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כותרת :פינה כולנו משפחה:פנחס עידן ,הזנחה
והתעללות בילדים ,הנושא שבו עוסקים
פנחס עידן :כולנו משפחה אחת ,כולנו עם אחד .היום נעסוק
בהזנחה והתעללות בילדים והנושא הזה הוא הנושא שבו עוסקים
במפגש בינלאומי טובי המומחים בתחום בירושלים במשכנות
שאננים .המפגש הזה ביוזמת מכון חרוב ,שבראשו המנכ"ל פרופ''
הלל שמיד ,שהיה בעבר דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה
חברתית באוניברסיטה העברית ושגם עמד בראש ועדת שמיד
שמונתה על ידי ממשלת ישראל לבדיקת נושא ילדים ונוער בסיכון.
פרופ'' שמיד ,המכון שבראשו אתה עומד הוא המכון מיסודה של
הגברת שוסטרמן .מדוע בחרה הגברת שוסטרמן לעסוק בנושא
כאוב כל כך?
פרופ'' הלל שמיד :גברת שוסטרמן שהיא למעשה קרן משפחתית
על שמה ועל שם בעלה המנוח צ''ארלס נחשפה לבעיות אלימות
כלפי ילדים כשהיא הייתה עוד בגיל  23בעיירה שבה היא חיה
3230589
עמוד 1

מתוך 4

בארצות הברית בטולסה כשהיא הייתה חלק מתוך קבוצת נשים
שפעלה למען רווחת ילדים והיא נתקלה בתופעה המדהימה
והאכזרית כשבה הילדים הובאו למוסדות המשטרה כשעליהם
פגיעות מיניות ופגיעות נפשיות ופגיעות פיזיות וסיגריות שכיבו על
גופם ואז היא החליטה שכאשר יהיה להם כסף הדבר הראשון
שהיא תיתן זה לטובת אותם ילדים שהם באמת חסרי ישע וילדים
שהם סובלים מרמת סיכון מאוד מאוד גבוהה ואכן הפעילות של
קרן שוסטרמן ,במיוחד של הגברת לי שוסטרמן בשנים האחרונות
היא ראויה לכל שבח .אני לא רוצה כרגע לדבר על דברים רבים
אחרים שהיא עושה פה במדינה ועל כך רק צריך להסיר את
הכובע.
פנחס עידן :בין השאר גם בעניין תגלית ששם גם היא תורמת
תרומות נכבדות.
פרופ'' הלל שמיד :היא עוסקת בתגלית וחשוב להגיד מפעל ממש
מדהים שבא בעקבות חקיקה של כנסת ישראל זה הנושא של
הקמת מרכזי הגנה שתחת קורת גג אחת מכנסים אנשי מקצוע
שהם עובדים סוציאלים ,חוקרי ילדים ,מאבחנים ,פסיכולוגים,
רופאים .שני בתים כאלה כבר הוקמו .האחד פועל בירושלים מזה
 4שנים ,זה בית לין והאחרון הוקם במרץ שנה שעברה שהוא
בתל השומר מתוך איזה שהוא ראיה שהמרכז הגנה יהיה צמוד
לשירותי רפואה שבו רופא יהיה זמין לטפל באותם מקרים אכזרים
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שילדים מגיעים ולהקל בסך הכל על החיים שלהם.
פנחס עידן :כן .הזכרת שהגברת לין שוסטרמן חוותה באופן עקיף
את עניין של התעללות ילדים ,הזנחת ילדים בטולסה בארצות
הברית ,ונשאלת באמת השאלה כיוון שאתם גם מזמנים את טובי
החוקרים להגיע לכאן ,גם מארצות הברית ,גם מקנדה ,ממקומות
אחרים ,נשאלת השאלה האם יש בכלל השוואה ,מכנה משותף
שאפשר להתייחס אליו למה שקורה בתחום ההתעללות בארצות
הברית לבין מה שקורה בישראל?
פרופ'' הלל שמיד :בהחלט כן .אל"ף ,אנחנו עוקבים אחרי הנתונים
שלצערנו הרב מספר הדיווחים ,יש לנו את הנתונים ל ,2008-אנחנו
מאוד מקווים ל ,2009-גם המועצה לשלום הילד מוציאה נתונים,
היו  38,000דיווחים על מקרי התעללות ופגיעה בילדים ,שזה אומר
בערך  16ילדים על כל אלף נפש .בארצות הברית ובקנדה למשל
זה  44על כל אלף נפש ,זה לא אומר שכל דיווח מתאמת בפועל,
יש הרבה פעמים דיווחים שהם מתבררים כדיווחי כזב ,אבל בסך
הכל נראה שתופעת ההתעללות בארצות הברית היא הרבה יותר
גדולה ,כמו גם באוסטרליה ,ששם הנתון מצביע על פי הספרות על
 66מקרים על כל אלף תושבים .לכן אנחנו באמת במכון חרוב,
שהגברת שוסטרמן ראתה בו מקום לפיתוח ידע ,לא יהיה רק
מקום שבו אנחנו נפתח ידע לטובת הקהילה הישראלית המקצועית
אלא אנחנו רוצים להיות חלק ממשפחת העמים מפני שהעולם
3230589
עמוד 3

מתוך

4

מתפתח מאוד בפיתוח ידע וטכנולוגיות לא רק בתחום הטיפול אלא
גם בתחום ההבנה של המדיניות ונקודה אחת מאוד מאוד חשובה
איך מתחקים אחרי הילדים האלה לאורך שנים מה קרה איתם
והיום לצערי הרב המחקר דל בעניין הזה ולכן כינסנו גם את
טובי המומחים כדי לתמוך גם בנו וגם להפיץ את מה שיש לנו
ויש לנו הרבה ולעשות את חילופי הידע והמידע הזה כדי להעשיר
את כל הקהילה שעוסקת בתחום.
פנחס עידן :פרופ'' הלל שמיד ,מנכ"ל מכון חרוב ,אני מודה לך
מאוד ומאחל לך הצלחה בכנס.
פרופ'' הלל שמיד :אני מאוד מודה לך
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