יש כריות שאתה לא רוצה

להסב עליהן...
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היזיריים שזי כנלני

מיתוסים במבחן

מפריכים מיתזקים
ברשת

"חבמת ההמננים" במבחן הענבדות

תגובה לסרטח שעלה בדף הפייסבהן של עמ1תת "א1ד יר1ק" ,ע1דדה
דיון בשאלה האם הורים תרדים םשגיתים על ילדיהם בכביש פת1ת
מהורים מילונים? כרגיל לסערות רשת ,רוב התגוב1ת היו אמוציונליות.
לפיכך יצאנ 1לברד את העובד1ת  IIא1פיר שמיר

נכונה?
מצד אחד ,היא אינה תלושה מהמציאות :בדו״ח
ארגון "בטרם" נקבע כי הסיכון לתמותה של
ילדים חרדים בגילאי  0-4ובגילאי  15-17גבוה
פי  2בהשוואה ליישובים היהודים האחרים .באותו
הדו״ח נקבע כי הסיבה השכיחה ביותר למוות
ילדים מכלל המגזרים בישראל היא תאונות
הדרכים .אז האם להודים החרדים לא אכפת מחיי
הילדים שלהם ,כפי שעולה מהתגובות?
מצד שני ,על פי נתוני עמותת "אור ירוק" ,בין

בדו״ח ארגון "בטרם" נקבע
כי הסיכון לתמותה של ילדים
חרדים גבוה פי  2בהשוואה
ליישובים היהודים האחרים.
באותו הדו״ח נקבע כי הסיבה
השכיחה ביותר למוות ילדים
מכלל המגזרים בישראל היא
תאונות הדרכים.
השנים  2015-2017נפגעו בתאונות דרכים
בתחומי בני ברק)בממוצע(  1.1בני אדם לכל אלף
תושבים ,מה שמציב אותה דווקא במקום נמוך
מבין הערים הגדולות .הנתונים נמוכים אף יותר
בערים חרדיות אחרות 0.4 :בבית״ר עילית ו 0.3
במודיעין עילית .באשר לכמות הילדים הנפגעים
בערים החרדיות ,לפי נתוני הלמ״ם ,בשנת 2016
ובשנים לפניה אמנם בלטה בני ברק במספר גבוה
של ילדים שנפגעו בתאונות דרכים ,אך מספרים

הרשות הלאומית
לבנרחות בדרכים

גבוהים ניתן למצוא גם בערים חילוניות מסוימות
כגון חולון ,נתניה ואחרות .בערים החרדיות
הקטנות יותר ,מספר הילדים הנפגעים אינו חריג
ביחס לערים אחרות.

חרדים דאגה רבה באשר לבטיחות בדרכים
והנחלת כללי בטיחות כהולכי רגל לילדיהם .עם
זאת ,מהראיונות עלה כי בפני ההורים עומדים
קשיים רבים )למשל חוסר היכולת לחגור את
כל הילדים( .בנוסף ,בדיקה ביישובים חרדים
העלתה כי רק בדרך לרבע מבתי הספר לא נמצאו

בעמותת ״אור ירוק״ פרסמו דו״ח המציג 325
"רחובות אדומים" בישראל ,בהם מתרחשות מעל
שלוש תאונות דרכים בשנה .בכל עיר בה קיים
מספר גבוה של ילדים נפגעים ,יש גם מספר גבוה
של "רחובות אדומים" :בנתניה ובבני ברק יש בסך
הכל  12רחובות אדומים ,בחולון  .19תאונות רבות
ברחובות אלו ,מעידות על בעייתיות נקודתית
שיש לטפל בה שקשורה הן לתשתיות והן לאכיפה
והסברה ,ולאו-דווקא לאופי האוכלוסייה והמגזר
אליו היא משתייכת.
הדו״ח האחרון של ארגון"בטרם" אודות היפגעות
ילדים בחברה החרדית ,נערך בשנת  ,2011ולכן
קשה להתייחס לנתוניו כמייצגים את המציאות

סיכונים בעת חציית כבישים סמוכים .כמו כן
נקבע שלרוב בתי הספר אין תשתית סביבתית
המתאימה להגעה ברגל של התלמידים .עיקרי
המסקנות של אותו המחקר היו שיש להגביר את
המודעות בקרב הילדים לבטיחות בדרכים ,שיפור

ר1חב1ת אד1ג1י□

ב  2018כהווייתה .בראיונות עם הורים שערכה
ד״ר אורית טאובמן בן־ארי מבית הספר לעבודה
סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן ,הביעו הורים

התשתיות ביישובים החרדים ושיפור ההשגחה
סביב מוסדות החינוך בשעות ההגעה ללימודים
והפיזור.

הסברה  inתשתיח־ג?
יניב עקב ,סמנכ״ל עמותת "אור ירוק"" :לכל
הורה אכפת מהילדים שלו .אצל החרדים ,בדיוק
כמו אצל החילונים ,קיים הרצון לשמור על
הילדים .בחברה החרדית מתקיימים שיעורי זה״ב
שונים מהשיעורים בחברה החילונית ,על מנת
שיתאימו להם .השאלה שצריכה להישאל היא

■״-־■ ■ firתגידו לי אתם רציניים? יצא לכם פעם להיות בתוך שכונה
חרדית? לא ברור לכם שאלה הם תמונות שגרה שם? אני עובד עם חרדים לא
מעט וכמעט כל יום אני עד לאיך הם "שומרים" על הילדים שלהם .צלם היה צריך
להציל כל ילד כזה? אז הוא צריך לקחת את זה .full time jobo
זאת ברירה טבעית ואשמה של מי שמביא לעולם יותר ילדים ממה שהוא יכול
לדאוג להם.
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^ילו□ :מתוך פייסבוק

סרטון שעלה בעמוד הפייסבוק של
עמותת "אור ירוק" לפני שלושה
שבועות ,נראית תינוקת זוחלת על
הכביש ,כאשר בסמוך אליה עוברות מכוניות.
בסופו של הסרטון נראית אישה חרדית רצה לעבר
התינוקת ,תוך שהצלם צועק לעברה "לא הספקת
להגיע אליה? יימח שמכם ויאבד זכרכם" .בפוסט
עצמו ,תהו בעמותת "אור ירוק" מדוע לא טרח
הצלם להוריד את הילדה מהכביש.
אהד המגיבים לסרטון כתב:
"תגידו לי אתם רציניים? יצא לכם פעם להיות
בתוך שכונה חרדית? לא ברור לכם שאלה הם
תמונות שגרה שם? אני עובד עם הרדים לא מעט
וכמעט כל יום אני עד לאיך הם"שומרים" על
הילדים שלהם .צלם היה צריך להציל כל ילד
כזה? אז הוא צריך לקחת את זה כfull time -
 .jobזאת ברירה טבעית ואשמה של מי שמביא
לעולם יותר ילדים ממה שהוא יכול לדאוג להם"
התגובה זכתה ללא מעט "לייקים" שמעידים על
כך שגם גולשים אחרים מסכימים לעובדות-
לכאורה כפי שהם מוצגות בה ,אך גם לתגובות
חריפות שגינו את המפרסם .גם אם לא מדובר
בשנאת-הרדים אלא בתגובה לאירוע נתון ,ברור
שהכותב לא היה מייחס חשיבות לזהות האישה
בסרטון אם לא הייתה לבושה בלבוש חרדי ,והיה
מפנה את חיצי הביקורת גם אל הצלם.
אם כך ,האם "העובדה" לפיה ילדים חרדים
מועדים יותר לפגיעה בתאונות דרכים היא
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