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כותרת :פרופ'' הלל שמיד ,מכו חרוב  עמד
בראש ועדה לנושא ילדי בסיכו
עודד שחר :אני רוצה להגיד שלום לפרופסור הלל שמיד
מהאוניברסיטה העברית ,ואתה מנהל מכון חרוב .אתה עמדת בראש
ועדת שמיד לנושא של ילדים בסיכון .תגיד לי ,לרשויות בישראל
יש מידע ויש דרך לטפל באמת באותם ילדים שתהל ,שכולנו
דיברנו עליהם?
הלל שמיד :אלף ,אני ,תוכנית שמיד הפכה להיות התוכנית
הלאומית .היא יצאה לדרך וזה אחת הועדות היחידות שאולי
מתיישמות היום במדינת ישראל .אין מספיק מידע .אנחנו יודעים
הרבה מאוד אבל אין מספיק מידע .אחת החולשות שאנחנו מצאנו
היא בלי שום ספק היעדר מערכות מידע מבוססות ואנחנו
בהחלט...
עודד שחר :מה זה היעדר מערכות מידע? בוא תתרגם את זה
לעברית.
 
 

 

הלל שמיד :מידע שעומד לרשות הרשויות שהם רשויות הרווחה
והחינוך על מקרים ועל התעללויות וכדומה .הם לא מנוהלים ,הם
לא מתועדים מספיק המקרים האלה ,אין העברת אינפורמציה
מספקת בין הרשויות.
עודד שחר :מה זה ,משרד הרווחה יודע ,הוא לא מעביר למשרד
הבריאות וכן הלאה?
הלל שמיד :אמת ,אמת .זה אחד הדברים שאני רואה בהם את
החולשה ,אבל חשוב להגיד שהועדה שלנו המליצה והתוכנית
הלאומית המליצה על שינוי סדרי העדיפויות וזה מה שחשוב לנו
לצורך העניין כאן.
עודד שחר :וזה מתבצע?
הלל שמיד :זה ומתבצע .כדאי שתקדיש לזה גם פעם אחת...
עודד שחר :לא ,אני מופתע ,כי בדרך כלל אני מכיר ועדות ,ואני
מניח שעשית עבודה רצינית.
הלל שמיד :אז יש את התוכנית הלאומית שיצאה לדרך ועומדת
בראשה גברת מאוד מוכשרת בשם טלל דולב ,והיא תנהל את
התוכנית הזו.
עודד שחר :יש הרבה ילדים...
הלל שמיד :והתוכנית ,תן לי דקה אני אגיד ,היא מפנה בדיוק את
הדברים גם לכאן באשר לשינוי סדרי עדיפויות .אנחנו מצאנו
ש 88%-מתקציבי המדינה שניתנים לילדים בסיכון הם הולכים
 
 

  

לתוכנית טיפול ,ואנחנו ממליצים להסית את התקציבים לתוכניות
מניעה .הדגש צריך להיות על תוכניות...
עודד שחר :רגע ,פרופסור שמיד.
הלל שמיד :בקשה.
עודד שחר :האם יש הרבה ילדים בסיכון ,להערכתך ,ואם כן
כמה?
הלל שמיד :יש  350אלף ילדים בסיכון ,על פי ההערכה.
עודד שחר :ואנחנו לא יודעים על כולם.
הלל שמיד :אנחנו יודעים על סדר גודל של  40אלף ילדים
שמגיעים לרשויות.
עודד שחר :נו ,כמה זה  40מ?350-
הלל שמיד :בסדר .אבל אנחנו ,התוכנית הציבה לעצמה יעד כרגע..
עודד שחר :זאת אומרת אתה אומר ,יש  300אלף ילדים שאנחנו
לא יודעים שהם בסיכון?
הלל שמיד :זה אומדן.
עודד שחר :בסדר 250 ,אלף .בסדר 200 ,אלף .אבל...
הלל שמיד :אנחנו יודעים שזה האומדן על אותם ילדים בסיכון.
עודד שחר :לא ,לא ,לא ,אני בכוונה מנסה להקצין את זה.
הלל שמיד :התופעה היא קשה.
עודד שחר :אני מקצין את זה כמובן.
הלל שמיד :התופעה היא בעייתית וצריך להתמודד איתה .התוכנית
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כרגע הציבה יעדים להתמודד עם סדר גודל של  140אלף ילדים.
עודד שחר :איך זה קורה לנו שאנחנו לא יודעים על  300אלף
ילדים?
הלל שמיד :כי לא מצליחים להגיע...
* עודד ,לא תמיד רוצים לדעת .מה זה אומר עלינו לדעת .זה לא
רק לדעת בסטטיסטיקה ,זה לעצור מולם ,זה לחבק אותם.
עודד שחר :לא סטטיסטיקה ,כל אחד זה אדם ועולמו.
הלל שמיד :קודם כל ,אתה מדבר לצערי הרב פה על הצד של
הביקוש ,צריך לדבר גם על הצד של ההיצע .כמה עובדים
סוציאלים יש ,כמה רשויות יש לנו שיכולים לתת מענה לעניין,
כמה תקציבים.
עודד שחר :ואין לנו ,אתה אומר.
הלל שמיד :אין מספיק .האומדן והמעמס על העובדים הסוציאלים
והעובדים המקצועיים האחרים הוא רב וגדול ,למרות שאושרו להם
לאחרונה מספר תקנים .זה דבר אחד .הדבר השני ,צריך לחדד גם
פה ולתת להם כלים הרבה יותר מקצועיים כדי להתמודד עם
הבעיות האלה.
* צריך גם להגיד שזה דבר שקורה בתוך בית ,בחדרי חדרים .זה
דבר ,ילד אין לו קול ,ילד הוא נאלם ב-א'' וגם ב-ע'' לפעמים.
זה דבר שקשה מאוד...
הלל שמיד :החשוב לעניין שלנו בעיקר פה זה העניין של רצף של
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הטיפול בין הרשויות .לא תמיד רצף הטיפול הזה מתקיים .יש
עמותות ,יש ארגונים ממשלתיים ,יש רווחה ,יש...
עודד שחר :זה בירוקרטיה.
הלל שמיד :אני לא רוצה לתלות הכל בבירוקרטיה .זה לא רק
בבירוקרטיה ,זה גם בחינוך של העובדים המקצועיים ,גם לתעד
את הדברים האלה ,גם לדווח עליהם ,והם נותנים דגש יותר
לפעמים על הצד הטיפולי ,שגם פה...
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