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כותרת :פרופ'' הלל שמידט  -מנכ"ל מכון חרוב ,
אונ'' עברית  -כיצד יש להתמודד עם
ענת דוידוב  :שלום לפרופ'' הלל שמידט.
פרופ'' הלל שמידט  :שלום רב.
ענת דוידוב  :מי שעמד בראש הועדה הציבורית לילדים ונוער
בסיכון ,מנכ"ל מכון חרוב ,מבית הספר לעבודה סוציאלית
האוניברסיטה העברית .כל התארים ,נכון? לא שכחתי כלום.
פרופ'' הלל שמידט  -מנכ"ל מכון חרוב ,האוני'' העברית  :לא
שכחת כלום.
ענת דוידוב  :טוב .אתה שמעת את הגברת שרביט ,ואני שואלת
אותך  -מכל אנשי המקצוע הטובים ,אנחנו לוקחים בחשבון
שבאמת כולם טובים .השאלה היא מה עושים עם כל
האינפורמציה הזאת ,איך מיישמים את זה .כיון שאם לא מיישמים,
אז קורה רצח מחריד כזה כמו שקרה.
פרופ'' הלל שמידט  :טוב ,לצערי הרב אני באמת שמעתי את מה
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שהיא אמרה ,ואני באמת מסכים איתך במאה אחוז שיש לנו את
אנשי המקצוע הטובים ביותר ,והכשלון הוא מערכתי בבחינת...
כמעט רציתי להגיד שהניתוח הצליח לפי כל הדברים שנאמרו עד
כאן ,אבל החולה מת ולא רק באופן מילולי.
ענת דוידוב  :בדיוק ,נכון .המשך המשפט מיותר .אז אני ניסיתי
להגיד לה שיש פה כשל מערכתי .עכשיו ,בוא תנסה לעזור לי
וננסה לראות...
פרופ'' הלל שמידט  :אני רוצה להגיד שבאמת הכשל אולי הוא
מערכתי ,שהוא נובע מכמה דברים .אחד  -תהליך הפקת הלקחים
והלמידה מהארועים הקודמים שהיו לנו בשנה האחרונה ,הוא ארוך,
מתמשך ,למרות שמנכ"ל משרד הרווחה והשר מובילים פה מהלכים
מאוד חשובים ,אבל הטחנות טוחנות לאט מדי בהפקת הלקחים.
ואני חושב שצריך להגיב הרבה יותר מהר עם המסקנות ,כי
הארועים הם הרבה יותר מהירים מהיכולת שלנו לתת מענים .זה
דבר אחד.
הדבר השני  -כפי שאני יודע וגם אחרים יודעים ,יש מערכת
חקיקה במדינה הזו שמגבילה למעשה העברת אינפורמציה בין
הרשויות ,מגבילה העברת אינפורמציה בין פסיכיאטרים לעובדים
סוציאליים ,בין רופאים לפעמים לעובדים סוציאליים ,ובין
פסיכולוגים ,תחת הכותרת של צנעת הפרט.
אם לא ניתן את דעתנו על שינוי החקיקה הזו ,אז אנחנו נמשיך
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לראות אי-העברת מידע רלבנטי למקרים שאנחנו עדים להם.
ענת דוידוב  :טוב ,אתה יודע מה זה ניתן את דעתנו ,זה דבר
שיכול לקחת שנים.
פרופ'' הלל שמידט  :יפה .אז אני חושב שד"ר קדמן הצביע
אתמול על הדברים האלה של חקיקה של  12ו 14-שנה ,שהטחנות
טוחנות לאט ,ואנחנו ,אבל יש דברים ש...
ענת דוידוב  :כמה חוקים עומדים בצנרת ולא קורה איתם שום
דבר.
פרופ'' הלל שמידט  :נכון .אז אי-אפשר לבוא בתלונות לאנשי
המקצוע בענין הזה ,צריך לבוא בתלונות למחוקקים .אבל מאידך,
אנחנו חייבים לשנות את החוקים האלה שיאפשרו הזרמת מידע.
דבר שלישי שאני רוצה להדגיש ,שהוא לא לצערי הרב בשגרה של
העובדים המקצועיים ,וזה העברת המידע .גם אם שמענו את רחל
וגם את המפכ"ל אומר את מה שהוא אומר ,אנחנו רואים יותר
ויותר עדויות לכך שאנשי המקצוע לא מעבירים בצורה מסודרת
את המידע ,והמידע לא מפורש נכון על-ידי אנשי המקצוע.
ענת דוידוב  :זה דורש הסבר ,כי זה דבר חמור מה שאתה אומר.
פרופ'' הלל שמידט  :ההסבר הוא ,שלצערי הרב אנחנו מוצאים את
זה גם במערכות בטחוניות ,שכל אחד שומר את האינפורמציה
לעצמו ולא כל-כך חולק אותה עם המערכות האחרות ,ובסוף
נפגעים אנשים חפים מפשע ,ובמקרה הזה ילדים חסרי ישע.
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ענת דוידוב  :למה זה קורה?
פרופ'' הלל שמידט  :כי יש ,אני מנסה לתלות את זה בגורם
האנושי ,הרצון לצבור עוצמות וכוח ומשאבים ,שבסופו של דבר
הבעיות יהיו לפתחנו ולא נחלוק אותם...
ענת דוידוב  :מה יוצא לאדם אם הוא יושב עם אינפורמציה
צבורה אצלו בתוך התיק ו...
פרופ'' הלל שמידט  :לא ,אין שום כוח יחסי ביחס לרשות
האחרת ,והראיה שאנחנו רואים שכל המנגנונים שאנחנו מדברים
עליהם על שיתוף פעולה ושותפות ,הם מילים יפות בתיאוריה ,אבל
בפועל הם לוקחים הרבה מאוד משאבים ,אנרגיה ו...
ענת דוידוב  :ואחר-כך הוא עוד יוכל להגיד שהוא עשה מה
שצריך? הוא לא יוכל להגיד דבר כזה.
פרופ'' הלל שמידט  :הוא עשה מה שהוא צריך .אבל אמרתי ,א-
יש את החוקים שמגבילים אותו; וב -יש את הרצון האישי.
אי-אפשר להתעלם לעתים שאנחנו לא משתפים פעולה עם מערכות
אחרות ,כי אנחנו רוצים להיות אלה שמובילים ,אלה שמגלים ,אלה
שמתריעים ,ואנחנו לא חולקים .התוכנית הלאומית...
ענת דוידוב  :רגע ,רגע ,סליחה ,סליחה ,אני אאפשר לך רק אחרי
עדכון החדשות ,נמשיך את השיחה בצורה מסודרת .עכשיו .12.30
***
ענת דוידוב  :פרופ'' הלל שמידט ,שעמד בראש הועדה הציבורית
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לילדים ונוער בסיכון ,איתנו על הקו ,מנכ"ל מכון חרוב .עכשיו אני
אאפשר לך להשלים את חלקו השני של המשפט.
פרופ'' הלל שמידט  :חלקו השני של המשפט ,שהתוכנית הלאומית
שמוביל משרד הרווחה יחד עם חמישה משרדי ממשלה ,הניח
עכשיו תשתית לשיתופי פעולה הרבה יותר הדוקים .והראיה -
שסביב השולחן יושבים חמישה משרדים ומתאמים פעילות .אבל
הבעיות כאן הן לא בעיות חד-פעמיות .אנחנו ,לא כל ההתחלות
הן קשות במקרה הזה .היכולת לשמור על מומנטום לאורך זמן
של שיתופי פעולה ,דורש הרבה מאוד השקעות אישיות וארגוניות,
ולא תמיד אנחנו זוכים לזה .אנחנו צריכים להצמד כרגע לתוכנית
הלאומית ולראות מה היא נותנת לנו בענין הזה ,בעיקר בתחום
של פיתוח מערכות מידע מפותחות יותר ,שיתנו לנו אינפורמציה
בזמן אמיתי .אנחנו צריכים להשקיע יותר בתוכניות מניעה .אנחנו
צריכים לעודד את הציבור לעסוק יותר בדיווח .אני יכול לדווח על
סקר שאנחנו ערכנו ששר הרווחה דיווח עליו אתמול ,שבמדינת
ישראל ב 2008-היו  34אלף מקרים של דיווחים על חשד לפגיעה
בילדים ,וזה מספר בודאי מרשים .אולי הוא פחות מאשר בארצות
אחרות כמו באוסטרליה ,ארצות הברית ואפילו קנדה ,אבל עדיין
זה מספר מרשים .אבל ללא עזרת המערכות הלא פורמליות ,קריא
הסביבה והשכנים והמשפחות ,לא נוכל להגיע לתוצאות שאנחנו
מצפים להן ,גם אם המנגנונים יהיו משוכללים ,ועדיין הם לא
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משוכללים.
ענת דוידוב  :אוקי .עכשיו לסיום השיחה אני רוצה ,ברשותך .נגיד
שאנחנו שומעים .אני שכנה ,אני רואה דבר כזה ואני מתחילה
לגלגל את הנושא ,ואני רוצה שזה ילך הלאה .מה קורה ,בדרך
הקצרה ביותר ,תן לנו א ,ב ,ג ,ד .מה צריך לעשות כדי למנוע
את הרצח הבא ,חלילה ,של הילד הבא.
פרופ'' הלל שמידט  :הדרך הנכונה ביותר זה לדווח מיד ללשכת
הרווחה המקומית ,שהיא יודעת בדיוק איך לפעול .אנשי המקצוע...
ענת דוידוב  :אבל שם אתה אומר שזה ייתקע.
פרופ'' הלל שמידט  :אבל בסדר ,אז צריך לעמוד על המשמר,
ואותו שכן צריך לוודא ו...
ענת דוידוב  :השכן לא יכול לצלצל לרווחה ,למשטרה ,לכל
הגורמים.
פרופ'' הלל שמידט  :הוא לא יכול ,אבל הוא יכול לבקש לשאול
ולחקור בלשכת הרווחה ,כי הוא לא מקבל לפעמים תשובות ,לדעת
מה קורה עם זה ולהעיז בזה.
ענת דוידוב  :כלומר ,אנחנו סומכים על השכן.
פרופ'' הלל שמידט  :אנחנו סומכים לא רק על...
ענת דוידוב  :זה מאוד עצוב מה שאתה אומר.
פרופ'' הלל שמידט  :לא ,ענת ,אני אומר יותר מזה .חייב להיות
שילוב בשיתוף פעולה בין המערכת הפורמלית ,קריא משטרה
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ורשויות הרווחה ובתי המשפט .לבד הם לא יכולים לעשות את
העבודה .הם חייבים את המערכות הלא פורמליות ,וזה הסביבה.
אנחנו חייבים גם אולי להגיד דבר נוסף ,שצריכים אולי להפעיל
מערכת ענישה הרבה יותר משמעותית לגבי אנשים שלא מדווחים
והם יודעים ,כי הם בסופו של דבר גורמים לפשעים האלה.
ענת דוידוב  :אגב ,במאמר מוסגר ,לא דיברנו בכלל על העדה
החרדית ששם כללי המשחק שונים לחלוטין.
פרופ'' הלל שמידט  :אז אני רוצה להגיד מילה אחת...
ענת דוידוב  :מילה לסיום.
פרופ'' הלל שמידט  :שגילוי המקרים של ההתעללות בעדה
החרדית ,היא כתוצאה שהם לא נעזרים ולא נותנים לגיטימציה
למערכות המקצועיות שקיימות בחברה האחרת ,החילונית .ורק
אוסיף ואגיד ,שאותם חוגים חרדיים שכן משתפים פעולה היום
במסגרת התוכנית הלאומית ,בישובים כמו בית"ר ,אלעד ,מודיעין
עילית וכדומה ,הם בודאי יראו את הפירות בעתיד במניעה של
הבחנות כאלה .ולכן ראשי העדה החרדית חייבים להבין ,שאם הם
לא ישתפו פעולה עם הגורמים המקצועיים ,הם לא יוכלו לחשוף
מקרי התעללות ,ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד בדבר הזה.
ענת דוידוב  :אוקי ,צריך לשמור .פרופ'' הלל שמידט ,תודה רבה
לך.
פרופ'' הלל שמידט  :תודה לך.
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