
שמערכות הבריאות והרווחה יתח<< 
זקו אם הממשלה החדשה תשכיל 
לא לבצע בהן קיצוצים נרחבים למרות 
השורה  זוהי   – הגירעון  בכיסוי  הצורך 
התחתונה בפאנל בנושא בעיות חברתיות 

ששל הקורונה שנערך בכנס החיסון החב
הנחה  "כלכליסט". את הפאנל  רתי של 
כתב "כלכליסט" עמיר קורץ, והשתתפו 
בו אמילי מואטי ממפלגת העבודה וחברי 

שהכנסת עודד פורר מישראל ביתנו וקא
רין אלהרר מיש עתיד.

החבר השירותים  את  להחריג  ש"יש 
תיים בכל קיצוץ שיהיה. אין שום היגיון 
יותר  גדול  בור  לחפור  קיצוצים,  לייצר 
ואז לתכנן תוכניות איך למלא את הבור. 
בלי  גם  נהדר  ישראל  במדינת  חיינו 
משרד המים והמשרד לחיי קהילות לא 

קיימות", אומרת אלהרר. 

קופות חולים זה בסיס לכבוד  
שגם מואטי חושבת שיש לחזק את המ
שערכות החשובות על חשבון מספר מש

העולם  מכל  "מתקשרים  הממשלה.  רדי 
לנתניהו בנוגע לחיסונים, אבל זה בעיקר 

שבגלל קופות החולים", היא אומרת. "בי
שראל לא משנה איפה אדם נולד וכמה 

לקופת  להיכנס  יכול  הוא  לו,  יש  כסף 
זה  הולם.  רפואי  טיפול  ולקבל  חולים 
הבסיס לחיים של כבוד. יש כאן ממשלה 
עם פייק משרדים שנועדו לסגור פינות 

פוליטיות. למה צריך את זה?"

לא לבחור בין חימום לתרופה
שמבקשים  הגדולים  השינויים  את 
משתתפי הפאנל לעשות יהיה קל יותר 
אם  גם  אולם  הממשלה  מתוך  לעשות 

האח שהסקרים  כפי  באופוזיציה,  שישבו 
שרונים מראים, בכוונתם לקדם את השי

רותים החברתיים. 
שמואטי מבקשת לבטל את מנגנוני הכ

שכר  מבחינת  הן  לאוניברסיטאות,  ניסה 
הלימוד והן מבחינת הפסיכומטרי. אלהרר 
לזכויות  חוק  בהצעת  להשקיע  מעדיפה 
צעירים חסרי עורף משפחתי שלטענתה, 
"בגיל 18 המדינה מתנערת מהם". ואילו 

שפורר מתמקד בחיילים משוחררים, השק
עה בתוכנית הלאומית למלחמה באלימות 
מינימלית  להכנסה  במשפחה ותוכנית 

במדי לראות  רוצה  לא  "אני  שלקשישים. 
נת ישראל קשישים שצריכים לבחור בין 

חימום לחורף לבין תרופות", הוא אומר. 
 דורון ברויטמן

"להשקיע בשירותים חברתיים 
במקום בפייק משרדים"

חברי הפאנל קראו לחזק את קופות החולים ולדאוג לקשישים במקום לנפח 
את הממשלה: "חיינו נהדר בלי משרד המים והמשרד לקהילות לא קיימות"

פאנל | בעיות חברתיות בקורונה 

ח"כ קארין אלהרר: 
יש להחריג את 

השירותים החברתיים 
מכל קיצוץ. אין שום 

הגיון בלייצר קיצוצים, 
לחפור בור גדול יותר 

ואז לתכנן תוכניות איך 
למלא את הבור"

 

30 השש<<  -"ממשלות ישראל כולן ב
נים האחרונות ייבשו את מערכות 
והזניחו  אותן  הפריטו  הרווחה,  שרותי 
יו"ר  חרמוני  ענבל  אומרת  כך  אותן", 
הסוציאליים  והעובדות  העובדים  איגוד 
"כלכליסט",  של  החברתי  החיסון  בכנס 

שהתקיים ביום העו"ס הבינלאומי. 
כלפי  מאשימה  אצבע  מפנה  חרמוני 
הממשלה. "זו מנהיגות שחושבת שזה נכון 

שלרוץ קדימה ומי שנופל – נופל, שיסת
דר לבד, ושכוחות השוק יעשו את שלהם 
והחזק שורד. הציבור בישראל לא מאמין 

שבערכים האלה, אלא בערבות הדדית וב
מדינת רווחה חזקה מאוד. הדברים האלה 
חייבים להיות בראש סדר העדיפויות של 

האנשים שהולכים להצביע בבחירות". 
בשירותי  לקצץ  האוצר  תכנית  על 
הרווחה לאחר הבחירות היא אומרת: "זה 
כדי  הכל  נעשה  כאיגוד  אנחנו  מזעזע! 

ששאף אצבע לא תונח ולו על שקל מהתק
ציב שלא מספיק גם כך, ואם צריך להפוך 

את המדינה – זה מה שיקרה". 
כ-13.5 אלף  המייצגת  חרמוני,  לדברי 
89% מתוש שעובדים ועובדות סוציאליים ש
כם הן נשים, "שירותי הרווחה היו על סף 

שקריסה עוד לפני מגפת הקורונה בגלל עו
מסים כבדים מאוד על העובדות שנאלצות 
לעבוד בחלקיות משרה בהיעדר תקנים, עם 
בין 300 ל-500 מטופלים בממוצע לעובדת, 

כך שלא ניתן באמת להגיע לכולם". 
לדבריה, השפעת תקופת הקורונה על 
הפניות לשירותי הרווחה דרמטית. "החל 
מסוף הסגר הראשון יש עלייה של מאות 
למשל  הרווחה  משרד  בפניות.  אחוזים 
דיווח על עלייה של 350% בפניות למוקד 
משאבים  באותם  ולמעשה  שלו.  החירום 

כלו אלה.  בכל  לטפל  צריך  אדם  שוכוח 
מר, בפועל כאילו קיצצו לתושבי ישראל 

מאות אחוזים מתקציבי הרווחה".

77% מהעובדות בחרדה 
האלימות  בתחום  מורגש  הקושי  "עיקר 
במשפחה, במצבים רגשיים קשים בבריאות 
ההתמכ ובתחום  וילדים  נוער  של  שהנפש 

הקרחון  קצה  רק  שזה  מעריכים  אנו  רויות. 
של השפעות הקורונה שעוד נראה בקרוב. יש 
תת-דיווח, ואני מאמינה שנראה כעת עלייה 

בדיווחים עם חזרת הילדים והנוער למסגרות. 
לצערי, אנחנו לא נוכל לעמוד במעמסה הזו. 

כבר היום אנו לא יכולות לעמוד בה".
חרמוני סיפרה גם כיצד עומס העבודה 
והמעמסה הרגשית משפיעים על העו"סים: 
"77% מהעובדות מדווחות על חרדה ויותר 
על  מדווחות  רבות  דיכאון.  על  מ-20% 
בעיות בריאותיות בגלל העומס ותחושת 
האחריות. "ככל שיהיו יותר עומסים ופחות 
עובדות – כי הן נוטשות את המקצוע – כך 

מתו אנשים  כאשר  כי  האלימות,  שתגבר 

האחרונה  והדלת  לקצה,  ומגיעים  סכלים 
שנותרה להם לדפוק עליה היא של שרותי 
הרווחה ושם הם נאלצים להמתין זמן רב 
מדי. זה מסכן את העובדות והפונים. אמנם 

שבקיץ האחרון השגנו תכנית מוגנות אר
צית שבימים אלה נבנית אך היא עוד לא 
מחלחלת לשטח, ובמחלקות שרותי הרווחה 

אין עדיין אבטחה ואמצעי מיגון". 

שנה שלישית ללא תקציב
הישגי  למרות  כי  מסבירה  חרמוני  
המאבק האחרון של העובדים, במסגרתו 

עומ בגין  בשכר  זמנית  תוספת  שקיבלו 
סי הקורונה, עדיין חסרים אלפי תקנים 
והמון משאבים. "אנו כבר שנה שלישית 
בלי תקציב וזה פוגע בפעילות המסודרת 
לקחת  אפשר  הציבורי. אי  השירות  של 

עוד ממערכת שמתפרקת. 
"אם מדינת ישראל מחליטה שאין צורך 
לעזור לאנשים בשעת משבר אז בואו נסגור 
את כל שרותי הרווחה ונגמר הסיפור. לגעת 
בתקציבי הרווחה זו תהיה אטימות ורשעות 

שוחוסר הבנה למה שקורה היום בחברה היש
ראלית. אנשים חיים פה בעוני וברעב. אנו 
מדברים על מקרי אובדנות רבים, מקרים 
ואלימות  קטינים  זנות  עריות,  גילויי  של 
רצחנית – ואנו לא מצליחות להגיע אליהם. 
לחזית  הסוציאליות  העובדות  את  שלחו 

החברתית ואז נטשו אותנו". 
עמיר קורץ

ענבל חרמוני | יו"ר איגוד העובדים והעובדות הסוציאליים

"אם יילקח ולו שקל מתקציבי 
הרווחה נהפוך את המדינה"

חרמוני זועמת על הממשלה שנטשה את העובדים 
הסוציאליים בתקופת הקורונה ומזהירה: "אי 

אפשר לקחת עוד ממערכת שמתפרקת"

ענבל חרמוני: זו מנהיגות 
שחושבת שמי שנופל – 
נופל ושיסתדר. הציבור 

בישראל לא מאמין בכך, 
וזה חייב להיות בראש 
סדר העדיפויות של מי 

שהולך להצביע בבחירות"
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דרוש חיסון חברתי

לנו <<  גם  אחריות  להיות  "חייבת 
בבית  שקורה  מה  על  כחברה 
השכן. לא יכול להיות שאנשים יידעו על 
אלימות במשפחה שנמצאת אצל השכנים 
שום  איתה  יעשו  ולא  עליה  ידווחו  ולא 
אלימות  בנושא  בפאנל  אמר  כך  דבר". 
במשפחה שנערך בכנס עו"ד נח קורמן, 
המנכ"ל והמייסד של עמותת "בת מלך".
רבט  הגר  שהנחתה  בפאנל, 
"מאות  כי  קורמן  ציין  מ"כלכליסט", 

־אלפי משפחות שנפגעות מאלימות במ
נשים   21 עוד  מתפרקות.  פשוט  שפחה 
נרצחו ב־2020. מה עושים בתחום הזה? 
מקימים ועדות. תקציבים זה דבר נפלא, 
אבל אין יד מכוונת שתתעל ותתכלל את 

התקציבים האלה לפעולה".
כי  אמרה  )מרצ(  זנדברג  תמר  ח"כ 

־התוכניות כבר קיימות וגם ידוע מי הגו
הזה.  בנושא  שיטפלו  המקצועיים  רמים 

־הבעיה, לטענתה, היא שהן אינן מתוקצ
בות. היא הוסיפה כי "משפחות שיש בהן 

־אלימות ומשפחות שבהן נשים חס וחלי
לה נרצחות או בסכנה והילדים בסכנה, 

־הן משפחות שלא צריכות להמשיך לת
פקד במובן הזה. המשפחה היא לא מעל 
ואלימה,  מזיקה  היא  הכל. אם המשפחה 

ח"כ  ממנה".  האשה  את  לחלץ  צריך  אז 
־קרן ברק )הליכוד( אמרה כי "אנחנו נמ

צאים במקום שבו אנחנו כולאים אנשים 
בתוך הבתים במקומות שמתרחשים בהם 
יומיומית  אלימות  ומתרחשת  זוועות 
כלפי האשה או הילדים. אנחנו מכניסים 
דרך  להם  ואין  הזה  השבי  לתוך  אותם 
למלט את עצמם כי הם בסגר". אם לא די 
בכך, טוענת ח"כ ברק,"רבים מהעובדים 
הסוציאליים היו בחל"ת. היו לנו ויכוחים 

־עם משרד הבריאות בתוך הוועדות בכ
נסת שיתייחסו לעובדים סוציאליים כמו 
לרופאים ולאחיות, אבל לצערי הרב לא 

הצלחנו". 
הפנה  )ש"ס(  מלכיאלי  מיכאל  ח"כ 
הרווחה:  משרד  לעבר  מאשימה  אצבע 
למשרד  הודיע  הרווחה  משרד  "ב־2019 
שקל  מיליון   100 מחזיר  שהוא  האוצר 
לקופת המדינה מכסף שלא השתמשו בו. 
של  כמות  כזו  מחזיר  הרווחה  כשמשרד 
כסף לקופת המדינה, הוא לא מכבד את 
המשרד. באותו שבוע היתה נערה חרדית 

־בירושלים שנרצחה. היא חיכתה כמה חו
דשים להיקלט למקלט לנשים ולא היה 

להם מקום".
דורון ברויטמן

 "גם לשכנים יש אחריות: 
לא יכול להיות שלא ידווחו"

המשתתפים קראו להגברת האחריות הבין־אישית והדגישו את הצורך 
בתקצוב הטיפול באלימות. משרד הרווחה ספג אש על השבת כסף לאוצר  

פאנל | אלימות במשפחה 

ח"כ תמר זנדברג: 
משפחות שיש בהן אלימות 
ומשפחות שנשים נרצחות 

או בסכנה והילדים 
בסכנה, הן משפחות שלא 
צריכות להמשיך לתפקד 

במובן הזה. המשפחה היא 
לא מעל הכל" 

 

־"יש להקים רשות לאומית למא<< 
זה האת ־בק באלימות במשפחה. 

גר של נבחרי הציבור שלנו ואני קוראת 
להם לטפל בכך, לנהל אותו בזמן שגרה 
ולהעלותו לראש סדרי העדיפויות שלנו. 
אלימות במשפחה זו לא גזירת גורל אלא 
לטפל  ואפשר  שחייבים  חברתית  מחלה 

־בה". כך אמרה אתמול עו"ד צילית יע
יו"ר עמותת "בת מלך", לעיתו ־קבסון, 

נאי צבי זרחיה בכנס החיסון החברתי של 
"כלכליסט".

את  לנהל  הזו  הרשות  "על  לדבריה, 
לקבוע  המדיניות,  את  להתוות  הנושא, 
זו,  עם  זו  שידברו  תוכניות  לייצר  חזון, 

־ולפקח שכל התקציבים אכן מגיעים לי
צריך  במשפחה  באלימות  למאבק  עדם. 
החינוך,   — הוליסטית  בראייה  להתייחס 
והפן  אכיפה  טיפול,  מניעה,  ההסברה, 
צריכות  הללו  הזרועות  וכל  המשפטי, 
להיות משולבות ומנוהלות על ידי רשות 

־לאומית שיש לה ראיית־על, ועם משא
בים ייעודיים".

יעקבסון הוסיפה כי "לא כל הכספים 

שהוקצו  שקל  מיליון   300 של  בהיקף 
בעבר על ידי הממשלה לטיפול באלימות 
במשפחה הועברו ליעדם". לדבריה, "יש 

־הרבה מאוד משרדים ממשלתיים שמט
פלים בנושא אלימות במשפחה, יש הרבה 
מאוד אנשי מקצוע שפועלים ומשקיעים 
מה,  אלא  וחשיבה,  ואנרגיות  מאמצים 
יכולות להיווצר כפילויות, וחמור מזאת, 
הכיסאות,  בין  ליפול  עלולים  הדברים 

־ולכן מתוך היכרות של הנושא, אנו מא
־מינים שדרוש גוף אחד שינהל את הנו

שא, ולתכלל אותו בימי שגרה, ולא רק 
נזעק להגיב כשמתווסף שם". 

הקורונה  "משבר  כי  הדגישה  היא 
העצים והביא לשיאים חדשים את מקרי 
האלימות במשפחה שהיו או הוסתרו ולא 

יצר את הרשי הנגיף  ־טופלו. אבל לא 
מה המדממת שהתארכה, לצערי. בשנה 
הפניות  במספר  עלייה  יש  האחרונה 

בת מיד  זה  את  הרגשנו  מלך'.  ־ל'בת 
חילת המשבר. המקלטים שלנו מלאים, 

־ומספר הפניות אלינו עלה באופן דרמ
־טי במאות אחוזים בסיום הסגר ובתקו
־פת החגים לעומת התקופה בשנה קוד

מת, ואין לי ספק שזה רק קצה הקרחון. 
מעבר לכך שנשים אזרו אומץ וטלפנו, 
הרבה מאוד פניות קיבלנו מבני משפחה 
שמרגישים שקורה משהו עם הבת ולא 

־יודעים מה לעשות איתה, ואנו גם שו
מעים על יותר ויותר שכנים שמדווחים 

שקורה משהו בבניין". 
יעקבסון צייינה כי "העמותה פועלת 

להצלת נשים נפגעות אלימות וילדיהן, 
שינוי חיים, שינוי מציאות, ארגון פורץ 
החרדי.  והמגזר  הדתי  המגזר  בתוך  דרך 
אנו מפעילים את שני המקלטים היחידים 

נפג וילדים  לנשים  דתי  החרדי  ־במגזר 
עי אלימות במגזר ונשים מגיעות אלינו 
קו  מפעילים  גם  אנו  הארץ.  רחבי  מכל 
ועוד. המקלטים  סיוע, מחלקה משפטית 

הם בית של 12 משפחות עם 30 ילדים 
במקלט, ואנו מלווים את הנשים והילדים 
גם לאחר שהם עוזבים לחיים עצמאיים. 
העמותה הוקמה לפני כ־20 שנה על ידי 
אני  כמנכ"ל,  המשמש  קורמן  נוח  עו"ד 

הצטרפתי לפני תשע שנים".
בקהילה  שמדובר  "ככל  לדבריה, 
נושא  שתיקה,  של  קשר  היה  סגורה, 

יצי בדרכים  מנסים  אנו  מדובר.  ־שלא 
רתיות להגיע לכל אשה ולגייס סוכנים 
של שינוי בתוך הקהילה, על ידי רבנים 
ועוד.  כלה  מדריכות  בלניות,  ורבניות, 
נעשה תהליך של פריצת דרך, והחברה 
החרדית, הדתית, עברה תהליכים. כעת 
פתוחים יותר לשמוע, מבינים שיש צורך 

וזו המ ־באנשי מקצוע כדי לתת מענה 
־שימה שלנו". יעקבסון הפנתה מסר לנ

וילדים שחווים אלימות במשפחה:  שים 
"אתם לא לבד. אני מבינה כמה זה קשה. 
ושלווים,  בטוחים  חיים  לכם  מגיעים 
יש מענה, תפנו ואני כאן בשבילכם, זו 

משימת חיינו". 
צבי זרחיה

על ההתמודדות בחברה 
החרדית: אנו מנסים 

בדרכים יצירתיות להגיע 
לכל אשה ולגייס סוכנים 
של שינוי בתוך הקהילה, 

על ידי רבנים ורבניות, 
בלניות ומדריכות כלה" 

 

עו"ד צילית יעקבסון | יו"ר עמותת "בת מלך"

"יש להקים רשות 
לאומית למאבק 

באלימות במשפחה"
יו"ר עמותת "בת מלך" אמרה כי "לא כל הכספים בהיקף 300 מיליון שקל 
שהוקצו בעבר ע"י הממשלה לטיפול באלימות במשפחה הועברו ליעדם. 

משרדי ממשלה רבים מטפלים בנושא ודברים עלולים ליפול בין הכיסאות"

על היקף הפניות: מספר 
הפניות אלינו עלה באופן 

דרמטי במאות אחוזים 
בסיום הסגר ובתקופת 

החגים לעומת התקופה 
בשנה קודמת, אין לי ספק 

שזה רק קצה הקרחון" 
 

מימין: הגר רבט, עו"ד נח קורמן, הח"כיות קרן ברק ותמר זנדברג וח"כ מיכאל מלכיאלי 

מכל מקום. בכל זמן.
calcalist.co.ilת ו ש ד ח
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