזור נצרת, הייתה אישה בצפו�
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, לא הייתה עבריינית, לא נרקומנית, היא לא הייתה. מהאנשי
 הראויי
 אבל ה
 לא חיו באותה עת בבית
. ובדי
 סוציאליי
או ע, יו
 בהיר אחד התדפקו על דלתה פקידות סעד. היא לא הייתה חולה במחלת נפש

הסתכלו בה וכנראה רמזו לה שה
 רוצי
 , וה
 הסתכלו בבית.  ג
 עברה תאונת דרכי
בנוס* לכול היא
לקחה , האישה חששה. הקט� היה ב� שנתיי
, �4.5 הגדול היה ב, היו לה שלושה ילדי
. לקחת את ילדיה

  . חשבה שש
 היא תציל אות
, את הילדי
 והעבירה אות
 לבית הסבתא
  


היא גרה באזור . הוציאו את הילדי
 מהבית, לא עברו ימי
 והגיעו פקידי סעד בלוויית שוטרי
  . לא מצאו שו
 מקו
 מתאי
 אחר להחזיק את הילדי
 אלא באזור ירושלי
, נצרת

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מתי זה קרה
  

  :עמי ב� חנה
  

  . #1995זה קרה ב
  
  :קריאה

  
  ? ח"אי� משהו מתש

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? או שאת חוששת שלא? אפשר להגיד שמשהו השתנה מאז. אני שואלת, רגע
  

  :עמי ב� חנה
  

י שהדר, מוטעית ומאחר שסברתי מפנ, מפני שהקונספציה, ואני ג
 אסביר מדוע, אני חוששת שלא
#  # #   

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  # # #לא בגלל שיש ש
 קושי . זה בעיקר אוכלוסיות מוחלשות
  

  :עמי ב� חנה
  

   # #  #מאחר שחששתי שלא ייתנו לי לומר כל מה שיש לי . הכול אני אומר, כ�
  

  :שטבו� יוני
  

  ? מה הבעיה? מה זה הקונספציה, אמרת דבר חשוב
  


  :זאב נסי
  


  . זה תפיסת עול
  

  :עמי ב� חנה
  

, אני אפילו הכנתי לכ
 מסמכי
 שמתייחסי
 לדרכי טיפול ואני אגיע לזה, תרשה לי ללכת בדרכי
  . רק תנו לי לדבר

  

, המסכנה הזאת, אלא שה
 קבעו שהאמא, זה לא הספיק לה
. לקחו את הילדי
 לאזור ירושלי
  . תראה את הילדי
 אחת לחודש למש, שעה

  
  :ביר� מיכל

  
  .  שנה20זה היה לפני , אני מצטערת
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  :זאב נסי
  


  # # #אני אקח אות, עכשיו ואני אראה ל, מקרי
 . זה קיי
 השבוע. זה קיי
 היו
  

  :ביר� מיכל
  

  . זה מופר,?  שנה20לקחת דוגמה מלפני . אז תנו לי דוגמה מהשבוע
  


  :זאב נסי
  

  .  את הילד שלו שעה אחת ע
 שלושה עובדי
 סוציאליי
שנותני
 לאבא לראות,  שאני מלווה# #  # 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? אתה רוצה לצאת, חסר לנו כיסא, פנינה חזרה, נסי
 זאב
  


  :זאב נסי
  

  . לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


בהרכב , אבל לא מזמ� ד� בית המשפט העליו�, אני מבינה את הקושי לקבל את הדברי
, חברי
שעליו פנינה , כאשר הוציאו את אותו פעוט, כי בשורה התחתונה, בסיפור נורא דומה, המורחב, שלוהשני 
ויכול להיות שהאצבע קלה על ההדק כאשר מדובר באוכלוסיות מוחלשות , נעשה בלי באמת שיקול, מדברת
ה הזו את השאל. כאשר זה בא מתרבות אחרת, או שנתפסות מוחלשות בעיני מי שאמור לשפוט, כלכלית

מה תפקידו ? הא
 השופטי
 לא שואלי
 את השאלות שאנחנו שואלי
 פה, אני רוצה לשאול את השופטת
  ? של השופט
  

  :עמי ב� חנה
  

א
 יינת� לי אני אומר את . אני מראש אמרתי שאני אדבר על טובת הילד ועל תפקיד השופט

  . הדברי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . בוודאי, יינת� ל,
  

  :עמי �ב חנה
  

החזיקו את . שבאמת לא אפשר לאישה להגיע לש
, העבירו את הילדי
 האלה למקו
 רחוק מאוד
  # # #בלי שהגישו בקשה לבית המשפט להכריז עליה
 ,  חודשי
 באותו מקו
21הילדי
 במש, 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . א
 אי� ש
 התעללות. כאילו שמרכז החירו
 יותר טוב מהבית, כ�
  

  :יאהקר
  

  .  שנה לא בטוח שהיה מרכז חירו
20לפני 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

י תסלח, או שבועיי
, אבל מה שד� בית המשפט העליו� היה לפני שבוע,  שנה20לפני אני יודעת שזה 
הא
 אנחנו נשכיל היו
 למנוע את , כדי להבי� א
 לא השכילו אז, אני שואלת איפה תפקיד השופט. לי

  . זו הכוונה. לוהמקרי
 הל
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  :עמי ב� חנה
  

זה , אז אמרו לה שכבר אי אפשר לראות את הילדי
, א
 היא הגיעה באיחור של רבע שעה, האמא

מיד הגישו בקשה להפסיק את הסדרי הביקורי
 משו
 שהאמא , א
 היא לא הגיעה לביקור. לא מתאי

  . או זונחת אותו, מזלזלת בילד שלה
  

להעביר את הילדי
 מיד , תי בקשה להכריז על הילדי
 ברי אימו(דשי
 אני קיבל חו21וכעבור 

לקיי
 את הדיו� בלי , כי היא אישה אלימה, לקיי
 דיו� בלי נוכחות האמא, להורי
 שמיועדי
 לאמ( אות

   #  # #שהיא לא תדע מה קרה ש
 , מת� פרוטוקולי
 לאמא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . שהיא לא תוכל להתגונ�
  

  :עמי ב� חנה
  

, זה היה כל כ, חריג שאמרתי לעצמי. והייתה עוד סדרה של בקשות. שהיא לא תוכל להתגונ�
, אני אי? היה באול
 ותיווכח במה שקורההאישה הזאת לא ת, אני מוציאה שלושה ילדי
 מאמא, סליחה

י באול
 ואז חיפשתי אול
 שיש בו בקומה אחת טלוויזיה במעגל סגור ואני ישבת? יכולה לעשות את זה
פקידות . חלשה וישבה בקצה של האול
, שברירית, והגיעה אישה. וביקשתי מהגברת שתגיע ע
 האמא
  .הסעד העידו מהטלוויזיה במעגל סגור

  
, הייתה ש
 אמא שלא הואשמה בכלו
. אני רוצה טיפה לעשות סטייה כדי להבהיר את התמונה


, היה אפשר להציע לגברת הזאת,  תאונת דרכי
הייתה. כפי שאני אומרת, חו( מזה שהיא הייתה קשת יו
, היה אפשר לבוא ולהגיד לה', אז תפעלי, הרי תביעה בנושא של תאונת דרכי
 תכניס ל, כס*, בבקשה'
. שו
 דבר מאלה לא נעשה. 'קחי משהו, קחי עזרה בכס*, קחי עזרה במשק בית, את נורא מסכנה, תשמעי'

  # #  #אחרי שפקידות הסעד ראו ש 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  ? לא קיבלת את זה כתורה מסיני? אז יש שופטי
 בירושלי
  

  :עמי ב� חנה
  

אנחנו , סליחה, סליחה'ה� אמרו , כשפקידות הסעד ראו שאני מבינה שהגברת הזאת לא אלימה
� אחת מה, ואז ה� באו וזה היה מקרה מאוד חריג שעובדות סוציאליות. 'מוכנות להעיד בפניי, בנוכחותה

אנחנו מהיו
 הראשו� היינו סבורי
 ': היא כתבה ש
, הגישה לי תצהיר, ע
 הרבה אומ( לב, מפקחת
התגובה , נו והגשנו את זה לפקידות הסעדבא. ת והכנו תכנית לטיפול בקהילהשמקומ
 של הילדי
 בבי

  . 'יכשלפרויקט האימו( בצפו� י, 'ואני מצטטת', הילדי
 להורי
 שלה� הייתה שא
 אנחנו נחזיר את
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .אוי ואבוי
  
  :קריאה

  
  .  שנה20זה לפני 

  
  :שטה#תמנו פנינה

  

  . זה מה שקרה ע
 הפעוט. זה קורה ג
 היו

  

  :זאב נסי

  

  ? את
 מכירי
 את השיר הזה או לא, מה שהיה הוא שיהיה. ג
 היו
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  :עמי ב� חנה
  

  ? אולי אני יכולה לדבר
  

  :ביר� מיכל
  

  . עוד הייתה לנו מדינת רווחה, יה הוא שיהיהא
 מה שה
  


  :זאב נסי
  

  . היא מדברת על שיטה, השיטה
  
  :קריאה

  
  . היא מדברת על מקרה שא* אחד לא בדק אותו

  

  :זאב נסי

  
  . זו תפיסת העול
 שלה
, שזו הגישה, אני יכול להעיד על מקרי
 שאני ליוויתי, אני אומר ל,

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . צא החוצה לשתי דקות,  זאבנסי
  


  :זאב נסי
  

  . אני רגוע, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני לא שואלת פעמיי
, בפע
 הבאה אני מוציאה אות,, זו הייתה אזהרה
  


  :זאב נסי
  

  . בפע
 הבאה אני אברח בעצמי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אי� לנו הרבה זמ�. אני רוצה לשאול
  

  :עמי ב� חנה
  

   # #  # אני רוצה לומר שכל פסקי הדי�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? כל פסקי הדי� מופיעי
 איפה
  

  :עמי ב� חנה
  

אחרי שראיתי ארבעה וחמישה , ואמרתי לו, אהרו� ברק, אני פניתי לנשיא בית המשפט העליו�
  # # #שאני מוכנה לפרט כל אחד בפני עצמו , תיקי
 כאלה

  
  :בקסיסא לוי אורלי ר"היו
  

  . אני חושבת שנתת לנו תמונה
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  :עמי ב� חנה
  

, תכתבי לי, חנה'הוא אמר לי , סיפרתי לו את הדברי
. 'אני חרדה מהמצב, אדוני'ואמרתי לו 
  . 'תמליצי המלצות ותגישי לי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מה המלצת
  

  :עמי ב� חנה
  

  . הגשתי המלצות והגשתי לו את כל פסקי הדי�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מה נעשה ע
 זה
  

  :עמי ב� חנה
  

ורדי , פניתי לנשיא בית המשפט המחוזי דאז,  אני רוצה להוסי* שפניתי ליוע( המשפטי לממשלה
שהוא כתב שאני בדקתי את הדברי
 לעומק
 בכל , מוורדי זיילר קיבלתי מכתב הערכה. זיילר

הוא , מברק. שיבדקו את הדברי
 לגופ
, י
 האחרי
הקריטריוני
 ושהוא הביא את זה לידיעת השופט
כמוב� שהייתה איזה ועדה לתיקו� חוק האימו( ופה יש דברי
 . הבטיח לי שתוק
 ועדה שהדברי
 יידונו בה


אני אפילו לא הוזמנתי כדי , למרות שאלו היו דבריו המפורשי
 של הנשיא אהרו� ברק, אני. שמתייחסי
  . לומר מה יש לי בנושא הזה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

הא
 את רואה את התיקו� המוצע שעבר בוועדת שרי
 לחקיקה כאיזה שהוא משהו שבעצ
 יכול 
שיש ש
 באמת את השינוי של התסקיר של , כאשר נדו� תיק בפניו, לשפר ג
 את הרוש
 שמקבל השופט


כמשהו , כעדות או כהמלצהוהוא לבד לא יוכל לעמוד , או את ההתייחסות לגביו, העובדי
 הסוציאליי
שבאמת יכול לתת לנו איזה שהיא תקווה לכ, שהשופטי
 יראו תמונה הרבה יותר כוללת ולא מנקודת 

כי יש עוד כמה , או אולי היה נתו� ללחצי
, שאולי לא היה לו מספיק זמ�, המבט של אותו עובד סוציאלי
  . תכניות שהוא צרי, להציל בדר,

  
  :קריאה

  

  .ילדי

  
  :אבקסיס לוי ורליא ר"היו
  

  . היא אמרה שרצו להציל את תכנית האימו( בצפו�, לא
    


  :זאב נסי
  

  ? השאלה א
 אספירי� יכול להוריד את כאב הראש
  

  :עמי ב� חנה
  

שמחכות , משכילות, יש משפחות מבוססות. אני אסביר איפה הבעיה הקונספטואלית בתחו
 הזה
. לדי
 לאימו( הוא אותו משרד שמוציא ילדי
 מהביתלילדי
 לאימו( ואותו משרד שמטפל במסירת הי

 
   # #  #עכשיו כשבאי
 ורואי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הבנו, קיבלנו, תודה רבה, זהו, זהו, זהו
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  :זאב נסי
  


  . סחר בילדי
, לומר את האמתצריכי
 . עכשיו יש סחר בילדי
, עד עכשיו ידענו שיש סחר בנשי
  

  :סיסאבק לוי אורלי ר"היו
  

  . לא, לא, נסי
 זאב
  

  :קריב יפעת
  


העובדי
 הסוציאליי
 ? אתה לא חושב שאתה קצת נסח*? העובדי
 הסוציאליי
 ה
 סוחרי
 
  . באמת יש גבול,  באמת# #  #עושי

  

  :זאב נסי

  
  .  ה
 עובדי
מסירות נפשב
  

  :קריב יפעת
  

 
  . על מה שאמרתתתנצל בפני העובדי
 הסוציאליי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הוא יצא
  


  :זאב נסי
  

  . היא לא יכולה להמשי, את הדיו� בלעדיי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

   # #  #עכשיו אני רוצה לתת ליושבת ראש הארגו� 
  


  :זאב נסי
  

  . בבקשה, אני רוצה את זה בכתב? את הוצאת אותי, רגע
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .  דקותחבר הכנסת נסי
 זאב מורחק לשתי
  


  :זאב נסי
  

  . אני יודע שמכבדי
 אותי. אני לא רגיל שמוציאי
 אותי
  

  :עמי ב� חנה
  


  . אני לא אמרתי ולו אפס קצהו של הדברי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אי� לנו זמ�
  

  :עמי ב� חנה
  

   #  # # תי על הקונספציה ועל דרכי הטיפול וידעתי שא* אחד לא יית� לי לומראבל מאחר ששאלת או
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אי� זמ�
  

  :עמי ב� חנה
  

באותו תיק . אני לא אתייחס לתיקי
 אחרי
, אני רוצה להוסי* משפט אחד לגבי אותו תיק
ביקשתי שיעבירו לי פרוטוקולי
 . הדבר לא הובא לידיעתי, הסתבר לי שהייתה מחלוקת בי� פקידות הסעד


   #  # # ביקשו, סירבו, של הדיוני
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  ? מה נסגר ש
  

  :עמי ב� חנה
  


גברתי לא צריכה 'ה
 אמרו לי , כשה
 ראו שאני מבינה את הסיפור, ה
. אני החזרתי את הילדי
אבל הילדי
 האלה כבר שלוש שני
 , סליחה, 'אמרתי לה
. 'שתיקח אות
, הנה הילדי
, לכתוב פסק די�

ה להחזיר ילדי
 בלי שיש איזה שהוא פיקוח שיראה שה
 מגיעי
 למקו
 הראוי אני לא יכול. מחו( לבית

? אבל אולי אני טועה, 'אמרתי לה
', בבקשה, א
 גברתי רוצה להחזיר את הילדי
, 'תשובת
 הייתה. 'לה

אני הבנתי שהתפקיד שלי הוא לכתוב פסק . 'לא צרי, לכתוב פסק די�, לא, 'ה
 אמרו', תפנו בערעור למחוזי
הייתה ש
 עדות של פקידת סעד שהייתה , ישבתי ולמרות שהילדי
 כבר הוחזרו כתבתי פסק די�, י�ד

  # # #מופרכת שהדברי
 בעליל נראו 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה. הבנו
  

  :עמי ב� חנה
  

   # # # עכשיו . פירטתי את כל הדברי
 וכתבתי פסק די�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .  לנו זמ�לא נשאר, לא
  

  :עמי ב� חנה
  

  . אני חושבת שיש ש
 מערכת של דברי
 שהטיפול בה
 הוא דר, עקלקלה ולא נכונה
  

  # # #שכשמדובר , אני חושבת שא
 יאמצו אותה כחוק. שישבה לאחרונה, יש ועדת שניט
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . ג
 את זה צרי, לעשות באיזוני
 המתבקשי
, לא
  

  :עמי ב� חנה
  

  . א
 זה מעניי� מישהו, דרכי התנהלות ודר, הטיפול בה
, תוכלו להעביר ביניכ
, יש כא�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . א
 מישהו מעוניי�, אנחנו נבקש מאחד הסדרני
 פה להעביר את זה
  

  :עמי ב� חנה
  

   # # #עכשיו 
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . לא נשאר לנו זמ�
  

  :עמי ב� חנה
  

  . א
 תרצו לעיי�,  מכתבי
הבאתי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . ג
 על הראייה הנוספת, אני באמת מודה ל,. תודה רבה
  

לאחר מכ� . חברת הכנסת יפעת קריב שביקשה את זכות הדיבור והיא חייבת לרו( לוועדה אחרת
 נשמע קצת עדויות ואחר כ, אנחנו, יושבת ראש העובדי
 הסוציאליי
 ולאחר מכ� חבר הכנסת אורי מקלב


  . מהאנשי
  

  :דוויק צפרה
  

אני מוותרת על מקומי לעדות של אמא שהוציאו לה את הילדי
 מהבית בסיוע והילדי
 חזרו 
  . חשוב לי שכול
 ישמעו את זה. הביתה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? את מוותרת על זכות,
  

  :דוויק צפרה
  

  . א
 אפשר, לטובתה
  

  :סאבקסי לוי אורלי ר"היו
  

א
 את מוותרת על . אבל את תצטרכי לתת לנו תשובות. מיד אחרי חברת הכנסת יפעת קריב, בסדר
  . בהמש, תצטרכי לתת תשובות, זכות, עכשיו
  

  :קריב יפעת
  

כנראה הבניי� . שהול, לעסוק בפדופיליה, כי אני צריכה לרו( לדיו� מקביל, אני אהיה מאוד קצרה

  # # #  הזה היו
 מתעסק בהרבה דברי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אי, לעצור את הפדופיליה, לא אי, לעסוק
  

  :קריב יפעת
  

אמת ג
 מבחינת חקיקה וב, הול, לעסוק בפדופיליה ובאמת אי, אנחנו יכולי
 לעצור את זה, לא
נחנו אי, א, זה אי, אנחנו מגני
 על הילדי
, כחברי כנסת, 
 את עצמנוילאני חושבת שהשאלה שאנחנו שוא


זה מה שעומד , טובת הילד, מגני
 על הילדי
 שלנו בכל מקו
 ובכל זווית ובכל תופעה ונאמר כא� קוד
ואני רוצה .  להוציא ילד מהביתזה, ובכלל, כאמא, אני רוצה לומר שהדבר הכי כואב בעול
. לנגד עינינו

אני , ה בבית המחוקקי
שהיו
 נמצאת פ, כעובדת סוציאלית לשעבר. מר את זה ג
 כעובדת סוציאליתלו
אני יודעת עד כמה זה בלתי אפשרי לעובד . אני מגיעה מש
, אני מכירה את העבודה, מגיעה מהשטח

שעוד פע
 יש עליו סיפורי
 או , סוציאלי לעבור את החוויה המאוד מאוד קשה של להיכנס עוד פע
 לבית
, ל כל עובד סוציאלי כשהוא נכנס לביתהתקווה ש. להתחיל לעבור עוד פע
 את התהלי,, או תלונה, שמועות

א* אחד . 'ני אוכל לעזורשא, שאני אוכל לסייע, שאני אגלה בית שאני אוכל לשק
 את מה שקורה בו, אמ�'
בחיזוק של , כולנו כבר שני
 דוגלי
 בחיזוק של העבודה בתו, הקהילה. לא רוצה להוציא ילדי
 מהבית

, כי הילדי
 צריכי
 להישאר בקהילה, אבי
 ולתת כמה שיותרצרי, להקצות עוד מש, וכ�, שירותי הרווחה
  . כמה שיותר קרובי
 להורי
 והמקו
 הטבעי של ילד זה ע
 ההורי
 שלו
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, בני נוער בקצה הרצ* עבדתי ע
, אבל אני כעובדת סוציאלית עבדתי בעיקר ע
 בני נוער בסיכו�
שא
 היינו , 
 צעירי
 קטיני
 בני נוערעבדתי בג� החשמל ובליפתא ובכיכר ציו� ובתל ברו, ועבדתי ע

והחיי
 שלה
 לא , ה
 לא היו מגיעי
 לזנות וה
 לא היו משתמשי
 בסמי
 מוציאי
 אות
 מהבית בזמ�

א
 , א
 מישהו היה מזהה אותנו, יפעת'ואני ישבתי ע
 בני הנוער האלה ברחוב וה
 אמרו לי . היו נהרסי

. 'אז החיי
 שלנו לא היו נהרסי
,  ובאיזה בתי
 קשי
 גדלנומישהו היה מוצא והיה מגלה קוד
 מה עברנו

שתמיד המטרה היא לשמור על , ועדות שהוקמו, השופטת סביונה רוטלוי, כל כ, הרבה עובדי
 סוציאליי

  . ואנחנו אחר כ, מגיעי
 לדיו� אחר שאנחנו עוסקי
 בו בבני הנוער ואנחנו רוצי
 לסייע להורי
, טובת הילד
  

בת שמתנהל פה דיו� מאוד מאוד חשוב ואני מצטערת שאני צריכה לצאת לדיו� אני באמת חוש
   # # #לבי� הקהילה , אבל יש פה שילוב בי� הרווחה לבי� בתי המשפט, חשוב לא פחות

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . מערכת החינו,
  

  :קריב יפעת
  


שעלה כא� הסיפור של האימו( ג
 , לא סת
 אנחנו כל כ, סוערי
, אני יושבת בהרבה מאוד דיוני
שיכול להיות שא
 נפרוט אות� יהיה לנו , אנחנו שואלי
 בחדר הזה הרבה מאוד שאלות במקביל. והאומנה

  . של להג� על בני הנוער האלה, ויש לנו מטרה מאוד מאוד חשובה. יותר קל לדו� בתו, כל הסוגיות
  

   # # # אני רוצה לבר, . אני רוצה לבר, על ועדת סילמ� ועל הדברי
 שאתה אמרת
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו עוד לא קיבלנו את המסקנות, רגע
  

  :קריב יפעת
  

  . על זה שהיא מתנהלת בכלל
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אבל היא רוצה לבר,
  

  :קריב יפעת
  

זה מה שנמצא לנגד , טובת הילד, אני רוצה לומר שבאמת מבחינתי כעובדת סוציאלית לשעבר
אבל ג
 אני רוצה לומר , לחזק את הקהילה, להשאיר אות
 בתו, הבית, לא להוציא את הילדי
. עיניי

  .שחייבי
 לראות את השילוב ולא לפספס אותו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . איזוני
  

  :קריב יפעת
  

  .  בני נוער שנהרסו לה
 החיי
 ע
# # #לא לפספס את האיזו� 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . רבהתודה
  

  . אנחנו נפנה לאמא שהוצאו הילדי
 ואחר כ, הוחזרו
  

  :דוויק צפרה
  

  . תמיד עובדת סוציאלית. אי� עובדת סוציאלית לשעבר, חברת הכנסת, רק
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  :קריב יפעת

  
כי אנחנו , אני רוצה לומר שאני מקווה שבבית הזה יהיו יותר עובדי
 סוציאליי
 ויותר אנשי חינו,

  . צריכי
 לשבת פה ג
 כ�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

. אני רוצה לבקש עכשיו ברגע זה מאנשי התקשורת לכבד ואת הדוברת הבאה לא לצל
 פרונטלית

כי לאמא הזו יש ילדי
 ואנחנו , את
 לא מצלמי
 פרטי
 מזהי
, את
 יכולי
 לצל
 את המוזמני

אי אפשר , אפשר להקליט. רטיסיפורה הפ מכבדי
 את הפרטיות ומודי
 על כ, שהיא מוכנה להביא לנו את

  ? אתה מכוו� את המצלמה. לצל

  
  :קריאה

  
  .בעריכה מטשטשי
, יש טשטוש, אנחנו מטשטשי
 את זה

  
  :מוזמנת

  
  . אני לא רוצה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . היא לא רוצה ג
 טשטוש. לא
  
  :מוזמנת

  
  . סליחה, לא רוצה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

 לא מעניי� # # #כדי להבי� את ה , אבל העדות שלה מאוד חשובה. ה מצלמהאתה לא מכוו� אלי
  . האישה לא רוצה, אותי שאתה מטשטש

  
  :מוזמנת

  

אני שמחה להיות פה ולראות אנשי
 טובי
 שרוצי
 באמת את . אני רוצה להגיד שלו
 לכול

היו לי , מו� קשיי
ה, אני באה ממשפחה חלשה. בקצרה, אני אספר קצת על עצמי. טובת הזולת בכלל
חושבי
 , היינו עושי
 ועדות ביחד. במענה, ותמיד הרווחה הייתה ש
 בשותפות, ירידות, עליות, נפילות
  .ג
 א
 הייתי רוצה או לא רוצה. ביחד

  
. שלא קל בכלל החיי
, נערה מתבגרת בביתג
 יש לי , 5.5בת , לאחרונה חזרה הילדה שלי הביתה

היא הייתה במשפחה חסויה ולפעמי
 אני חושבת שזה טוב שמוציאי
 ילד , נכו�. ביחד, באמת ע
 שותפות
יש , נכו� שצרי, ג
 לפעמי
 לנסות בקהילה. כי ההורה לפעמי
 מתעורר וק
 על החיי
 שלו, מהבית

הורה לא ק
 על , לפעמי
 הורה בתו, הקהילה. לפעמי
 דברי
 שכ� יכולי
 לעזור ולא יכולי
 לעזור

בשביל שהוא יפתח את העיניי
 למע� , 
 יידעו שלפעמי
 צרי, לנער את ההורהוחשוב שכול, הרגליי

  . הילדי

  

  # # #הדרכת הורות אני מקבלת . יותר מבינה, יותר יודעת,  אני יותר יציבההיו

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

 את, נלקחו ממ,, את אומרת שבעצ
 זה שהוצאו ל, הילדי
 מהבית, כדי לחדד, מה שאת אומרת

  ? שמה היא כללה, לקחת את עצמ, בידיי
 ועשית תכנית עבודה ע
 העובדי
 הסוציאליי
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  :מוזמנת
  

של הפרעת , אני לא יודעת א
 מישהו שמע, DBTטיפול של , שיחות נפש, יחד ע
 בריאות הנפש
. ח�אני לא אחת שיכולה לאב, יש לה
 הפרעת אישיות גבולית, בדר, כלל האנשי
 החלשי
. אישיות גבולית

, אאני רוצה ג
 לשבח את הייפ. כל הגורמי
, עובדי
 סוציאליי
, בדר, כלל בוועדות היו פסיכולוגיות
  # #  #שהיא יודעת לשקול באמת דברי
 כמו שצרי, ו , שהיא פקידת סעד מחוזית

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? עשו אית, תכנית עבודה
  
  :מוזמנת

  
 #אני לא הפסקתי , עד היו
 אני ממשיכה,  ועשיתי והתמדתיוכשראו לנכו� שאני באמת מסוגלת. כ�

# #  
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . את בליווי צמוד
  
  :מוזמנת

  
  . אז באמת החזירו לי את הילדה הביתה. נכו�
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  ? כמה זמ� לא היית ע
 הילדה 
  
  :מוזמנת

  
  . שנה וחצי

  
  :שטה#תמנו פנינה

  
  ?  וחצי האלה היו מוסרי
 אותה לאימו(ומה היה קורה א
 בשנה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .זה נושא אחר לחלוטי�. פנינה, זה לא הנושא
  
  :מוזמנת

  
  .אי� זכות לא* אד
 לקחת ילד לאימו(, ע
 כל הכבוד, סליחה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה בהגנה, זה לא באימו(
  
  :מוזמנת

  
  ? זה פסק הדי� האחרו�, אה
  

  :זמנתמו
  

אנחנו מדינת חוק ואני לא . אבל אני רוצה להגיד משהו, אני לא יודעת מה יש ביניכ
 פה, סליחה
 אני #  # #את חותמת . זה בהסכמה, וא
 ילד יוצא לאומנה, חושבת שיש זכות למישהו לקחת ילד לאימו(

   # #  #הייתי . חתמתי על זה שהבת שלי תצא כי אני הייתי חלשה
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

אנשי
 באו לפה ע
 תפיסת עול
 מסוימת . אני רוצה להגיד פה משהו. תעצרי לרגע, שנייה, רגע
אנחנו , או של האנשי
 שנמצאי
 פה, שלא מתיישרת ע
 תפיסת העול
 של חלק מהמציעי
, וכאשר אמא

  ? אנחנו באי
 לתקו* אותה? באי
 לערער אותה
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

   .אני שמחה מאוד שנתנו לה את מלוא הזכויות. ה על מה שקרה איתהאני שמח, להיפ,, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  .תעצרו בזה הרגע, תסלחו לי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . אבל יש מקרי
 שלא, אני מודה לאלוהי
 שנתנו לה את מלוא הזכויות
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה לא הנושא וזה לא הכיוו�,  בכלל על ברי אימו(אנחנו לא מדברי
 פה. ואני מודה ל,, יופי
  
  :מוזמנת

  
  . שהוא רב תכליתי, ה
 עוזרי
 לי במעו� אמונה, אני נעזרת ברווחה, היו
 הבת שלי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? את מרגישה שנתנו ל, את הכלי
 להיות אמא יותר טובה
  
  :מוזמנת

  
  . הדרכת הורות של אדלר, כמו סופר נני, אני אמורה לקבל. עד היו
 ה
 נותני
 לי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . רק שלא יצלמו אתכ
 וישדרו את הילדי
 בפריי
 טיי
  
  :מוזמנת

  
   #  # # סליחה שאמרתי את זה # #  #כי , וג
 ה
 נלחמו בשבילי, אני ג
 נלחמתי ע
 הרווחה, באמת

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . לא משנה
  
  :מוזמנת

  
  . אז אני מקבלת את המענה שצרי,

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

את יכולה לתת , וללא אותו ליווי וללא אותה תכנית ונגיד היית מתעקשת להשאיר את הילדה בבית
אנחנו לא מדברי
 פה על ? לנו תמונה מה היה קורה אילולא ההתערבות של אות� עובדות סוציאליות

  .  הוצאה זמנית עד לכשרות הוריתאנחנו מדברי
 על, הוצאה לאימו(
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  :מוזמנת
  

  . אני ויתרתי על החיי
 שלי. היא מחייבת יציבות לבית, כשרות הורית לא מחייבת באלימות רק
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

א
 את יכולה לשת*  ?מה הייתה התמונה כשהוציאו אות
? מה הייתה התמונה לפני? מה היה
  . אותנו

  
  :שטבו� יוני
  

כי אנחנו ? מה התהלי, שעברת עד שקיבלת החלטה, רגע אמשי, את השאלה של היושבת ראשאני כ

  . רוצי
 להבי� מה עבר עליי,, רוצי
 לדעת מה הקריטריוני

  
  :מוזמנת

  
לא . והבנות נפגעו על הדר,, לצערי, שאני ניסיתי לקחת את החיי
 שלי, אז המקרה שלי. אוקיי

זה היה פע
 ראשונה ובפע
 השנייה זה באמת היה רציני ואז ע
 . פגעואבל ה� נ, פגעתי בעצמי, פגעתי בה�
אז סיכמנו , לא ממש, אחרי שהשתחררתי מבית החולי
 וקצת התאפסתי על עצמי, פקידת הסעד ישבנו

   # #  #כי אני בעצמי נפשית לא הייתי , ובאמת בהסכמה. שנכו� שהילדה תצא מהבית
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? את במפגשי
 איתה,  רואה אותהתו, כדי את
  
  :מוזמנת

  

ארבעה חודשי
 #כל שלושה. אבל ע
 הזמ� זה היה מתרחב, נכו� שה
 קצרי
. הייתי במפגשי

  . אבל הכול היה בהסכמה. מתרחב, דיו�, כל כמה חודשי
 עושי
 ועדה. מתרחב
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה
  
  :מוזמנת

  
הכנתי אותה , הכנתי לה תיקי
, ואחרי זה באו לקחו אותה, יחהסל, היא הייתה חודשיי
 בבית

  . רגשית ואז מסרתי אותה לעובדת הסוציאלית
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה רבה ל,
  

ואני רוצה , שאולי היה חבר הכנסת הכי ממושמע פה, אני עכשיו פונה לחבר הכנסת אורי מקלב

, תאמינו לי. כ הכי מעורב בכל הנושאי
 של הילדי
 בסיכו�"חבכנסת שעברה הוא היה אולי ה, להגיד לכ


ואת קור הרוח שלו אני עוד לא , עשינו הרבה דברי
 ביחד ואני מעריכה אותו וג
 לומדת ממנו הרבה דברי
  . חבר הכנסת אורי מקלב, אז בבקשה .הצלחתי ללמוד

  

  :זאב נסי

  
  . זה בגלל שהוא יושב לידי

  
  :מקלב אורי

  
אבל בכל אופ� , קדמה אז באמת זה ג
 מחייב אותי להיות יותר מתו� בדברי
 שליאחרי כזאת ה


ל משרד "ת של הישיבה וג
 מנכמעבר לתודות על קיו
 הישיבה והחשיבו. אני רציתי להגיד את הדברי
, אנשי
 באי
 מרחוק, והחשיבות של הישיבה אנחנו רואי
 בנוכחות של האנשי
 פה,  שהגיע לפההחהרוו

  . צאתי פעמיי
 החוצה וראיתי כמה אנשי
 שרצו להיכנס ולא יכלו להיכנסאני ג
 י
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אנחנו באמת חושבי
 שיש הרבה הרבה הערכה , אנחנו לא מעונייני
 לפגוע בעובדי
 הסוציאליי

של , ל רוב המקרי
שיבה שבה נביע את ההערכה הגדולה עאליכ
 ויכול להיות שהיינו צריכי
 לעשות יו
 וי
הדיו� , אבל אי אפשר להתעל
, שליחות הקודש שיש לכ
או על ,  נמצאי
 בחזית הטיפולת שאת
הבעייתיו

צרי, לשמוע וג
 , לכ� לא צרי, להיפגע. כשיש את הבעייתיות שיש, שלנו היו
 זה כ� להצי* את הביקורת

  . להפני

  

. ליי
 בדימוי ודאי של העובדי
 הסוציאואני חושב שאת
 צריכי
 להפני
 דבר ראשו� שיש כרסו

וזה לבד צרי, לעורר ולצלצל , יש כרסו
 בדימוי שלכ
. את
 לא יכולי
 להתכחש אליה, זאת מציאות

זה תהלי, ארו, שמגיע בסופו של דבר , זה דבר שלא קורה במקרה אחד וזה לא קורה בשנה אחת. בפעמוני

 חושש שיש בזה ג
 בחלק אבל אני, יכול להיות שהוא דימוי לא נכו�, הדימוי הזה. לדימוי שיש לכ
 עכשיו
  . מהדברי
 חלק מהותי יותר

  

אי� גורמי
 מאזני
 בתו, , החלק המהותי יותר בגלל שיכול להיות שע
 השני
 יש קהות חושי


יכול , שהוא נקרא גור
 אולי אפילו מאז�, ועכשיו אנחנו רואי
 שאפילו בית משפט. הפעילות שלכ

ואני לא חושב שיש תקדי
 ששופטת בדימוס . 
 זה לאג, להיחשב כחלק מערכאה שיכולה לאז� דברי


  # #  #לא היה דבר כזה . מגיעה לוועדות בכנסת ומדברת על בית המשפט בדברי
 מקצועיי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו מברכי
 את זה
  

  :מקלב אורי
  

 ג
 אנחנו. כמה שיש בזה מהות, אבל זה מראה כמה שהדבר הזה הוא חריג, מברכי
 מאוד

ג
 א
 חלקכ
 לא מסכימי
 ע
 העובדות ,  את השופטת שמגיעה לפה ומרגישי
 שדיברו מהלבמעריכי

  . זה דבר שאומר לבד דרשני. ולא מסכימי
 ע
 הכול
  

בגלל שיש הרגשה שאת
 מתרשמי
 בתחילת הדר, ? למה אנחנו חושבי
 שיש ג
 בעיה מהותית
ות ויש או ג
 א
 הייתה בעי, מו� בהורי
חוסר א, מההורי
. מההורי
 וזה כבר דבר שהוא אל חזור


את הדבר הזה את
 יכולי
 לראות שהיו
 יותר . אז יש רק דר, אחת לפתור את הבעיה, בעייתיות בהורי
  # # #ויותר קוד
 כל הורי
 נמנעי
 מלהגיע ללשכות הרווחה לבקש עזרה 

  
  :סילמ� יוסי
  

  . יש התגברות. אנחנו לא רואי
 את זה
  

  :מקלב אורי
  

וכמה ההורי
 וכמה , אנשי הציבור, אבל את
 לא יודעי
 כמה אנחנו, את
 רואי
 אולי גידול
 
את
 לא יודעי
 אי, זה , את
 התחלת
 את הדר, ברווחה, אל תיגשו לרווחה'בקהילות מייעצי
 לה

  . אנחנו יודעי
 את המציאות ואי אפשר להתכחש לזה. וזה הדבר הכי גרוע', ייגמר
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

א
 אני מטפלת בעניי� . אני רוצה לומר משהו והפע
 אני באמת בצד של חבר הכנסת אורי מקלב
, אבל היא עובדת, שאי� לה קורת גג, ע
 ארבעה ילדי
, של אמהות חד הוריות בצו הגנה, של דיור ציבורי


 שקל #1,000 לה יותר מ שקל ובגלל זה לא מגיע 4,000היא מרוויחה , היא מחזיקה את הראש מעל המי
? ממה היא מתקיימת?  שקל על המעונות לילדי
 ומה נשאר לה1,500אבל היא משלמת . סיוע בשכר דירה

, אורלי, 'היא בוכה לי בטלפו� ואומרת לי, כשהיא פונה אליי לעזור לה בדיור הציבורי, והפחד הכי גדול שלה
אי, אני . 'הלכו לי החיי
. הילדי
 לא שווה שו
 דברכי א
 יוציאו לי את , שלא יגעו לי בילדי
, תעשי טובה

היא , לא רק היא, כדי לנסות לעזור לה, אמורה להבטיח לה שא
 אני פונה למשרד השיכו� ולמשרד הרווחה
כמה האמא הזו מתפקדת למרות כל , אני מקבלת ג
 חוות דעת מהעובדת הסוציאלית שלה, אמא נהדרת


  . הקשיי
  
  :קריאה

  
  . ציא לה את הילדי
שהיא מרשה להו
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

והשורה התחתונה היא ', פשוט אישה למופת'היא אומרת . זה באותו מקו
 שבו היא עובדת, לא

כי א
 היא תפונה מהדיור הציבורי ולא יהיה לה . שא
 היא תישאר ללא קורת גג לילדי
 יוציאו לה אות

הקראתי פה את המסמ, של העובדי
 הסוציאליי
 בנוגע לדיור אני ? את
 תגידו לה שתיתנו לה דירה, לא�
, אבל הפחד שלה הוא פחד אמיתי, שאי� לכ
 מעני
 ושמשרד השיכו� מתייק את זה לתו, המגרות, הציבורי

  # #  #אפילו אני לא יכולה , מסוגלי
 להוציא לה את הילדי
, לא בגלל יכולת הורית, כי א
 בגלל עניי� כלכלי
  

  :טהש#תמנו פנינה
  

  . זה לא מקרה ראשו�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  # # # אפילו אני לא יכולה להבטיח לה # #  #
  

  :דוויק צפרה
  


   ? # # # מאיפה , אורלי. בושה? מאיפה הדברי
 האלה. אנחנו לא עושי
 כאלה דברי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . התפרצותא
 זה גור
 לכזו , אנחנו לא נעיר הערות ביניי
, ה'חבר
  

בלי מקלחות , בלי שירותי
, בגש
, תחת כיפת השמי
, אמא שנמצאת ברחוב, שאלה תיאורטית

הא
 את תכתבי שהיא ראויה להמשי, , שיוכל ללמוד, שלא לדבר על מקו
 וסביבה לילד, ובלי מי
 חמי
  ? ולגדל את הילד

  
  :דוויק צפרה

  
  . אני אמצא לה דיור? מה הקשר, בהחלט כ�

  
  :אבקסיס לוי רליאו ר"היו
  

  ? אי, תמצאי לה דיור
  

  :דוויק צפרה
  


  . יש מעונות זמניי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  # #  #בשבוע שעבר 
  

  :ביר� מיכל
  

  . לא אשמת העובדי
 הסוציאליי
, זו אשמת הממשלה, זה שאי אפשר למצוא לה דיור, אורלי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . ות להורותאבל זה לא אומר שזה לוקח לה את הזכ
  

  :ביר� מיכל
  

  . אבל היא אומרת שזה לא ייקח לה, בסדר
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  :שטה#תמנו פנינה
  

  . אבל אני אומרת ל, שיש לנו מקרי
 כאלה שיושבי
 לפתחנו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . להראות לכ
 את החס
 של אות
 הורי
 ואת הפחד ואת התדמית, אבל העניי� שהעליתי פה
  

  :סילמ� יוסי
  

 
  .חששקיי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  # #  #היא בוכה לי בטלפו� , והחשש הזה הוא חשש אמיתי
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . ל"מודה המנכ, הנה. קיי
 חשש
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אבל קיי
 חשש, לא בהכרח הוא אמיתי, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . חברי
, הוא קיי
  

  :סילמ� יוסי
  

  . האי אפשר להתעל
 מז
  

  :דוויק צפרה
  


  # # #על זה שעוקפי
 אותנו , אורלי, אבל על זה אנחנו מתריעי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

ואתמול הקראתי אותו אצל ראש , והקראתי פה את המכתב של, בשבוע שעבר בדיוק, נכו�
אני , בכל מקו
בטח כשאני מצטטת אותו , הוא מאוד פופולרי לאחרונה, בדיו� על הדיור הציבורי, הממשלה

  . אבל אני אומרת לכ
 שזה חשש אמיתי של האוכלוסיות החלשות, ג
 מודה ל, עליו
  

  :מטות רות
  

מכותרות זולות פופוליסטיות ואז האמא הזאת בירושלי
 רוצחת את , וזה נובע מדמוניזציה, נכו�
 אז שמפה תצא ?אז לא� הגענו. כי מישהו אמר לה שעובדי
 סוציאליי
 חוטפי
 ילדי
, הילדי
 שלה


  . כי אי� לה
 איפה לגור, שאנחנו לא לוקחי
 ילדי
 סת
. קריאה שלא עושי
 כאלה דברי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

   # # #במקרה הספציפי , לא
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . ילדה, בבאר שבע, יש עוד מקרה
  



 הוועדה לזכויות הילד

31/12/2013  
  

44

  :קריאה
  

   # # #  קוד
 הדיור הציבורי # #  #
  

  :מטות רות
  

  . י
 שאי� דיור ציבוריאנחנו לא אשמ
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

 
  # # #העובדי
 הסוציאליי
  
  :קריאה

  
#  # #  
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . היא יוצאת החוצה בזה הרגע
  

חבל ששר הרווחה , אני הקראתי את המכתב שלכ
 ואני מודה לכ
 על ההתראה. אני רוצה לומר
, שזה השר שלכ
, שהתקבלה ההחלטה לחסל את הדיור הציבורילא ייצג את העמדה הזו בוועדת שרי
 כ

ואת
 , אי� לכ
 ארגז כלי
 לטפל בה
, כי את
 ש
 אמרת
, וההחלטה שלכ
 היא מאוד מאוד משמעותית

בשורה התחתונה , אני אומרת. כותבי
 תסקירי
 למה אסור לפנות אות
 ולמה ההורי
 האלה מסכני

  . ורי
 יש פחד ממשי מכ,לכ
 אי� כלי
 ולה, התוצאה היא אחת
  

הטיפול צרי, להיות הוליסטי משפחתי וא
 את
 תדאגו , ולכ� כל התפיסה צריכה להשתנות
היא , בגלל שינוי הקריטריוני
, כי אותה אוכלוסייה, משרד הרווחה', את
'כשאני אומרת , לקורת גג


ואת
 ג
 , די
 הרלוונטיי
ביחד ע
 המשר, א
 ידאגו. אוכלוסיית רווחה וה
 נופלי
 על הכתפיי
 שלכ
  # #  #צריכי
 לדרוש סיי בעניי� של הדיור הציבורי 

  
  :סילמ� יוסי
  

  . הלוואי, אני לא אומר לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

תהיה ג
 יותר הכנסה פנויה לאות
 הורי
 , א
 זה יקרה. אתה צרי, לדרוש את זה, אי� הלוואי
  . להשקיע בילדי
 ובמסביב

  
  . שיו נותנת לחבר הכנסת אורי מקלב לסיי
 את דבריואני עכ, תודה

  
  :מקלב אורי

  
, ההרגשה היא ג
 עכשיו שאת
 דוחי
 מכל וכל את הדבר הזה. את
 צריכי
 להפני
 את זה, כ�

לא , כשהולכי
 ללשכות הרווחה או לעובדי
 סוציאליי
, שכל בקשת עזרה קטנה, את המציאות שקיימת
זה לערער בכלל , השאלות שיש, הדרישות, החקירות, אמו� ביכולת בכללהיא באה ומערערי
 את ה, משנה
  . לכ� רוצי
 להימנע מזה.  ולהאמי� ביכולות שיש להורי
 האלה#  # #את ה 

  
, 27בת , אמא לשלושה ילדי
, 27באמא בת , אני רק אספר לכ
 בקצרה סיפור אחרו� שאני טיפלתי

מורה , ג
 עכשיו היא ממשיכה להיות מורה, א מורההי, היא אישה שמתפקדת בבית. חולה אונקולוגית
היא ביקשה בס, הכול ביקור בתו, הלשכה בגלל שהיא רצתה להכניס את הילדי
 למעו� על . בחינו, מיוחד

? למה היא הייתה צריכה להגיע ללשכת הרווחה. זה מה שהיא הייתה צריכה. זה הכול. מכסה של הרווחה
היא הייתה אישור מלשכת הרווחה להכניס את הילד למעו� מכיוו� , וחדמורה בחינו, מי, חולה אונקולוגית

היא לא יכולה לקבל את , שעכשיו היא עוברת את הטיפולי
 והיא לא יכולה להגיע בצהריי
 הביתה

היא הייתה צריכה לקבל את האישור הזה על מכסה של רווחה ומה . ע
 הטיפולי
 היא מטפלת. הילדי
  ? מה עשו לאישה הזאת בגלל שהיא ביקשה,  היא הייתה אצלי?מה עשו מהאישה? עשו לה
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  :דוויק צפרה
  

  ? מה עשו
  

  :מקלב אורי
  

א
 היא חולה או , ביקרו במקו
 לראות א
 היא מתפקדת. איזה דרישות, איזה חקירות? מה עשו
  . יכולה לטפל
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . זה שה
 בודקי
 זה בסדר
  

  :מקלב אורי
  

על זה היא צריכה לעבור ? בגלל שאישה ביקשה אישור למעו�? על מה, זה בסדר, דקי
זה שה
 בו
  ? את כל ההשפלות האלה ואת כל חוסר האמו�

  
  :דוויק צפרה

  

  . עשו את תפקיד

  
  :מקלב אורי

  

  ? בגלל שאישה ביקשה למעו�? זה תפקיד

  
  :מטות רות
  

  . כ�, כ�
  

  :מקלב אורי
  



 ככהא
 את
 מרגישי, אז אני אומר לכ ,
ישלמו , לא ישלחו למעו�, יותר ההורי
 לא מבקשי
  . מעצמ
 ולא יבקשו

  

  :זאב נסי

  
  . אני חושב שכניסה למעו� צריכה להיות דר, צו בית משפט בכלל

  
  :מקלב אורי

  
שהתפקיד שלכ
 והיעד שלכ
 זה כמה שיותר להשאיר , את
 צריכי
 להפני
 בעניי� הזה, רבותיי


להורה ולאמא מותר . זו כמעט זכות לטעות, להורי
 מותר לטעות הרבה פעמי
, את הילדי
 אצל ההורי
  . לטעות והיא יכולה לחזור ולטעות והיא עדיי� נשארת האמא והיא צריכה להחזיק את הילד

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . יש הבדל בי� לטעות ולבי� לפגוע
  

  :מקלב אורי
  

זה הופ, שאנחנו שוללי
 את הזכות , קרה של טעותלא יכול להיות שכל מ, לכ� אני אומר. יפה
סי
 "העו, שלהורי
 יש זכות לטעות ג
 כמה פעמי
, זה המשפט האחרו�, ובמשוואה הזאת. להורות

  . תודה. במשוואה הזאת. נמצאי
 כשה
 ש
 הכי פחות יכולי
 לטעות
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  :שטבו� יוני
  

לא נפתח את .  סכסוכי גירושי�זה ג
 המרחב של, יש ג
 תחו
 אחד שאנחנו לא מדברי
 עליו פה
  . אבל זה ג
 נמצא פה, זה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אתה לא יודע מה היה פה בשבוע שעבר, יוני
  

  :שטבו� יוני
  

  . אבל ג
 זה המצב
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . לא נפתח את זה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

 רק אומרת לכ
 שבעקבות ההמלצות של ואני. אני רוצה לתת לעוד חוויות אישיות של אמהות
כל מי שלא הספיק לדבר ומעוניי� , אנחנו נעדכ�, הדוח תהיה פה ישיבת המש, בעוד כשבועיי
 או שלושה

אסתר הרצוג לומר כמה ' אני רוצה עכשיו לתת לכמה אמהות לדבר ולאחריה� אנחנו נית� לפרופ. ידבר אז
  . א פותחי
 פה את העניי�אבל את
 ל, מילי
 וג
 נית� לנציג אבות לדבר

  
  :קריאה

  
  . בלי מצלמות, אורלי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . כשהאמהות מדברות בלי מצלמה, ה'חבר
  
  :קריאה

  
  # # #יש אמהות שלא אכפת לה� 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו נביא אמא שאי� לה בעיה להיחש*
  

  :מטות רות
  


  . יש בעיה ע
 הילדי
, אמא לאג
 א
 ל. אבל יש בעיה ע
 הילדי
  

  :מויאל יניב
  

  .לא את
, היא תקבע
  

  :מטות רות
  

  . יש בעיה א
 יש ילדי
, ג
 לאמא לא אכפת לה להיחש*. יש בעיה ע
 הילדי
, על פי החוק, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . לא חושפי
, הוראה כוללת. לכ� אנחנו לא חושפי
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  :מוזמנת
  


במש, שמונה שני
 בית המשפט לענייני משפחה לא מקבל החלטות בתיקי
 . אני אמא לשני ילדי
  . הכול, רכוש, מזונות. לא קשור רק למשמורת, שלי באופ� רגיל

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? כמה זמ� את ש
? מה זאת אומרת
  
  :מוזמנת

  
במש, . זה מתנהלככה השופט החליט וככה , אי� כלו
, אי� החלטות, שמונה שני
 אני בבתי משפט

וזה לא , אני לא מהאוכלוסייה החלשה, אני ב� אד
 משכיל. שמונה שני
 אני יו
 יו
 בקשר ע
 הרווחה
  . נכו� להגדיר שנפגעות רק אוכלוסיות חלשות

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מה הסיפור
  
  :מוזמנת

  
תי פעולה באופ� מלא ע
 בשמונה השני
 האחרונות שיתפ. ר שלי ארו,כי הסיפו, אני אספר בקצרה

כל זה נבע מניכור הורי ואובססיה ואני לא , במש, שנתיי
 הלכתי ע
 הילדי
 שלי למרכז. רשויות הרווחה
פניתי למבקר המדינה , בחצי השנה האחרונה חלה תפנית לא ברורה. לא לש
 זה באתי, נכנסת לזה

 באופ� מפתיע פתאו
 מגיעי
 דוחות .שהיא ג
 מנהלת פקידות הסעד, והתלוננתי על אחת מפקידות הסעד
יושב פקיד סעד , מגיעי
 דוחות. זה לא נגמר, חכו. זה אב דאג�, שזה כבר לא אב אובססיבי, לבית המשפט
א
 הוא יעבור לאבא שלו , הילד הזה. הילד הזה לא יוצא מאמא שלו ולא עובר לאבא שלו'מחוזי ואומר 

  # # #ניכור הורי זה דבר , לי מוסת נגדיהילד ש. 'אנחנו גורמי
 לו לסיכו� יותר גבוה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? לאור, כל הזמ� הזה הילד אית,
  
  :מוזמנת

  
בחודש דצמבר קרה מקרה והילד לא הוחזר על ידי אבא שלו הביתה . שני הילדי
 איתי, הילד איתי


מבקר המדינה , מדינהפניתי למבקר ה. זה לא מה שחשוב, לא משנה, פניתי לבית המשפט. לכמה ימי
. מאותו רגע שפקידת הסעד ידעה שהעניי� שלי אצל ביקורת השתנו הדוחות. העלה את העניי� שלי לביקורת

שאחת מפקידות הסעד היא קרובה רחוקה , אחרי שהוגשו המכתבי
 לבית המשפט, לאחר כמה זמ� התברר
ול ראיתי אותו אחרי שלושה שבועות אתמ, 11היו
 הב� שלי ב� , היו
 הב� שלי לא איתי. של הגרוש שלי

  . שלא ראיתי אותו
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הילד אית,, שמונה שני
, לאור, כל הזמ� הזה. אני רוצה להבי�
  
  :מוזמנת

  
  # #  #אני מגדלת והצד השני מגיע 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? ולא היו איזה שה� תלונות על התעללות
  
  :מוזמנת

  
  . אני כל יו
 ש
, ש שלי כמוב� מתלונ� למשטרההגרו, לא
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  # #  #מה קורה במערכות ה ? מה קורה במערכת החינו,, עזבי מה הגרוש של,
  
  :מוזמנת

  
. ברגע שהבינו שפקידות הסעד תומכות בי הכול היה בסדר, עד לפני חצי שנה, מערכת החינו,

פקידת , שאמר שהתיק עלה לביקורת, והנה המכתבי
 ממבקר המדינה, באותו רגע שלנתי על פקידת סעד

ואני ב� אד
 , והייתי לא מיוצגת, הסעד יושבת בוועדת החלטה שלא נועדה בכלל להוצאת הילד וצועקת ש

ויושבת ש
 פקידת סעד ומעדכנת את כל חברותיה ש
 שאני , שיודע שאני צריכה להיות מיוצגת במצב כזה
, באותו רגע יוצאת החלטה שטובת הילד. ינה ואצל ראש העיר שבה אני מתגוררתלנתי אצל מבקר המד

  # # #ואומרי
 לי משפט שהוא 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

לא כיסוי ולא טיוחי
 ואני , אותי לא מעניי�. אני רוצה לרדת לחקר העניי� בנושא הזה, חברי
, טוב
  .  כי זה לא מקרה יחיד#  # #רוצה 

  
  :מוזמנת

  
  . אני לא עשיתי לו כלו
, י רוצה את הב� שלי בביתאנ
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? איפה הב� של, עכשיו
  
  :מוזמנת

  
  # #  #אני יכולה להגיד ל, , ואתמול ראיתי אותו. אצל אבא שלו

  
  :קריאה

  

  . כבר שנה, שנמצא כא�, ג
 הילדי
 שלי אצל אבא שלה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? ע אלימותלא היה אירו
  
  :מוזמנת

  

  . היו תלונות בלי הפסקה, לא היה מעול

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . עזבי תלונות של צד שיש לו אינטרס, לא
  
  :מוזמנת

  
  . לא היה אירוע אלימות אחד

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  ? לא היה אירוע אלימות מגובה בנתוני
  
  :מוזמנת

  
  # #  #ת הספר בתחילת השנה מנהלת בי, יותר מזה. לא היה
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? מה בית המשפט עשה, כשאני שומעת על הדברי
 האלה
  
  :מוזמנת

  
אני שמעתי את פקידת הסעד מדברת ע
 . קוד
 כל מסוגלות הורית, בית המשפט אמר לאבא

אני שמעתי ,  שקל לצד25,000,  שקל 50,000מסוגלות הורית עולה , במו אוזניי, המכו� של מסוגלות הורית
 הוא היה # # # כל השני
 הוא לא ראה את ה ? אני אל, למכו�, את פקידת הסעד עושה תיאו
 ע
 המכו�

  . רואה את הילדי
 שעתיי
 בשבוע
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני מפסיקה אות, כא�. זה הזוי בעיניי, ה'חבר
  
  :קריאה

  
  . י
 האלההמכונ, זה קורה בהוצאת ילדי
 כל הזמ�

  
  :מוזמנת

  
  # # #במש, חצי שנה 

  
  :סילמ� יוסי
  

  . תשמעי סיפור אחר, קחי את בעלה, אורלי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

בלי דוחות , לא מוציאי
 ילד אחרי שמונה שני
 של הליכי
 בלי אירוע קיצוני, לא מעניי� אותי, לא
  . על הזנחה
  
  :מוזמנת

  

  . א* אחד לא מוכ� לכתוב, במש, חצי שנה אני פונה לכתבי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני רוצה לרדת לחקר העניי�
  
  :מוזמנת

  
. בואו תראו, בואו תכתבו, אני פונה לכל התכניות, למה כתבי
 במדינת ישראל במש, חצי שנה

'
  # # #אני אומרת בשיא הכאב . כשאני ראיתי את זה אני כבר התאבלתי על הב� שלו', ישראל היו
  
  :קריאה

  
  . ע
 כל הכבוד, הוא לא אצל האויב

  
  :מוזמנת

  
א
 אני לא יכולה לראות את הב� שלי כי אבא שלו לא מביא אותו וא
 אני אפנה לבית , סליחה

כי , אני מעדיפה לא לראות את הילד שלי, יוציאו את הילד לפנימייה' האבא לא מביא'המשפט ואני אגיד לו 
  . במקרה הזה, א שלואני רוצה את הילד שלי אצל אב

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני רוצה לרדת לחקר העניי� הזה. תודה רבה
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  :מוזמנת

  
  . וזה לא רק אוכלוסיות חלשות

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הצלחת לזעזע. הבנתי
  
  :מוזמנת

  
  . אני לא אוכלוסייה חלשה, אני רואת חשבו�

  
  :קריאה

  
  ? מה זה קשור

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . חברי
, את
 גורמי
 לי להרי
 את הקול פה. תסלחי לי. את לא עונה
  
  :מוזמנת

  

כשמבקר המדינה לא יכול לבוא וללו� על פקידת הסעד בלי , קשרי
 ברווחה לאחד מהצדדי

  ? איפה מבקר המדינה היה, שיוציאו את הילד שלי מהבית
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

   #  # #ל "וכבר אמרתי למנכ. י ארד לחקר העניי�אנ. זעזעת. הבנתי
  
  :מוזמנת

  
  . הלוואי ותחזירי לי אותו, תודה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

כשאנחנו רואי
 את , אבל בנקודת זמ� זו, לא אני קובעת דוחות, אל תצפי ממני מה שאי� ביכולתי
עכשיו בטיפולי מקרה של חשד .  יחידזה לא מקרה, כמה שאני רוצה להג� עליכ
, תסלחו לי, הדברי
 האלה

  . להיות אית
, שנמצאת בצו הגנה, שמוציאי
 ילדי
 למרכז חירו
 ואפילו לא נותני
 לאמא, להזנחה
  

  :סילמ� יוסי
  

  . סליחה, אורלי, אורלי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני רוצה לומר משהו
  

  :סילמ� יוסי
  

בואי לא נתהדר . אנחנו נשמע סיפור הפו,, א לאקס שלהא
 אנחנו נקר. אני רק רוצה ג
 להגיד, לא
  .אני אבדוק. בהבנת המקרה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני מבקשת ממ, לבדוק לעומק ולהביא לי תשובות
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  :סילמ� יוסי
  

  . אבל בואי נעשה את זה מאוז�, אני אבדוק
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . תודה
  

  :סילמ� יוסי
  

  .את הצד השני ותשמעי סיפור אחר לחלוטי�עכשיו תשמעי 
  
  :מוזמנת

  
  . כי משרד הרווחה מבקר את עצמו

  
  :סילמ� יוסי
  

  . צרי, להיזהר מזה, באמת
  

  :מטות רות
  

  . אני רוצה להעלות בקיצור, אורלי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . יש פה עוד א
, תמתיני .רק ברשות דיבור, את לא מעלה
  

  :מטות רות
  

  . שת רשות דיבוראני מבק
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


את . יש פה הורי
 שבאו טעוני
 ויש פה מקרי
 מזעזעי
. אני מבקשת לא לצל
. יש פה עוד א
מה שלא , מה שבידינו בידינו, אני מבטיחה לפחות לרדת לחקר העניי�? את רוצה כוס מי
? יכולה להירגע

  .תודה רבה. ובותאני אבקש תש, אבל יבדקו את העניי� הזה. לא
  


ההורי
 פה נרשמו והגיעו במיוחד ובחלק מהמקרי
 אלה . בבקשה. עכשיו שוב פע
 לא לצל
אנחנו לא יכולי
 שלא , אמהות בצו הגנה ובמקרי
 נורא נורא קשי
 וג
 א
 אנחנו אומרי
 שיש צד אחר

  . בבקשה. לתת לה
 להביע את אשר על ליב�
  

  . בבקשה. לצל
 פרצופי
להוריד מהפרוטוקול ולא . בלי שמות
  
  :מוזמנת

  

. שפויה ללא רבב, שפויה על פי אבחוני
 שנעשו, סבתא לשלושה, אמא לשבעה, 52אני בת . שלו

עקב סכסו, גירושי� עמוק , א* על פי כ� ולמרות הכול. איני נרקומנית והרווחה מעידה על זה שאיני אלימה
נלקחו , כי הוא באמת כזה רק הוא קצת חולה, אהובועקב כ, שהרווחה חזרה ולקחה צד ע
 בעלי הנער( וה

ה
 , הילדי
 שלי, כשאני מורמת ומוכנסת לניידת בברוטאליות,  שוטרי
20בליווי של , בצורה ברוטאלית
אני , ש על אלימות של המשטרה כששתי העובדות הסוציאליות"נמשכו מפאותיה
 והוגשה תלונה במח
  . אבל אני לא רואה את הדברי
 כמו,, י שכחתי את שליכ, ל"אמנ
 מרכיבה את המשקפיי
 של המנכ

  
באי, שה
 בחרו להוציא , שאני חושבת שחרגה הרווחה וחרגה המשטרה, אני חייבת לומר ל,

עקב אלימות כלכלית שפעל נגדי בעלי , אמנ
 הייתה לדעתי הזנחה אצלי בבית. ילדי
 על חשד להזנחה
שכירות ,  שנה30חנק שבה נלקח ממני הרכב שבו אני רגילה טבעת , פעילות קשה. במסגרת סכסו, הגירושי�

  . א, בחרה להתעל
, הרווחה ידעה את כל זה. אוכל ומזונות לא הגיעו, לא שולמה
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הרווחה הייתה עדה לכ, שבעלי עיק
 את ידי והמשטרה הגיעה לבית ולא הגשתי תלונה מחשש 

תכניסו , 'עורכת הדי� שלי ביקשה. העלימה עי�והרווחה ידעה על זה ו, גדול שיקרה לי מה שקורה לי היו

  . הרווחה אסרה את כניסתי למקלט', תכניסו אותה ואת ילדיה למקלט, אותה למקלט
  

  :סילמ� יוסי
  

  ? למה
  
  :מוזמנת

  
שאמנ
 לא גר , ובעלי, לא איחר להגיע הצפוי. חוסר התאמה למקלט, מסיבות ששמורות איתה

הגיעו שכני
 ,  שוב# # # תק* אותי בצורה חמורה והגעתי , ד את השבתוניסינו לשבות ביח, איתי קרוב לשנה
 #12כי בתי בת ה, המשטרה לקחה אותנו למשטרה להגיש תלונה ונאלצתי להגיש תלונה. שהזמינו משטרה

א* להרבי( לאביה
 על הגב ע
 מטאטא והקט� למשו, אותו  שהיו עדי
 לתקיפה ונאלצו, #8ובני ב� ה
 שנה נמנעת מלהגיש 20כי אני כבר , שא
 אני לא אגיש תלונה היא תגיש תלונה, ילדהה, הודיעו לי, בזקנו
  . תלונה

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . ששמע צעקות ואלימות הבית, ג
 לאירוע הספציפי הזה מי שצלצל זה השכ�, אגב
  
  :מוזמנת

  

 והגשתי תלונה הגעתי לתחנה ועשיתי את מה שלא עשיתי הרבה שני# # #אני לא . נכו�, כ� .

רווחה ' ובכל זאת גב, סימני
 של חניקה בצוואר, השוטרת צילמה את גופי שהיה מלא חבלות פיזיות קשות
שאמר שהייתה , היא העדיפה לקחת את דבריו של בעלי. יקרה סירבה להכניס אותי ואת ילדיי למקלט

אבל היא בכלל , זו הייתה הפרה, והוא צדק. הפרה של הסכ
 שלו
 בית סו קולד בזה שהיינו ביחד בשבת
חשוב לציי� . לא התייחסה לכל מה שקרה לי על הגו* ועל המכות שחטפתי והתייחסה לעניי� הזה כהפקר

 עקב דיווח של המשטרה על אישה מדממת וה
 הגיעו לש
 #16.8שהרווחה הגיעה בפע
 הראשונה לביתי ב
  . של אלימות בתו, הביתוראו במי מדובר והתעלמו מהעובדה שה
 הגיעו עקב דיווח 

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

   # # # הסיפור פה 
  
  :מוזמנת

  
על , עובדת סוציאלית שמתמחה באלימות בבית לא זיהתה את כל הרמזי
 והסימני
 שעשיתי לה

  . מנת שלא אני זו שאגש ואגיד מה קורה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . חיי, ולדבראז נורא קל ג
 ל, אבל בעל, מאוד מוכר, כ�
  
  :מוזמנת

  
אבל . 'בעזרת ה. אבל הוא רק קצת חולה וצרי, לעזור לו, והוא מאוד ראוי והוא מאוד צדיק, נכו�
לא ראוי לקחת את הילדי
 כפי שה
 , לא רק את הילדי
, לקחת להאני לא אמא שראוי , תראו, אני אומרת

  # # #נלקחו 
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . והקושי של, להגיע לעבודה, צרי, לומר, ואת עדיי� עובדת
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  :מוזמנת
  

. יכולה היו
 להחזיק את עצמי'  ואני ברו, ה# # #יש לי משרה בכירה במקו
 מאוד , אני עובדת
, הוא מצפצ* עליו. חוזה שותפות שקיי
 לי איתו,  שנה עסקתי בעסק המשות* של בעלי20כמוב� שבמש, 

  . אני לא יכולה לגבות את מה שמגיע לי
  

השופטי
 . כי זה נורא נורא חשוב, אני רוצה להדגיש את זה. הרווחה עוזרת לו ונותנת לו יד
ראיות ברורות למה השופטי
 לא מבקשי
 . מקבלי
 תסקיר של רווחה והופכי
 את זה לתורה מסיני

אני וא
 , וא
 אני פוגעת בה, סית היא בס, הכול ב� אד
"עו. סית"לה שנאמרת מעווחותכות לגבי כל מי
ואני שולחת ', כי את מתנהגת לא נכו�, לא רוצה לדבר אית,, סית"גברת עו'פוגעת בה אישית ואומרת לה 

והתגובה לזה , מכתב מעור, די� ואני אומרת שאני רוצה להחלי* אותה כי היא חד צדדית והיא לקחה צד
מבית חולי
 אחרי אירוע כשאני יוצאת , להוציא צו הרחקה לי, ורואי
 את התאריכי
, זה לשלוח את בעלי

שהומל( , כתוב בתסקיר של כתב ההגנה, לחזור הביתה ויש לי צו הרחקה שהומל(, ריבו� העולמי
, מוחי
ה
 מעמיקי
 את , ה
 חורגי
 קצת מהסמכות שלה
, ה'חבר, תראו, אני אומרת. ס כ, וכ,"על ידי עו

וההוכחה לכ, ,  הילד למקו
 האחרו�ה
 הופכי
 את רווחת, הקרע בי� בני זוג שנמצאי
 בשלבי גירושי�
ילדיי נמצאי
 היו
 במקלט ומזה , שא
 ה
 שמו לב על כל יו
 שאני איחרתי קצת בזמני
 לבית הספר

אי� דברי
 , אי� נרקומניות, אי� אי שפיות, אי� אלימות? על מה ולמה, חודש ימי
 אינ
 הולכי
 לבית ספר
  .מהסוג הזה
  

, אי, זה שאי� מקרה אחד שבאה רווחה ואומרת. ה קורה ש
צרי, לבוא ולבדוק מ, ידידי היקר
  ? אי, זה ייתכ�. סליחה? טעינו ובגדול
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אני ביקשתי ג
 את הנושא של, לבדוק לעומק ואני עוד מצפה לתשובות. תודה רבה
  

  . מילה לשופטת
  

  :עמי ב� חנה
  

אני , אני איבדתי אמו� בפקיד הסעד, סליחה, 'מראני רוצה לומר שתסקירי
 שמוגשי
 וצד אחד או
הוא ממנה מומחה והמומחה בודק , ובית המשפט נעתר לבקשה' רוצה שבית המשפט ימנה מומחה מטעמו

אותו פסיכולוג שעשה עבודה וקיבל עשרות . וחוקר והוא מגיע למסקנה שהעמדה של פקידת הסעד מוטעית
והוא כותב לה , או לעובדת הסוציאלית, ה לבית המשפטאלפי שקלי
 מקבל מכתב מפקידת הסעד שמופנ

ואז נוצר מצב שא* אחד לא יכול . 'את לא תקבלי יותר עבודה, את טועה, את לא מבינה, את לא מומחית'
  # #  #לבוא 

  
  :ביר� מיכל

  
  . לא הבנתי

  
  :קריאה

  

  . פקידי סעד מאיימי
 על המומחי

  
  :קריאה

  
  . פקידי הסעד שולטי
 במדינה

  

  :זאב נסי

  

  . ה
 פשוט מאוימי

  
  :קריאה

  
  . ה
 ג
 לא מרשי
 לעבור מרווחה לרווחה
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? יש מצב להחלי* עובד סוציאלי
  
  :מוזמנת

  
  . לא נתנו לי, ג
 כשראש העיר התערב. לא נתנו לי. ביקשתי. אי� מצב, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

כדי שזה לא יהפו, להיות איזה , נגיד פע
 אחת בתו, תהלי,, כאשר יש תלונה, ל"אדוני המנכ
קרי העובד הסוציאלי או העובדת הסוציאלית לבי� , לחוסר אמו� משווע בי� איש המקצוע, שהוא משחק

הא
 יש מצב שאחד מה
 יכול לדרוש להחלי* עובד , מצב שבו אי אפשר לדו� באמת, אחד מבני הזוג
  ? סוציאלי
  
  :מוזמנת

  
  . יו�מניס, לא
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? לי
 יש פה בחדר"כמה מנכ
  

  :סילמ� יוסי
  

  .אנחנו נתייחס לזה בוועדת סילמ� ונית� לזה מענה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . רק עוד שבועיי
 תשובה
  

  :סילמ� יוסי
  

  . אמרנו, שלושה
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

אנחנו נעשה . אז אולי יהיה פיתוח של מנגנו� בהמש,. קיי
אני מבינה מכ, שכיו
 המנגנו� הזה לא 
  . ישיבה הרבה הרבה יותר מורחבת

  
  :מוזמנת

  
  . זה נורא חשוב להגיד שאני במקלט ולא מביאי
 אליי את הילדי
. אני לא אמרתי שאני במקלט

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  


  . לאחר מכ� הא
 הבאה, לאחר מכ� אסתר הרצוג, משפט אחרו� לא
  
  :מוזמנת

  
 # # #בהמלצת אחד מהמקלטי
 , אני נאלצתי. א
 תוכלו שנייה אחת להקשיב, אני רוצה שתבינו

לא הכניסו אותי ובהמלצת אחד ממנהלי , למרות שחטפתי מכות והמשטרה המליצה להכניס אותנו למקלט
 לנכו� להכניס מצאה, שאינה קשורה ואינה נגועה, הרווחה בתל אביב, ש
. המקלטי
 הלכתי לתל אביב

ונשאלת השאלה למה הילדי
 לא באי
 אליי . בגפי, מיד למקלט, על פי ממצאי
 של המשטרה, אותי
למרות שאי� תשובות , זאת שאלה מאוד שאלתית. אני במקלט מלא ילדי
? למה הילדי
 לא איתי? למקלט

אמא , 'כתבי
 מהמקלטהבת שלי שולחת לי מ. עליה ואני לא מקבלת וכל מי שמנסה לשאול לא מקבל מענה
   # # #היא מבקשת מהר שאני אעשה את כל המאמצי
 , הצילו', הצילו'סו* המכתב זה , תסתכלי ', תצילי
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  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . כאשר מוציאי
 אותו החוצה, בכל מקרה, זו טראומה גדולה לילד
  
  :מוזמנת

  
  . בפרט ילד שלא סובל בבית

  
  :קריאה

  
  . אז לא יהיו מלחמות, תשתהיה משמורת משותפ

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . בעיקר ילד שאי� שו
 עדות שעבר אלימות בבית
  

  . אסתר הרצוג' פרופ. אני רוצה פסיכולוג לילד
  

  . את
 אמורי
 להיות פה ג
 בדיו� הבא. למי שלא יודע, אנחנו כבר הדיו� הבא
  

  :יששכר ב� יעקב
  


  .  בשעה שתיי
 בתל אביביש לה
 כנס של העובדי
 הסוציאליי
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? בנושא הכתות, רגע
  :קריאה

  

  . מחליפי
, יש אחרי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? ואלה שהיו פה בפע
 שעברה וצריכי
 לתת לי די� וחשבו� לא יהיו כא�
  
  :קריאה

  
  . לא
  

  :מטות רות
  


  . יש לנו כנס של כל העובדי
 הסוציאליי
  
  :קריאה

  
  . יהיו אחרי
, יהיו ל, פה תשובות

  
  :קריאה

  
  ? איפה למע� האיזו� ארגוני אבות, אורלי

  
  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . אנחנו ממשיכי
 בדיו�
  

  . בבקשה תעשו את זה בשקט, ג
 העובדי
 הסוציאליי
 שיוצאי
 החוצה, שקט, ה'חבר
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  :מוזמנת
  

  . � והוא מאוד חשובאני רוצה להגיד שני משפטי
 של פ� שלא עלה כא
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  ? את
 בורחי
 מהוועדה פה לרשויות הרווחה? אז מה א
 יש לה
 כנס, זה לא לעניי�
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  ? כל נציגי הרווחה הולכי
, רגע
  

  :שטה#תמנו פנינה
  

  . זה לא בסדר
  

  :יששכר ב� יעקב
  

  ? מה זה. י
 להישאר פה לפי החוקה
 חייב. ה
 הולכי
 להפגי�, ה
 הולכי
 לכנס
  

  :אבקסיס לוי אורלי ר"היו
  

  . הישיבה נעולה, ה'חבר
  
  :קריאה

  
  . זה פשוט בדיחה

  
  :קריאה

  
הגיע הזמ� שה
 . לא ללכת לכנסי
 על חשבו� העבודה, עובדי ציבור. צרי, להוציא לה
 צווי מעצר

  . אסור לה
 ללכת הביתה, אורלי. ייתנו תשובות
  

  :אבקסיס ויל אורלי ר"היו
  


  . שלו
, תודה. המש, דיו� בעוד שבועיי
 ע
 מסקנות דוח סילמ�, הוועדה נעולה, חברי
   
  

  .12:42הישיבה ננעלה בשעה 
  

  


