לינק לקובץ:
תוכנית:
תאריך:
שעה:
רשת:

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=2770440&CID=31228756

היום הזה
16/07/2009
17:20:28
רשת ב

כותרת :כרמית ראובן :פרופ'' הלל שמידט ,ראש
מכון חרוב ,טוען כי איתור מוקדם יעזור
מנחם פרידמן :אנחנו נשארים באותו עניין .מקרים רבים של
התעללות והזנחה בילדים אינם מדווחים לרשויות הרווחה בגלל
העדר מודעות של הצוותים הרפואיים ושל כלל האוכלוסייה .כך
קובעים במכון חרוב העוסק בהיבטים האקדמיים של ההתמודדות
עם התעללות בילדים והזנחתם .באולפן כתבתנו ,כרמית ראובן עם
הפרטים ,שלום כרמית.
כרמית ראובן :שלום מנחם .כארבעים ושניים אלף מקרים של
הזנחה והתעללות בילדים דווחו לרשויות הרווחה בשנה שעברה.
המספר הזה מציב את ישראל במקום טוב באמצע בין מדינות
המערב .אלא שפרופסור הלל שמידט ,העומד בראש מכון חרוב
אומר שמודעות הדיווח לרשויות בארה"ב ובאירופה גבוהה מזו שיש
בארץ ולכן סביר להניח שקיימים מקרים רבים שאינם מדווחים.
היום הוא הסביר את המשמעות של איתור מוקדם ודיווח לרשויות
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הרווחה על מקרים של התעללות בילדים.
פרופסור הלל שמידט :איתור מוקדם יחסוך לנו בעיות בעתיד,
יחסוך את העצמת הבעיה למצב שבו הגענו היום עד כדי כך
שרחובות ירושלים חלקם סתומים .האם נמצאת במעצר ואנחנו
צריכים להוכיח הרבה דברים שהם קשים היו אולי מלכתחילה
והיינו פותרים את זה בדרך מניעתית ולא בדרך טיפול בבחינת
פוסט מורטם שהבעיה כבר לא בשליטה שלנו.
כרמית ראובן :אז היום מנחם הגיעו הפגנות החרדים בעקבות
מעצרה של האם החשודה שהרעיבה את הבן שלה גם לפתחו של
בית החולים הדסה עין כרם שבו מאושפז הילד .את המסר שלהם
הם העבירו באמצעות מודעות שהם זרקו לעבר הכניסה לבית
החולים ,האם הגענו למצב שלא נוכל לגשת לבית חולים לקבלת
טיפול רפואי? כך כתבו האברכים .המסר הזה מנחם מראה שחוסר
האמון של החרדים ברשויות מגיע גם לבית החולים ולצוותים
הרפואיים במיוחד בגלל הדיווח וההסגרה הזאת של האם .בעניין
הזה פרופסור שמידט מבקש להעביר מסר לרבני הקהילה החרדית.
פרופסור הלל שמידט :אני חושב שהעדה החרדית התקדמה מאוד
אבל הרבנים צריכים לצאת היום בקריאה שכל הטיפול הזה של
שירותי הרווחה הוא לא נגדם .יש הדברויות ,יש משא ומתן ויש
פתיחות אבל צריכה לצאת קריאה נרגשת יותר של הרבנים ואיתם
מנהיגים אחרים שהדבר שעומד לפתחנו זה שלום הילד ובריאותו
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ולא אותן התחפרויות פוליטיות או התחפרויות שהן מגלות כוח או
חשש אלא רק פתיחות ואמון.
כרמית ראובן :מנחם המכון הזה ,מכון חרוב ,מתחיל בסדרה של
הכשרות לרופאים בבתי חולים ולרופאי הקהילה כדי לתת להם
כלים מקצועיים לזהות מקרים של התעללות והזנחה של ילדים.
כאמור המצב כיום הוא כזה שאין מספיק סינכרוניזציה ,התאמה
בין הרשויות הללו.
מנחם פרידמן :תודה רבה לך כרמית.
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