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ד"ר דפנה גרוס מנוס, החוג לעבודה
סוציאלית, המכללה האקדמית תל חי:

כותרת:

יעל דן : שלום דוקטור דפנה גרוס מנוס מהחוג לעבודה

סוציאלית, המכללה האקדמית תל חי, שלום.

ד"ר דפנה גרוס מנוס : שלום.

יעל דן : אז מה זה בושה, מה? הנתונים האלה.

ד"ר דפנה גרוס מנוס : סליחה? בהחלט.

יעל דן : זאת בושה, מה? כן, אה?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : אפילו אנחנו הופתענו באיזה שהוא מקום

כחוקרים.

יעל דן : באמת? אז בואי תפרטי, מדובר על מחקר שנעשה

במיסגרת 35 מדינות ...

ד"ר דפנה גרוס מנוס : נכון, זה מחקר בינלאומי שכולל 35

מדינות מגוונות, זאת אומרת גם מפותחות, גם מתפתחות. נערך

בישראל על ידי האוניברסיטה העברית, המיכללה האקדמית תל חי
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ומכון חרוב ובעצם מה שאנחנו מצאנו שישראל ... שוב, המחקר

בדק עוד הרבה היבטים אחרים אבל בהקשר הזה של מחסור

חומרי ראינו כפי שאת ציינת בהתחלה שישראל מדורגת במקומות

הממש נמוכים, זאת אומרת אחרי מדינות מתפתחות בהרבה דברים

בסיסיים כמו ביגוד.

יעל דן : מתחת למדינות מתפתחות, ממש בתחתית, תחתית

הרשימה שזה לא יאומן. עכשיו רגע, בואי ננסה להבין רגע מה

זה אומר שאין בגדים ראויים ואין נעליים? מה זה אומר? גם איך

מודדים את זה?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : אוקי, אז מה שהמחקר שלנו עושה הוא

פשוט שואל את הילדים בבתי הספר בצורה ככה ישירה, האם יש

לך את אותם פריטים ולפי זה אנחנו יכולים לחשב ולדרג כאשר

אנחנו יודעים כמובן שזה לא שכל הילדים בישראל, חסר להם

וכולי. הממוצע הזה שאנחנו רואים, של שמונים אחוז ועשרים

אחוז, נובע בעצם מהפערים החברתיים הגדולים בישראל, זאת

אומרת זה שיש לנו אוכלוסיות מסויימות, קבוצות מסויימות

שנמצאים במחסור מאוד גבוה, הן מושכות את הממוצע והמשמעות

היא שיש לנו אוכלוסיות וילדים בישראל שחיים בתנאים של מדינה

מתפתחת וזו שאלה אם זה משהו שבישראל 2020 היינו מצפים

שיקרה כאשר כמובן בהקשר של משבר קורונה לפריטים זה

דברים כמו נגישות לאינטרנט ומחשב, יש השלכות ...
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יעל דן : כן, אפשר להניח שהמצב היום הרבה יותר גרוע, נכון?

המדידה הזו נעשתה לפני.

ד"ר דפנה גרוס מנוס : גם המצב יותר גרוע, נכון וגם אם פעם

היינו אומרים שפריטים כמו נגישות לאינטרנט או מחשב או טלפון

נייד הם אולי משהו שהוא ככה מותרות ולא הכרחי, היום זה

משהו שמשפיע על הזכות שלך לחינוך, במיוחד בכיתות הגבוהות.

יעל דן : אז כדי שנבין מה זה אומר להיות בתחתית סולם

המדינות המתפתחות אפילו, בואי נדבר עם אברהם גבאי. אברהם

גבאי הוא תושב נתיבות, יש לו שמונה ילדים בביתו. שלום אברהם.

אברהם גבאי : שלום, שלום, צהרים טובים.

יעל דן : תשמע, אני מניחה שגם הילדים שלך בסטטיסטיקה הזו

של נעליים וביגוד וציוד אבל להם גם אין מחשב, בוא נתחיל

מזה.

אברהם גבאי : נכון, נכון. לצערי הרב אין מחשב ויש הרבה

פעמים שגם אין ירקות, אין פירות, אנחנו נעזרים במיזם התזונתי

של נתיבות ולפעמים לצערי הרב אין, פשוט אין. הילד רוצה

עגבניה, הילד רוצה מלפפון ואין.

יעל דן : עכשיו תשמע, הילד הולך לבית הספר. הילד הולך לבית

ספר אבל המחקר הזה בודק את רמת הביגוד שלו והנעליים שלו

והציוד הלימודי שלו. מה מצב ילדיך?

אברהם גבאי : מה מצב ילדיי, ילדיי לצערי בתחתית כי לפעמים
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אין להם את הבגדים הנכונים. צריך להיות עם הבגדים הנכונים,

לפעמים חסר סיפרי לימוד, יש מצבים שאין להם סיפרי לימוד,

ספר כזה או ספר אחר כי פשוט ידינו אינה משגת, איך שאומרים

ואנחנו שני אנשים שעובדים.

יעל דן : תשמע, אנחנו שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים. אנחנו

שבוע לפני.

אברהם גבאי : נכון.

יעל דן : אתה רכשת להם את כל מה שצריך או לא?

אברהם גבאי : רכשתי, כן אבל יש כמה ספרים שעדיין לא

רכשתי כי לא היה לי כסף. רכשתי, אני מעריך חצי, אני חושב.

יותר מחצי.

יעל דן : באיזה מצב רוח אתה שולח את הילדים?

אברהם גבאי : איך, איך?

יעל דן : באיזה מצב רוח אתה שולח את הילדים לבית הספר,

באיזה מצב רוח הם הולכים?

אברהם גבאי : מצב רוח ממש עגום. מצב רוח עגום, קשה, אני

בצער אבל אין לי מה לעשות, מה אני אעשה? אני אלך לגנוב?

מה אני יכול לעשות? אני בן אדם עובד, אישתי עובדת, זה פשוט

לא מספיק הכסף, הכסף לא מספיק וזה כואב שהילד רוצה

לאכול איזה פרי או איזה שהוא ירק או איזה שהוא משהו ופשוט

אין בבית. עד שהמיזם בא ונותן פעם בחודש את הפירות, את
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הירקות.

יעל דן : תגיד, כמה ילדים מגלים הבנה למצב או כמה ... קשה

גם לצפות מהם שיבינו כל הזמן.

אברהם גבאי : הילדים, קשה להם מאוד לגלות הבנה למצב, זה

קשה להם כי הם רואים ילדים אחרים שיש להם והם אין להם

וזה כואב להם בלב. זה ממש כואב, זה כאב לב. שהילד בא

ואומר, הילד השני, היה לו פרי, ואני, אין לי פרי להפסקה שלהם

בבוקר שהם אוכלים בבית הספר. או שהיה לילד אחר איזה שהוא

ירק ואני, אין לי את הרק הזה. אין לי מלפפון או גמבה או כל

ירק אחר.

יעל דן : מה אתה עונה להם שהם מביעים את התיסכול?

אברהם גבאי : כואב לי, אני הולך לצד ובוכה. הולך לחדר ובוכה,

ממש בוכה. אין לי מה לענות לו, מה אני אגיד לילד? "אין לי

כסף", כמה הילד יכול לשמוע אין לי ואין לי ואין לי. זה כואב,

אז אני פשוט לפעמים גם לא עונה לילדים ואני הולך לחדר ויושב

ובוכה על עצמי. זה כואב, כמה אפשר להגיד לילד אין לי ואין לי

ואין לי, זה ממש כואב.

יעל דן : דפנה גרוס מנוס, אפשר רק לבכות איתו ביחד, מה?

ד"ר דפנה גרוס מנוס : בהחלט, בהחלט. אני חושבת שזה גם אחד

הדברים החשובים, זה לשמוע את הקולות, זה חלק מהסיבה

שאנחנו שואלים מה יש ומה אין כי כשמדברים על קו העוני,
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אנחנו לא יודעים מה המשמעות של לחיות מתחת לקו. המשמעות

היא שבאמת דברים חסרים והדברים לא רואים את זה, זה נשאר

איזה שהוא מספר כזה לא ברור ואנחנו לא מבינים מספיק בחיים

שלנו, מי שנמצא במצב אחר לא מבין מה המשמעות של זה.

אברהם גבאי : נכון, נכון.

יעל דן : אז אולי דרך אברהם הצלחנו להבין קצת יותר.

אברהם גבאי : לדוגמה גם על מחשב, מחשב. מחשב, דבר שכמעט

...

יעל דן : שבימי הקורונה זה קריטי.

אברהם גבאי : כן, גם בימי הקורונה, גם לא בימי הקורונה. אני

חושב שכמעט בכל בית יש אותו ואני, בבית שלי, אין אותו. פנינו

לרווחה, פנינו לכל מיני גורמים אמרו שיביאו, שיעסיקו ואין כלום,

אין שום דבר. אם יש לילד או לילדה עבודה לימודית שהיא

חייבת מחשב ואין מחשב, אז מה עושים? אז היא פשוט לא עושה

את החומר הנילמד ואז היא מפסידה ומפספסת.

ד"ר דפנה גרוס מנוס : ... את הפערים.

אברהם גבאי : כן, בדיוק.

יעל דן : תשמע, אם אין להם מחשב הם גם לא יכולים ללמוד

בימים אלה ולא הזכרנו בכלל מי יכול לטייל.

אברהם גבאי : נכון, נכון.

יעל דן : כל ילד חמישי בישראל, אין לו כסף לטיולים.
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אברהם גבאי : נכון.

יעל דן : אני מודה לך מאוד אברהם גבאי. תודה אברהם

אברהם גבאי : תודה, תודה.

יעל דן : ודוקטור דפנה גרוס מנוס, תודה רבה גם לך, תודה

תודה.

ד"ר דפנה גרוס מנוס : תודה.
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