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כותרת :כולנו משפחה אחת שיחה ע פרופ''
הלל שמיט
איתן ליפשיץ :כולנו משפחה אחת כולנו עם אחד .ואנחנו משוחחים
עכשיו עם פרופ''

הלל שמיט שהוא יו''ר הכנס בהיבט הרפואי

של התעללות והזנחת ילדים,

פרופ'' שמיט הוא גם מנכ"ל מכון

חרוב ,פרופ'' שמיט מדוע תרמה קרן שוסטרמן למכון הזה ,האם
היא זיהתה בעיה שקודם לא זוהתה ?
פרופ'' הלל שמיט :המשפחה וגם הגברת שוסטרמן זיהו כבר מזמן
את הצורך בנושא של פיתוח שירותים לילדים בסיכון ובמיוחד
לילדים נפגעי התעללות והזנחה .גברת שוסטרמן ונשיא הקרן
תורמים ביד מאוד נדיבה לפיתוח כל השירותים האלה וגם כרגע
נמצא בשלב פיתוח עוד חמישה ,ששה מרכזי הגנה שחוק על כך
התקבל בכנסת ואנחנו מאוד מקווים שכל הבירוקרטיה

נתגבר

עליה ,ובשנים הקרובות נראה יותר ויותר מרכזי הגנה שהשני אחרי
הראשון שקיים בירושלים ייפתח בבית החולים תל השומר.
   
 

 

איתן ליפשיץ:

ומה מצב הטיפול היום בישראל בהתעללות בילדים,

גילוי עריות וכן הלאה.
פרופ'' הלל שמיט :המצב
במקום טוב באמצע

בישראל הוא כיום שאנחנו נמצאים
טוב

בעולם אבל זה לא אומר שזה

מבחינתנו ,אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר למרות שבשנים
האחרונות ניתנה תנופה באמצעות תכניות שונות לגילוי

מוקדם של

מקרי התעללות זה לא אומר שמנענו את כל המקרים .לצערי הרב
שמעתי

את הנתון לפני מספר שבועות שבלשכות לשירותים

חברתיים היו כארבעים אלף דווחים על מקרי התעללות בילדים
אבל ,הרשויות כרגע עם החוקים השונים וגם התכנית שגם נקראת
על שמי,

תכנית

שמיט התכנית הלאומית

להתמודדות עם

ילדים בסיכון נותנת תשומת לב הרבה יותר רבה.
נוסף לזה ,אנחנו חייבים להכשיר יותר את האנשים לתחום הזה
של התעללות והזנחה ,דברים שלא נעשים לא בבתי ספר לעבודה
לרפואה .ומכאן הצורך של מכון חרוב

סוציאלית ולא בבתי ספר

בפיתוח הידע שיעזור להתמודד עם הבעיות האלה
השחזת הכלים

על ידי

שבהם אנחנו נותנים לעובדים סוציאלים

לרופאים

ליועצים חינוכיים ,לפרקליטים ורוצים ליצור באמת את הכושר
הטוב יותר והפרודוקטיבי
איתן ליפשיץ:

בין כולם כדי להתמודד עם הבעיה.

ומכון חרוב מקבל מלבד מקרן שוסטרמן שהיא

קרן פרטית של משפחה

מקבל גם מהמדינה?
   
 

  

פרופ'' הלל שמיט :לא ,באמצעות מכון חרוב אנחנו מהווים גוף
שהוא משלים את הדברים שהממשלה לא יכולה לשאת ,די אם
שמונה עשרה רופאים בתחום

אני אזכיר תכנית שבה הוכשרו

הרפואה המשפטית כדי שיוכלו להתמודד עם הבעיה ביתר יעילות,
מה שהיה קיים בארץ היו קרוב למספר מאוד מצומצם של
ארבעה רופאים
שהיו מודעים
מקצועי

בכל בתי החולים הממשלתיים והפרטיים בארץ
לתופעה הזו ,ואנחנו באנו והצענו תכנית בתאום

עם משרד הבריאות ,אבל הכסף כולו מושקע על ידי

קרן שוסטרמן באמצעות מכון
איתן ליפשיץ:

חרוב שהוא הזרוע המקצועית.

כן ,והאם הכנס מיועד

רק לעניין של מודעות או

גם כדי להעביר את הדברים שעליהם עכשיו דיברת?
פרופ'' הלל שמיט:
קראנו

א( אני חושב שאתה הגדרת את זה נכון ,ולכן

לזה הכנס הראשון שאוחז בתחום הזה מפני שתפקיד

הרופא הוא די מכריע לצידו של תפקיד העובד הסוציאלי או
המשפטן ,או היועץ החינוכי .אבל הרופא בקהילה יכול לזהות
מקרים של התעללות והזנחה והוא חייב להיות מודע לכך ,והרופא
בבית החולים בחדר המיון גם הוא יכול בסופו של דבר למצוא,
או לאתר

או להתחקות אחרי המקרים האלה ,ולהעביר אותם

בהמשך הטיפול ברשויות הקהילתיות

והרווחה ,לכן אנחנו הדגש

בכנס הזה הוא על התחום הרפואי על תפקיד הרופא למרכזיות
שלו בקשר בין המשפחה ובין הנפגע ,ובין הרשויות בקהילה.
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אבל בהחלט מוזמנים גם עובדים אחרים ,ועובדים סוציאלים
ופסיכולוגים ויועצים חינוכיים כדי שיבינו יותר טוב יהיו מודעים
לתפקיד ולהיבט הרפואי שבטיפול בהזנחלה,
איתן ליפשיץ:

פרופ'' הלל שמיט אני מודה

לך על השיחה

שהתקיימה מניו יורק.
פרופ'' הלל שמיט :אני מודה לך ואנחנו מזמינים

את כל אלה

שיש להם עניין כי הנושא הוא קריטי ,לבוא ולהשתתף בכנס.
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