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מכון חרוב יזם הכשרה ייחודית של מספר עובדים סוציאליים מהמינהל לשירותים חברתיים של
עיריית אשדוד .ההכשרה לשיטת הטיפול האמריקאית  SafeCareתסייע לעובדים הסוציאליים
בזיהוי וטיפול בילדים נפגעי הזנחה והתעללות.
התוכנית  SafeCareמבוססת מחקר ומדדים שונים הניתנים למדידה ולהערכה .צוות העובדים
הסוציאליים מעיריית אשדוד שנבחר לעבור את ההשתלמות ,כפיילוט ארצי של מכון חרוב ,יצא בתחילת
החודש לאטלנטה ארה"ב בליווי צמוד של פולה דוד ,מנהלת האגף לתכניות לימוד במכון חרוב.
 SafeCareהינה תוכנית טיפולית לטווח קצר של  81-02מפגשים ,היא מתבצעת בבית המשפחה
ומסייעת בעזרת כלים התנהגותיים לאפשר התערבות באמצעות ביקורי בית ומפגשים שונים בין הורים
וילדים קטנים (עד גיל  )5סביב נושאי אינטרקציה בין הורים לילדים ,בטיחות בסביבה הביתית ,טיפול
רפואי לילדים במסגרת הביתית.
העובדים שהוכשרו בארה"ב יוכלו ,לאחר ההתנסות המקצועית וההסמכה ,להעביר את עקרונות
השיטה למטפלים נוספים מהעיר ובכך להרחיב את מעגל המטפלים המשתמשים בכלים המקצועיים
של .Safe Care
מכון חרוב פועל לקידום סוגיות הנוגעות לקביעת המדיניות הציבורית והחברתית ועל תהליכי החקיקה
בנושא התעללות ,המכון עוקב אחר תכניות מבוססות מחקר המקובלות בעולם ופועל לייבא תכניות
כאלה לישראל ולהטמיע אותן בקרב המטפלים בילדים .הפיילוט עם עיריית אשדוד יעובד ובהתאם
לנתונים שיתקבלו ישקל המשך היישום של התכנית גם בערים נוספות.
פרופ' אשר בן ארי ה ,מנהל מכון חרוב אמר "אנו שמחים על שיתוף הפעולה ומודים למינהל לשירותים
חברתיים בעיריית אשדוד על ההרתמות לתכנית .מכון חרוב בוחן כל העת את ההתפתחויות בעולם
בתחום הטיפול בילדים נפגעי הזנחה והתעללות ומייבא תכניות שונות ומוכחות ליישום במערכות
השירותים החברתיים בישראל" .בשנים האחרונות אנו נתקלים ביותר ויותר מקרים של התעללות
והזנחת ילדים .הכשרה רחבה ומקיפה של גורמים הבאים במגע עם ילדים יכולה להקטין משמעותית
את הסיכון ,זה הסיבה שבגינה אנו מכשירים כמה שיותר עובדים הבאים במגע על ילדים ,החלק
מעובדים סוציאליים ופקידי סעד עבור דרך רופאי ילדים ועד פרקליטים המייצגים ילדים/משפחות במיצוי
הליכים פליליים .בחרנו במנהל לשירותים חברתיים של עיריית אשדוד כשותף לפיילוט ראשון מסוגו
בארץ ובהתאם לתוצאותיו נרחיב את הפעילות לערים נוספות".
רקע:
מכון חרוב ,שהוקם בשנת  0222בעזרת קרן לין שוסטרמן ,פועל לקידום סוגיות הנוגעות לקביעת
המדיניות הציבורית והחברתית ועל תהליכי החקיקה בנושא התעללות והזנחה של ילדים .המכון מכשיר
מדי שנה מאות אנשי מקצוע ונותני שירותים בתחומים שונים ביניהם :עובדים סוציאלים ,פקידי סעד,
אנשי משרד הרווחה ,מערכת החינוך ,עובדי מערכת המשפט (שופטים ופרקליטים) ,עובדי בתי חולים
ועוד .כמו כן ,פועל המכון לפיתוח תכניות לימוד והכשרה בתחום .תכניות המכון מבוססות על מחקרים
מעמיקים של אנשי אקדמיה ואנשי שטח ויש בהם את הידע העדכני והחדשני ביותר שקיים .המידע
מועבר על ידי סגל מרצים מומחים מובילים בתחום בארץ ובעולם.

