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זה בנושא העוסקים ברוקד״ל גיוינט-מכון של נוספים פרסומים
 סקירת ־ עבריין לנוער פגימייתיות ומסגרות לילדים פנימייתיות מסגרות .1997 ט. דולב, ;נ. ברנע,

.97-72מ- ספרות.

 במסגרות תקיים המצב הערכת .1998 ש. יאיר, בן ;ש. אליישר, ;מ. קידר, ;ד. נאון, ;ר. פליישמן,
.98-325דמ- והרווחה. העבודה משרד השיקום, אגף שבפיקוח ביתיות החוץ הדיור

 ולנוער לילד בשירות פנימיות סקר .1998 צ. הוזלין, ;צ. זימרה, בן ;ט. דולב, ;נ. ברנע, ;ר. פליישמן,
.98-331דמ- עליהם. הפיקוח ומערכת

 לטיפול האגף שבפיקוח במעונות הקיים המצב הערכת פורסם(. )טרם מ. קידר, ;ד. נאון, ;ר. פליישמן,
 שיטת לפי הפיקוח מערכת לשיפור הפרויקט יישום לפני והרווחה, העבודה משרד המפגר באדם
הרף.

Fleishman, R. 1995. “The RAF Method of Regulation, Assessment, Follow-up and Continuous 
Improvement of Quality of Care - Summary of a Decade of Applied Research”. Reprint from: 
Training for Quality. R-106-95.
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והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט

תפרמקט? מהו א.
 להביא כדי 1994 שנת במהלך לפעול החל והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט

 הפרויקט והרווחה. העבודה במשרד השונים האגפים שבפיקוח במוסדות הטיפול באיכות מתמיד לשיפור
 חוקרים על־ידי פותחה אשר הטיפול, איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת על מבוסס

 עקרונות ועל הטיפול איכות לבדיקת המסמנים גישת על מתבססת הרף שיטת ברוקדייל. מג׳וינט-מכון
 ומדדים )מסמנים( המטופל של נבחרות בעיות המפקחים בודקים השיטה במסגרת איכות. הבטחת

 מידע, מקורות מכמה נאספים הנתונים במוסד. הטיפול איכות את המשקפים המוסד, ברמת היקפיים
 תוצאה ושל תהליך של מבנה, של ממדים על המידע איסוף מידע. כמקור המטופל על דגש מתן תוך

 הפיקוח לתיקונם. התערבות תכניות ולהציע להם הסיבות את לגלות הליקויים, לאיתור בנוסף מאפשר,
 וכן תיקונם, לאכיפת פעולה ונקיטת הליקויים תיקון אחר פרטני מעקב המאפשר שיטתי, באופן מתבצע

 ניסיונית חומש תכנית לאחר הארצית. ברמה שירות בכל במוסדות הטיפול איכות על שוטף מידע קבלת
 במשרד לזקן השירות של השגרתי בפיקוח הרשמית הפיקוח כשיטת הרף שיטת מיושמת מוצלחת,
 הבריאות במשרד הציבור בריאות שירותי ושל ותשושים, עצמאיים לזקנים מוסדות על והרווחה העבודה

כרוניים. לחולים בתי־חולים על

היעד ואוכלוסיית לפרויקט השותפים הארגונים ב.
 ברוקדייל ג׳וינט-מכון ישראל, ג׳וינט והרווחה, העבודה משרד לפרויקט: שותפים ארגונים ארבעה
 לפרויקט: שותפים והרווחה העבודה במשרד הציבורי. בשירות אדם כוח לפיתוח אגודה - ואלכ״א
 המפגר, באדם לטיפול האגף ולנערים; לילדים פנימיות 23כ-ס על לפיקוח האחראי ונוער, לילד השירות
 על לפיקוח האחראית הנוער, חסות רשות ;ומבוגרים צעירים למפגרים מוסדות 50כ־ על לפיקוח האחראי

 מוסדות 20כ- על לפיקוח האחראי השיקום, באגף החוץ־ביתי והטיפול עבריין; לנוער מוסדות 40כ-
 שותפים ברוקדייל וג׳וינט-מכון ישראל ג׳וינט מוסדות. 340כ- בפרויקט מעורבים הכול בסך לנכים.
הפרויקט. במימון והרווחה העבודה למשרד

תפעולת דפוס ג.
 כלי המפתחים השונות, הפיקוח מערכות מארבע אחת לכל מקצועיים צוותים הוקמו הפרויקט במסגרת

 ההיבט על אחראים ברוקדייל מג׳וינט-מכון חוקרים הרף. שיטת בסיס על חדשים פיקוח והליכי פיקוח
 ארבע של הייחודיים ולתנאים לצרכים הרף שיטת התאמת על בפרויקט, והמחקרי המושגי־מתודולוגי

 ההיבט על אחראית אלכ״א הפרויקט. הערכת ועל והרווחה העבודה במשרד השונות הפיקוח מערכות
 שיטת מהפעלת כמתחייב השונות, במערכות וההתאמה השינוי תהליכי הכוונת ועל הליווי על הארגוני,

 פיתוח בצוות מתנהלת שירות בכל העבודה מומחים. ארגוניים יועצים של בהנחייתם לפיקוח, הרף
ברוקדייל. מג׳וינט-מכון החוקרים ובשיתוף ארגוני יועץ בהנחיית



הפרמקט צוות ד.
והרווחה העבודה משרד צוות
המשרד. מטעם הפרויקט על אחראי ־ ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל - פוזנר חיים

ארציים. מפקחים הויזליך, וצבי זימרה בן וציפורה ;השירות מנהל וינטר, מוטי ־ ונוער לילד השירות

המעונות. על הממונה שלום, וגדעון ;האגף מנהלת לוי, אהובה - המפגר באדם לטיפול האגף

 וגבי בפרט; טיפול ענף ראש נחמן, מוריאל המעונות; על הממונה וגשל, מנחם - הנוער חסות רשות
מחשוב. פרויקט מנהל חרוציבסקי,

 הטיפול בתחום - בכיר מרכז אליישר, ושלמה השיקום; אגף מנהל פרקש, שלמה - השיקום אגף
החוץ־ביתי.

 חלק וכן לעיל שהוזכרו הפיקוח מערכות בארבע המוסדות על המפקחים כל מעורבים בפרויקט
שלהם. ומהניסיון מהידע לתרום שנתבקשו מהמוסדות, נוספים מקצוע ובעלי מהמנהלים

בדוקדייל ג׳וינט-מכון צוות
איכות. והבטחת הטיפול איכות תחום ראש פליישמן, רחל - הפרויקט מנהלת

איכות. והבטחת הטיפול איכות בתחום חוקרת צמח, תמר - הפרויקט רכזת

 שותפים נאון דניז בראשות ומוגבלויות נכויות תחום וצוות דולב טלל בראשות בסיכון ילדים תחום צוות
הפיקוח. נושאי של התוכני-מקצועי הצד לפיתוח

אלכ״א צוות
 היועצים בעזרת וארגונים, מנהלים פיתוח תחום וראש אגף ראש סגן בלום, דבורה - הפרויקט מנהלת

נפתלי. וטליה כץ נתנאל בן־יאיר, שמעון הארגוניים

הפרויקט הובלת מערך ה.
 התקדמות אחרי ועוקבת התקציבים ואת העבודה תכנית את המאשרת היגוי, ועדת מלווה הפרויקט את

 אברהם והרווחה: העבודה משרד מנכ״ל יושב ובראשה בשנה פעמים כשלוש מתכנסת הוועדה הפרויקט.
 ארנון ג׳וינט־ישראל, מנהל גם בוועדה חברים .1997מ- שלום בן ויגאל 1996-1995 בשנים שושן בן

 וכספים תקציבים ומנהל אבן־חן; משה אלכ״א, מנהל ; חביב ג׳ק ברוקדייל, ג׳וינט־מכון מנהל מנטבר;
 חיים :האגפים מנהלי בוועדה משתתפים והרווחה העבודה משרד מטעם פקטור. חיים בג׳וינט־ישראל,



 מאיר ;המפגר באדם לטיפול 'האגף מנהלת לוי, אהובה ;ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר,
 וענ״א. מידע מערכות אגף ראש קליפר, ויונה ;השיקום אגף מנהל פרקש, שלמה ;התקון אגף מנהל חובב,

 גרוס, עדנה המחוזות: מנהלי המשרד; למנכ״ל עוזר צבע, קותי והרווחה העבודה ממשרד משתתפים עוד
 מחוז מנהלת לוין, ודינה והצפון; חיפה מחוז מנהל פוקס, יהודה והמרכז; אביב תל מחוז מנהלת

 לוקחים לעיל שהוזכרו השונות הפיקוח מערכות על והאחראים הפרויקט צוות לבסוף, והדרום. ירושלים
ההיגוי. בוועדת חלק הם גם

 והרווחה העבודה במשרד וענ״א מידע למערכות האגף על-ידי מבוצע לפרויקט המחשב תוכנת פיתוח
 של ההיגוי ועדת על-ידי ומלווה ברוקדייל בג׳וינט־מכון איכות והבטחת הטיפול איכות צוות בשיתוף

והרווחה. העבודה במשרד ואישיים חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר, חיים בראשות המחשוב,



תקציר
 על והרווחה העבודה במשרד הנוער חסות רשות של הפיקוח מערכת לשיפור בפרויקט הוחל 1994 בשנת

 הטיפול של הטיפולי הרצף בקצה נמצאים אלה מעונות וסכנה. סיכון במצבי ומתבגרים נוער לבני מעונות
 הנוער. חוק ובמסגרת משפט בית של צווים בתוקף מבתיהם שהוצאו נוער לבני ומיועדים הפנימייתי
 של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף, שיטת חדשה, פיקוח שיטת של יישומה על מבוסס הפרויקט

 עקרונות ועל המסמנים גישת על ומבוססת ברוקדייל בג׳וינט-מכון פותחה השיטה הטיפול. איכות
 מאפייניהם על המעונות את לתאר שנועד מחקר 1995ב- נערך ההערכה, מן כחלק איכות. הבטחת

 כלי לפיתוח מידע מקור להוות היא המחקר מטרת הנוכחית. הפיקוח מערכת ואת והטיפוליים, המבניים
 נאסף המידע החלתה. בעקבות השינוי להערכת בסיס להוות וכן החדשה הפיקוח שיטת של הפיקוח

 532 שהו בהם המעונות, 34 כל ומנהלי הנוער חסות רשות מפקחי שמילאו מובנים שאלונים באמצעות
 גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון מעוניות, הוסטלים, פנימיות, היו המעונות בין חניכים.

פרטית. בבעלות והשאר ממשלתית בבעלות כשליש ציבורית, בבעלות המעונות מן מחצית משפחתי. ומעון

 ואמהות המדריכים מצבת כן, על יתר בתקנות. שנקבעה האדם כוח בתקינת המעונות עומדים ככלל,
 15%ב־ רק זאת עם שלושה. פי גבוהה הסוציאליים העובדים ומצבת מהתקן שניים פי גבוהה הבית

המעון. בצוות פסיכולוג מועסק מהמעונות

 מהם שלושה־רבעים התקנות, את התואמת על-תיכונית השכלה בעלי הם המנהלים כל אחד, מנהל מלבד
 מנהלי של יותר גבוה אחוז ניהולית. הכשרה עברו ושלושה־רבעים שנים, ארבע לפחות של ותק בעלי

 בעבודה, ושחיקה אדם כוח גיוס בעיית כמו אדם, בכוח בעיות על דיווחו הוסטלים מנהלי לעומת פנימיות
המדריך. לתפקיד הפנימיות שמציבות יותר הנמוכות הקבלה דרישות עם אחד בקנה העולה דבר

 חשוב זאת עם יתר. בתפוסת מצויים רובם כאשר קליטתם, מיכולת שונה המעונות רוב של תפוסתם
 לאחר שנה למשל, כך, יחסית. הקצר השהות משך בגלל לעת מעת משתנה במעונות שהתפוסה לציין

 ממתינים רשימת ועם יתר תפוסת עם המעונות רוב היו (1996)ב- זה בדוח המופיעים הנתונים איסוף
ארוכה.

 ועדת מהמלצות ואף בתקנות מהמצוין בהרבה נמוכה ובמקלחות בשירותים המגורים, בחדרי הצפיפות
 מההוסטלים יותר מצוידות והפנימיות אישי, בציוד מהפנימיות יותר מצוידים ההוסטלים המומחים.

 המעון בתוך הבטיחות אמצעי רוב בקהילה. במתקנים שימוש עושים ההוסטלים שכן פנאי, במתקני
 פחות מצויים המעון גבולות על לבקרה אמצעים זאת, לעומת המעונות. של המכריע ברובם נמצאים

יותר. הפתוח אופיים בגלל בהוסטלים

 ולא הצורך לפי מתקיימות אלו אולם שוטפות, רפואיות בדיקות נעשות מהמעונות בשלושה-רבעים
התקנות. כדרישת קבועה בתדירות



 לומדים ההוסטלים וברוב בפנימייה הנמצאים בבתי־ספר החניכים לומדים הפנימיות של המכריע ברובן
 שעות יותר מוקדשות ובפנימיות בית-הספר שעות לאחר לימודית פעילות יותר יש בהוסטלים בקהילה.
 פעולות מקיימים המעונות של המכריע רובם מקצועות. של יותר רחב במגוון שניתנת מקצועית להכשרה

מהפנימיות. יותר פעילים ההוסטלים כאשר מגוונות, ופנאי חברה

 בתיקו הטיפול תכנית כתובה המעונות בכל לא זאת, עם חניך. לכל אישית טיפול תכנית יש המעונות בכל
 יותר שכיחה זו בעיה זמנים. ולוח הפעולות פירוט כגון המרכיבים, כל את וכוללת החניך, של האישי

 שאר סוציאלי; עובד עם שיחה הוא במעונות ביותר השכיח הטיפול ההוסטלים. לעומת בפנימיות
 ושליש הפנימיות ממנהלי כשני-שלישים פחות. הרבה שכיחים בתנועה או באמנות ריפוי כמו הטיפולים,

 יותר נפוץ בפנימיות אותו. מקבלים ואינם ייחודי לטיפול הזקוקים חניכים שיש ציינו ההוסטלים ממנהלי
 שיחת הוא במעונות העיקרי הענישה אמצעי בהוסטלים. מאשר גבולות קביעת לשם בענישה השימוש
 ושינה. מזון ומניעת גופניים ענישה באמצעי שימוש במעונות נעשה לא המנהלים דיווח ולפי אזהרה

מילולי. חיזוק הוא הנפוץ התגמול בפנימיות. מאשר בתגמולים השימוש יותר נפוץ בהוסטלים

 מההוסטלים משני-שלישים ביותר הקשר. לטיב אינדיקציה הם במעון החניכים את ההורים ביקורי
 החניכים יוצאים המעונות ברוב ילדיהם. את רובם או ההורים כל מבקרים הפנימיות ממחצית ובפחות
 המעון צוות מבקר המעונות מן משני-שלישים ביותר התקנות. לפי מהמותר גבוהה בתדירות לחופשה
הטיפול. תכנית בקביעת ההורים משותפים המעונות מן ובמחצית החניכים של בביתם

 המעונות מן חלק רק במעונות. השכיחים החריגים מהאירועים הם חניכים ואלימות גניבות בריחות,
הנוער. חסות רשות נוהלי לפי החריגים לאירועים מגיבים

 לקראת ולהכנתו עליו מידע קבלת לשם חשוב החניך של המוצא בקהילת גורמים עם המעון של הקשר
 בקהילת מקשרים גורמים ועם המפנים הגורמים עם קשר יש המעונות לכל כמעט לקהילה. חזרתו

 הקשיים כאשר זה, קשר במסגרת המתעוררים וקשיים דעות חילוקי על הצביעו כשליש אולם המוצא,
הפנימיות. לעומת בהוסטלים יותר נפוצים

 את המייצגים מתאמים מפקחים חלקם מפקחים, שבעה כולל הנוער חסות רשות של הפיקוח מערך
 שונים היבטים על האחראיים מקצועיים מפקחים וחלקם מסוים, גיאוגרפי באזור המעונות על המפקח

 נמצא מקצועיים. מפקחים גם הם המתאמים המפקחים שלושת והכשרה. חינוך טיפול, כמו המעון, בחיי
 עבודה תכנית יש למחציתם רק ותיקונם, ליקויים לאיתור מזמנם 15%כ- רק מקדישים המפקחים כי

 עסוקים הם זאת, לעומת הליקויים. תיקון של מסודר רישום מנהלים מחציתם ורק לפיקוח, תקופתית
תפקידם. בהגדרת כלול אינו חלקם אשר וניהול, טיפול אלא פיקוח בגדר שאינם רבים, בנושאים

 והמנהלים המפקחים שמרבית בעוד הפיקוח. תהליך בשיפור צורך מביעים עצמם והמנהלים המפקחים

 רק במעון, המציאות את משקפת הפיקוח ושממצאי והוגנת מקצועית בצורה מתבצע שהפיקוח מעריכים



 נעשה אינו שהפיקוח מעריכים המכריע ורובם במעון הטיפול לאיכות תורם שהפיקוח חושבים כמחצית

אחידה. בצורה

 ושיטתי. אחיד פיקוח תהליך והוגדר המעונות על לפיקוח מובנים כלים פיתחו הדוח ממצאי בסיס על

הנוער. חסות רשות של המעונות במערך והטמעה ניסוי של בשלבים כעת נמצא החדש הפיקוח מערך
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מבוא .1
 1996 בשנת החלו וג׳וינט-ישראל, אלכ״א ברוקדייל, ג׳וינט-מכון עם בשיתוף והרווחה, העבודה משרד

 להביא במטרה זאת הרף, שיטת פי על חלשות, לאוכלוסיות מעונות על הפיקוח מערכות לשיפור בפרויקט
 איכות של מתמיד ושיפור מעקב הערכה, לפיקוח הרף שיטת המעונות. בחניכי הטיפול באיכות לשיפור
 מספר כבר רבה בהצלחה בשימוש נמצאת השיטה ברוקדייל. בג׳וינט-מכון חוקרים על-ידי פותחה הטיפול

 הבריאות ומשרד והרווחה העבודה משרד מטעם לזקנים המוסדות על הממשלתי הפיקוח על-ידי שנים
 שירותים בארבעה לפיקוח כשיטה ויישומה הרף שיטת בהתאמת עוסקים כעת (.1996 ואחרים )פליישמן

 של עקרונות על מבוססת הרף שיטת הנוער. חסות ברשות זה ובכלל והרווחה, העבודה במשרד נוספים
 המייצגות המטופלים, סובלים מהם נבחרות בעיות הם המסמנים המסמנים. גישת ועל איכות הבטחת
 משתמשת השיטה ובנוסף במעון, הכולל הטיפול להערכת בסיס לשמש היכולות שונים, טיפול תחומי

המעון. של הכלליות למערכות בעיקר המתייחסים היקפיים במדדים

 נקודות בשתי מתבצעת והפיקוח במעונות המצב הערכת הפיקוח. תהליך של בהערכה מלווה הפרויקט
 34ב־ 1995 בשנת שנערך מסקר ממצאים מובאים בדוח סיומו. ולקראת הפרויקט התחלת לפני זמן,

 המסגרות מאפייני המחקר, כלי המחקר, מטרות שיתוארו לאחר הנוער. חסות רשות בפיקוח מעונות
 תהליך המסגרות(, של פיזי ומבנה אדם כוח )ארגון מבניים מאפיינים לגבי נתונים יוצגו בו, שהשתתפו

 שונים מהיבטים ושביעות־רצון הערכה של סוגיות יוצגו כמו-כן הפיקוח. ומהלך במסגרות הטיפול
במעונות. הקשורים

הסקר מטרות 1.1
 חסות רשות של הפיקוח מצב ואת במעונות הקיים המצב את לבחון (1):עיקריות מטרות שתי לסקר
 הפעלת בעקבות הטיפול באיכות השינוי להערכת כבסיס ומפקחים מנהלים ריאיון באמצעות הנוער,
 ייאספו הנתונים החדשים. הפיקוח כלי של ולפיתוח לבנייה מידע מקור לשמש (2) החדשה. הפיקוח שיטת
 את להעריך יהיה שניתן כך יישומה, ולאחר החדשה הפיקוח שיטת יישום לפני זמן נקודות בשתי

השפעתה.

המחקר כלי 1.2
 הנוער. חסות רשות ומפקחי המעונות מנהלי על־ידי שמולאו מובנים שאלונים באמצעות נאסף המידע

 בין קשרים אדם, כוח פיזי, מבנה המעון, של כלליים נתונים על מידע כללו המעונות למנהלי השאלונים
 המעון. על והפיקוח במעון לחניכים הניתן הטיפול אופי החניכים, הורי עם קשרים לקהילה, המעון צוות

 ביקורי מספר הפיקוח, תכנית המפקח, תפקידי על מידע כללו הנוער חסות רשות למפקחי השאלונים
 המידע, איסוף אמצעי בביקור, הנבדקים הנושאים הפתע, ביקורי שיעור הפיקוח, ביקור משך הפיקוח,

 כשמונה נמשך זה למחקר המידע איסוף הליקויים. תיקון ואכיפת ליקויים בדיקת המידע, תיעוד
.1995 אוגוסט עד ממארס חודשים,

1



 וסכנה סיכון במצב■ ומתבגרים נוער לבני הקיימות המסגרות סוג■ .2
 העבודה במשרד תקון ושירותי מבוגרים נוער, לקידום האגף מיחידות אחת היא הנוער חסות רשות

 מחוץ אל המוצאים ומתבגרים נוער בבני כופה סמכותי ביתי חוץ טיפול על מופקדת הרשות והרווחה.
 ודרכי ענישה )שפיטה, הנוער חוק בתוקף למעונות מופנים (20-12 )גילאי והנערות מהנערים חלק לביתם.
 והשגחה( )טיפול נוער חוק מכוח בקהילה סעד פקידי על-ידי מופנים אחר חלק ; 1971 - תשל״א טיפול(

 מתוך משפט בית צו ללא הפניה שמשמעותו החוק" "בצל למעונות מגיעים מהחניכים נוסף חלק .1960
(.1995 תקוו לשירותי האגף והרווחה העבודה )משרד הצורך ובמידת בעת יופעל שהצו הנחה

עיקריים: סוגים לשלושה לחלקם שניתן שונות טיפול דרכי עם מעונות של מגוון יש

 קשים ועבריינות עזובה במצבי הנמצאים לחניכים מיועדים אלה מעונות פצימייתיים: מעונות (1)
 מסביבתו החוסה ניתוק על מתבססים אלה במסגרות הטיפול עקרונות כוללנית. למסגרת הזקוקים

 חדשה. להתחלה סיכוי לחניך שמעניק מה - ובקהילה במשפחה הסטיגמטי המעגל ושבירת הפתולוגית
 לחינוך הנחוצים והמשאבים השירותים מרב את כוללות הן סגורות, מסגרות הינן אלה שמסגרות מכיוון

 העזובה, בלימת הן: הפנימייתיים המוסדות מטרות יותר. קטנה לקהילה פתיחותן מידת ולכן ולטיפול
 גם קיימות והשכלתיים. רגשיים פיזיים, בחסרים וטיפול פערים השלמת שונים, למידה בתחומי העשרה

 תקון לשירותי האגף והרווחה העבודה )משרד הפנימייתיים המעונות בתוך הפועלות אבחון יחידות מספר
1995.)

 גם המשך. ודירות מעוניות הוסטלים, כוללות אלה מסגרות בקהילה: המשולבות פתוחות מסגרות (2)
 חיים להתחיל וניסיון הקודמת מסביבתו החניך ניתוק של טיפולית גישה על מבוססות אלה מסגרות
בקהילה. עצמאיים לחיים החניך הכנת על יותר רב דגש שמות הן אך חדשים,

 לשקם מטרתם הקהילה. בתוך המשולבות ואינטימיות קטנות מסגרות הינם )פנימיונים( הוסטלים )א(
 מוסדות של במודלים משימוש הנובעות משניות תוצאות בלי הקהילה במסגרת החניכים את

 לחיים בהסתגלות וקשיים בחברה בהתנסות חסך עבריינית, תת-תרבות יתר, תלות טוטליים:
 וחלק שונים מיישובים לחוסים מיועדים מההוסטלים חלק (.1980 הנוער חסות )רשות נורמלים
 הרגשת את ממתנת זו קרבה החניך. של האם בקהילת וממוקמים אחת קהילה בני לחוסים מיועדים
 רחב מגוון מאפשרים ההוסטלים (.1994 וגשל ; 1991 וערד-דודסון )ווזנר לסביבתו החוסה בין הניתוק

הקהילה. בתוך הנער שיקום על הוא כשהדגש ותעסוקה השכלה אפשרויות של

 הפנימייה לבוגרי נועדו הן אם. פנימיית בסביבת הנמצאות בקהילה ביתיות יחידות הן המעוניות )ב(
 הקהילה עם הן שילוב תוך עצמאי חיים אורח מקיימות המעוניות בקהילה. הדרגתי לשילוב הזקוקים

(.1995 תקוו לשירותי האגף והרווחה העבודה )משרד הפנימייה של כללית פעילות עם והן
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 סטודנטים שני .18 גיל את שעברו הוסטלים לבוגרי המיועדות בקהילה דירות הן אלה :המשך דירות )ג(
סוציאלי(. )עובד טיפול ואיש מנהל עם אחד מערך מהוות דירות כשכמה החניכים עם גרים

 גג. קורת חסרי למתבגרים ומרכזים אבחון מכוני כוללים אלה מרכזים במשבר: להתערבות מרכזים (3)
 סמכותית מובנית התערבות תוך מיוחד צו פי על האבחון במכוני נעשה משבר במצבי חניכים אבחון

 לתת נועדו גג קורת חסרי למתבגרים המרכזים קבוע. פתרון למציאת עד טווח קצרת סגירה ובתנאי
 כפוי איננו אלה במרכזים הטיפול האבחון, למכוני ובניגוד מביתם, ברחו אשר למתבגרים בעיקר פתרון

מיוחד. צו פי על

 דרגות על להקל לו המאפשרות דעת שיקול של רחבות סמכויות המעונות על לממונה נותן המחוקק
 החניכים של הניידות את ליעל כדי וכדומה. השונות המסגרות בין מעבר החניכים, של והנעילה הסגירה

 כזו אחת מסגרת וסגורות. פתוחות מסגרות המשלבים מעונות הנוער חסות רשות הקימה המסגרות בין
 צירוף בקהילה. ומעונית )פנימייה( פתוח אגף נעול(, אגף )שהינו מגן אגף בתוכו הכולל המקיף המעון הינה
מעונות. ובסביבתה אם פנימיית הוא אחר

המעונות של מרכזיים מאפייני□ .3
 נעולים מעונות שמונה כללו אלה מסגרות .1995 במארס פעלו אשר מעונות מנהלי 34מ- נאסף המידע

 לוח )ראה משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון והוסטלים, מעונות 23 ופנימיות,
 המעונות כל פרטית. בבעלות 15%ו- ממשלתית בבעלות 35% ציבורית, בבעלות מהמעונות מחצית (.1

 זה דבר ציבורית. בבעלות (65%) והמעוניות ההוסטלים רוב ממשלתית, בבעלות הם והפנימיות הנעולים
 ורוב ציבורית או ממשלתית בבעלות הן יותר הסגורות המסגרות רוב שם בארה״ב, המצב את תואם

(.Curran 1988) פרטית בבעלות הן יותר הפתוחות המסגרות

)במספרים מעון סוג לפי וסכנה, סיכון במצבי ומתבגרים נוער לבני מעונות של מאפיינים :1 לוח
מוחלטים(

מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל
23 8 34 מסגרות מספר

מיו
15 6 22 בלבד בנים

8 2 10 בלבד בנות
0 0 2 מעורב

גילאים טווח
14 11 11 מינימלי גיל
23 19 23 מרבי גיל

במסגרת חניכים מספר
12.3 25.4 15.6 מסגרת בכל ממוצע מספר

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *
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 חניכים 203ו- בהוסטלים חניכים 282 חניכים: 532 המחקר בזמן החסות במוסדות שהו בסך־הכל
 ופנימייה נעול מעון משפחתי- ובמעון גג קורת חסרי למתבגרים במרכז אבחון, במכון והשאר בפנימיות

 (34 מתוך 22) מהמעונות ושני-שלישים מההוסטלים, החניכים מספר מבחינת יותר גדולות מסגרות הם
 נערים שוהים גג( קורת חסרי למתבגרים ומרכז משפחתי )מעון מעונות בשני רק בלבד. לבנים מיועדים

בהוסטלים(. או במעוניות השוהים מאלו צעירים החניכים ובפנימיות נעול במעון ביחד. ונערות

ליהודים. _ והשאר יהודים ללא מיועדות פנימיות( ושתי הוסטלים )ארבעה 34 מתוך מסגרות שש

 בתחילה המנהלים. עם מהראיונות משתקף שהוא כפי במעונות המצב יוצג הבאים הפרקים בארבעת
 ספציפי לטיפול נתייחס אחר-כך הפעילות. מתרחשת בה הפיזית והסביבה אדם כוח של להיבטים נתייחס

 אחד בכל המעונות. על הפיקוח מערכת את נתאר ולבסוף לקהילה המעון בין הקשר את ונתאר בחניכים
הקיימים. לסטנדרטים הממצאים את נשווה מהפרקים

 הנוער חסות רשות נוהלי ותקנותיו, החוק מקורות: מכמה נגזרים במעונות לטיפול הסטנדרטים
:הם במעונות לטיפול המתייחסים החוקים והמלצות.

1971תשל״א־ טיפול( ודרכי ענישה )שפיטה, הנוער חוק (1)
:העיקריות החוק ותקנות 1965תשכ״ה־ המעונות על הפיקוח חוק (2)

רגיל במעון ילדים אחזקת בדבר תקנות )א(
 מעונות מנהלי של כשירותם תנאי ובדבר והכשרתם לילדים מעונות עובדי תקן בדבר תקנות )ב(

לילדים.
מעון. לניהול רשיון בדבר תקנות )ג(

 נהלים ובצירוף זמני, הוא זה קובץ .1997ב- שעודכן נהלים בקובץ נמצאים הנוער חסות רשות נוהלי
 :הבאים לתחומים נוגעים הקיימים הנהלים במעונות. העבודה תחומי כל את להסדיר עתיד שייכתבו

ומשק. ומינהל אדם כוח עבודה, שגרת חריגים, ואירועים משמעת וטיפול, חינוך

 ואחרים )אלון־רשף נוער ובני לילדים פנימיות וחידוש לתכנון במדריך נמצאות מחייבות שאינן המלצות
 לבין הפנימייתיים המעונות בין הטיפוליים, ובהדגשיה בפתיחותה המסגרת, בגודל ההבדלים בשל (.1995

המעון. סוג לפי הממצאים יוצגו ההוסטלים

ארגונ״ים ומאפיינים אדם כוח .4
 היקף למשל, כך, החניכים. של רבות בבעיות הטיפול איכות על משפיעים המעון צוות של מאפייניו
 ובכך החניכים על ההשגחה במידת לפגוע עשוי בית, ואמהות מדריכים כגון ישיר, אדם כוח של מצומצם
 כוח של מצומצם היקף איתן. ולהתמודד החניכים בין אלימות בעיות לאתר המעון צוות על להקשות

 החניכים. של רגשיות בעיות עם להתמודד המעון צוות על יקשה פסיכולוג( סוציאלי, )עובד טיפולי אדם
 יכולתו על להקשות עשויים הצוות אנשי של מצומצמת והכשרה נמוכה השכלה ניסיון, חוסר גם כך

החניכים. בעיות עם להתמודד
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 דיסציפלינות מבעלי המורכב רב־מקצועי צוות של ש״קיומו מאחר רב-מקצועי אדם כוח יש במעונות
 ומיוחדת" מקיפה כוללנית להתייחסות הזקוקים אלה נוער בני משמעותית בצורה לקדם עשוי שונות

 בית, ואמהות מדריכים :כוללים המעונות צוותי (.1995 תקון לשירותי האגף והרווחה העבודה )משרד
 על אחראים אשר ופסיכולוגים סוציאליים עובדים ;היומיומי והטיפול החינוכי ההיבט על אחראים אשר

 הטיפול על אחראים אשר ואחיות רופאים הלימודי; ההיבט על אחראים אשר מורים הטיפולי; ההיבט
 במוסדות ושומרים. נהגים ניקיון, עובדי תחזוקה, עובדי מזכירות, - ומשק מינהל ואנשי הרפואי;

השונים. הצוות אנשי בין בתיאום לעסוק שתפקידו המעון בצוות רכז גם נכלל הפנימייתיים

והרכבו האדם כוח היקף 4.1
 פי בפועל קיימות בית ואם מדריך משרות כן, על יתר בתקנות. שנקבעה בתקינה עומדים המעונות ככלל,
 גבוהה ומשק מינהל ועובדי המדריכים מצבת שלושה. פי - סוציאליים עובדים ומשרות מהתקן שניים
הבית. אם מצבת יותר גבוהה ובהוסטלים בהוסטלים, לעומת בפנימיות יותר

מיחלטיס( )במספרים מעון סוג לפי צוות, איש למשרת חניכיס מספר של ממוצע :2 לוה
מעונית/הוסטל פנימייה תקן המעונות* כלל

5 3 10 4 מדריך
18 25 50 20 בית אם
17 16 60 17 סוציאלי עובד

8 5 7 6 1ומשק מינהל עובדי
28 7 - 12 מורה
50 140 - 30 מתנדב

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל "
וחצרו. מחסנאי ניקיון, פועל לטבח, ועוזר טבח קניות, רכז מזכיר, חשבונות, מנהל מינהלן, 1

 נראה לפסיכולוג. תקינה שיש אף בצוות. פסיכולוג נכלל מהמעונות 15%ב- רק זו, מצבת-יתר לעומת
 במעונות בצוות פסיכולוג להכליל מחייב אינו התקן שכן קנוי, כשירות הטיפול ניתן אלו שבמסגרות

 רופא יש אחד( בהוסטל לא ואף מהפנימיות 25%)ב- מהמעונות 6%ב- חניכים. 25מ- פחות יש שבהם
 יש מההוסטלים( 4%ו־ מהפנימיות 13%) מהמעונות 9%ב־ התקנות. לפי מחויב שאינו אף המעון, בצוות
 מאה יש בהם במעונות רק אחות המחייבות התקנות עם אחד בקנה עולה והדבר המעון בצוות אחות

 מרפאות על-ידי לחניכים הרפואיים השירותים ניתנים רבים שבמעונות להניח יש ומעלה. חניכים
המעון. בתוך ולא בקהילה קופת־חולים

 לעומת במתנדבים שימוש נעשה מההוסטלים 57%ב- כאשר במתנדבים, יותר רב שימוש נעשה בהוסטלים
 זה מטעם לקהילה. ההוסטלים של יותר הרבה מהפתיחות לנבוע עשוי זה דבר מהפנימיות. בלבד 25%ב-
 מורי הינם ההוסטל בצוות הנכללים והמורים בקהילה לומדים החניכים שכן מורים פחות בהוסטלים יש

בלבד. עזר
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תפקידים חלוקת 4.2
 הטיפול על אחראיות הבית אמהות לפיה ברורה תפקידים חלוקת לראות ניתן המעונות סוגי בשני

 הקשר על אחראים הסוציאליים והעובדים גבולות וקביעת היום סדר על אחראים המדריכים הרפואי,
 שונים. צוות אנשי בשיתוף לחניכים טיפול תכנית בקביעת מתבטא הרב-מקצועי הטיפול ההורים. עם

 לפנימיות, בניגוד בהוסטלים, כאשר, הלימודי, בנושא הם המעונות סוגי שני בין העיקריים ההבדלים
 בקהילה לומדים שהחניכים משום כנראה צוות, אנשי של יותר רב מספר בית שיעורי בהכנת מעורבים

 בפנימיות הרכז כמו-כן, בדרישותיו. ויעמדו בבית־הספר שישתלבו כדי רבים מאמצים להשקיע ויש
 במעורבות מתבטא נוסף הבדל לילד. הטיפול תכנית בקביעת יותר רב תפקיד ממלא בהוסטלים לעומת
 שבפנימיות בעוד תפקידים שישה ממלא שהמנהל צוין אלה במסגרות בהוסטלים. המנהל של יותר גדולה

 תובע קטנה ארגונית ביחידה שההוסטל מכך לנבוע עשוי זה דבר תפקידים, ארבעה רק ממלא שהוא צוין
 וחלוקת ומתמחה ממוקדת פחות ארגונית מסגרת גם הוא ההוסטל המינהלי. בצד יותר קטנה השקעה
 לנקוב בלי שונים לתפקידים אחראי "הצוות" כי לציין הרבו המנהלים ואמנם מוגדרת. פחות בו עבודה
ספציפי. תפקיד שלבעל בשמו

וחמדייכים חמנחלים מאפייגי 4.3
 השכלה להיות צריכה מעון למנהל כי קובעות (1977)התשל״ז־ לילדים מעונות עובדי תקן בדבר התקנות

 ולרכוש סוציאלית בעבודה או בפסיכולוגיה בחינוך, מקצועית השכלה בעל להיות צריך הוא על-תיכונית,
 השכלה יש מהמנהלים 97%ל- כי עולה 3 בלוח מהנתונים לפחות. שנים חמש במשך אלה בתחומים ניסיון

 המנהלים מבין אקדמאית. השכלה בעלי הם ההוסטלים ממנהלי 78%ו־ הפנימיות מנהלי כל על-תיכונית.
 במקצועות תואר 11%ל־ בחינוך, או בקרימינולוגיה סוציאלית, בעבודה תואר 78%ל- האקדמאים

 בתחום הינה המנהלים רוב של שהשכלתם כן, אם נראה, השכלתם. תחום את ציינו לא 11%ו- אחרים
לעבודתם. הרלוונטי

)באהוזיס( מעון סוג לפי מנהליס, של והכשרה ותק השכלת, ;3 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות* כלל

(N=34) מאפיינים
השכלה

4 0 3 בגרות
18 0 15 לא-אקדמאי על-תיכוני
52 75 59 ב.א.
26 25 23 מ.א.

ותק
9 13 9 שנה עד

17 12 18 שנים שנתיים־שלוש
39 25 32 שנים תשע עד ארבע
35 50 41 ומעלה שנים עשר

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *



 הכשרה עברו 73%ו- שנים, ארבע לפחות בניהול תפקיד ממלאים מהמנהלים אחוזים ושלושה שבעים
 הנוער, חסות רשות שמעבירה המנהלים קורס כמו בקורס השתתפו או מעון כמנהלי לתפקידם הקשורה
בירושלים. לחינוך ובמדרשה אביב תל באוניברסיטת ניהול וקורסי אלכ״א של המנהלים הכשרת בתכנית

 לעיסוק כתנאי אוניברסיטאית בהשכלה החייבים ורופא, פסיכולוג סוציאליים, לעובדים בניגוד
 תפקידים ממלאים המדריכים זאת עם כמדריך. לעיסוק פורמלית להשכלה דרישה אין במקצועם,

 בעל יהא "מדריך כי קובע לילדים המעונות עובדי תקן בלימוד. וסיוע גבולות קביעת כגון חשובים,
 הבדלים התגלו נוער". בהדרכת או סוציאלית בעבודה או בחינוך ניסיון בעל או לפחות תיכונית השכלה

 כמדריך לעבודה הקבלה דרישות זה. בנושא הפנימיות מנהלי לתשובות ההוסטלים מנהלי תשובות בין
 או השכלה נדרשת לא כי ציינו ההוסטלים ממנהלי 4% רק בפנימיות. לעומת בהוסטלים יותר גבוהות היו

 הציגו 79% ושאר תיכונית השכלה דרשו 17% בהוסטל, כמדריך לעבודה להתקבל כדי כלשהי הכשרה
 המופיעות מאלו גבוהות דרישות 50% רק ציינו בפנימיות בתקנות. המופיעות מאלה גבוהות דרישות

בתקנות.

אדם כוח בנושא בעיות 4.4
 )ראה אדם כוח בגיוס ובעיות בעבודה שחיקה הצוות, של והכשרה הדרכה הן ביותר השכיחות הבעיות

 כשלושה-רבעים ההוסטלים. למנהלי הפנימיות מנהלי בין ממש של פער יש אלו בעיות על בדיווח (.4 לוח
 גם קיים גדול פער ההוסטלים. ממנהלי כשליש לעומת אלו מבעיות אחת כל על דיווחו הפנימיות ממנהלי
 שלוש על דיווחו הפנימיות ממנהלי ששלושה־רבעים בכך ביטוי לידי ובא האחרות הבעיות על בדיווח
 עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים ההוסטלים. ממנהלי בלבד 13% לעומת יותר או אדם בכוח בעיות

 הסיבה שאלת את ומעלים לעיל, שדווחו בפנימיות המדריכים צוות של יותר הנמוכות הקבלה דרישות
 בעיות ונוצרות מתאימים לא מדריכים מתקבלים הנמוכות הקבלה דרישות בגלל האם והמסובב.

 אקלים יוצרים נמוך, ושכר גבוה עומס כמו בפנימייה, העבודה סביבת של מאפייניה שמא, או, בעבודה,
 מקרה, בכל מתאימים. נתונים עם מדריכים של גיוס על המקשה גבוהה בשחיקה המאופיין קשה ארגוני

 סוציאליים, )עובדים הצוות אנשי משאר השכלה בפערי נמצאים נמוכים נתונים עם מדריכים
שונים. תפקידים בעלי בין העבודה ביחסי וחיכוכים השקפות להבדלי להביא ועשויים וכוס פסיכולוגים,

 חניכים של קטן למספר שמביא וטיפולי, ישיר אדם כוח של גבוה היקף על הצביעו הממצאים לסיכום,
 אדם כוח של הנמוך ההיקף החניכים. בבעיות הצוות אנשי של הטיפול לאיכות לתרום ויכול צוות, לאיש
 ובעלי ותיקים משכילים, הם המנהלים בקהילה. בשירותים משימוש הנראה ככל נובע במעונות, רפואי

 הקבלה בדרישות המעונות סוגי שני בין הבדל נמצא הנוהל. לדרישות מעבר לרוב - ניהולית הכשרה
 הרבו בפנימיות ואכן מהפנימיות, יותר גבוהות דרישות הוצבו בהוסטלים כאשר המעון, כמדריך לעבודה

 היעדרות שחיקה, עבודה, יחסי הצוות, של והכשרה בהדרכה אדם, כוח בגיוס בעיות על לדווח יותר
 המקיף הטיפול את לחניך לתת המעון צוות על להקשות עלולות אלה בעיות עובדים. של ותחלופה
זקוק. הוא לו והכוללני
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)גאחוזיס( מעון סוג לפי אדס, כוח בנושא געיות על דיווחו אשי מעוגות :4 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות" כלל

(N=34)
26 75 35 אדם כוח גיוס

0 50 15 מעבודה היעדרות
35 75 47 בעבודה שחיקה
13 38 21 עובדים של גבוהה תחלופה

9 50 24 עובדים בין עבודה יחסי
39 75 48 צוות של והכשרה הדרכה

39 13 32 בעיה אף על דיווחו לא
13 0 9 אחת בעיה על דיווחו
35 13 27 בעיות שתי על דיווחו
13 75 32 ויותר בעיות שלוש על דיווחו

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז. אבחון, מכון גם כולל *

פיזי מבנה .5
 בחדר חניכים של גדולה צפיפות למשל, כך, הטיפול. איכות על להשפיע יכולים במעון הפיזיים ההיבטים

 יוביל הפנאי לשעות וציוד במתקנים מחסור ;החניכים בין אלימים ולאירועים לחיכוכים להביא עלולה
וכדומה. במוסד הבריחות בעיית את להחריף עלולה פרוצה גדר ;מעש לחוסר

במעון תפוסה 5.1
 יכולת פי על בתפוסה נמצאים מהמעונות 38% קליטתם: מיכולת שונה המעונות רוב של תפוסתם
 התפוסה שבהם המעונות ממספר כפול לתקן מתחת התפוסה שבהם המעונות מספר ;שלהם הקליטה

 של הקליטה ליכולת מעל חניכים ישני היותר לכל שוהים לתקן מעל התפוסה שבהם במעונות התקן. מעל
 לתקן. מתחת חניכים 26ל- אחד חניך בין שוהים לתקן, מתחת בתפוסה הנמצאים במעונות ואילו המעון,

 רוב נמצאו (1996) זו הערכה לאחר שנה למשל, כך, לעת. מעת משתנה במעונות התפוסה כי לציין יש
יתר. בתפוסת המעונות

בהוסטלים. יותר שכיחה ותפוסת־יתר בפנימיות יותר שכיחה תת־תפוסה

)באחוזיס( מעון סוג לפי במעונות, תפוסת :5 לוח
 מעונית/הוסטל

(N־23)
 פנימייה

(N־8)
המעונות* כלל

(N=34)
43 37 38 התקן לפי תפוסה
26 0 1 לתקן מעל תפוסה
31 63 44 לתקן מתחת תפוסה

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *
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וציודם במעון תחדרים 5.2
 וציודם. המגורים חדרי לנושא גם מתייחסות (1977)תשל״ז- רגיל במעון ילדים החזקת בדבר התקנות

 בילד הטיפול איכות את יבטיחו אשר במעון הפיזית הסביבה תנאי לגבי מומחים של המלצות יש בנוסף
(.1995 ואחרים )אלון־רשף

 משישה יותר אחד בחדר ישוכנו "לא כי קובעת, רגיל במעון ילדים החזקת בדבר בתקנות 10 תקנה
 שמצב נמצא, בחדר. חניכים מארבעה יותר ישוכנו לא כי ממליצים (1995) ואחרים אלון־רשף, חניכים״.
 החניכים מספר המומחים. ובהמלצות בתקנות שנקבע ממה בהרבה טוב המעונות בכל בחדרים הצפיפות
 בחדר, חניכים 2.8 הוא הממוצע המרבי והמספר בחדר חניכים 1.9 הוא במעונות הממוצע המינימלי

בפנימיות. מאשר יותר קטנה בהוסטלים בחדרים הצפיפות כאשר

 הפנימייה על להקשות עשוי ומקלחות( )אסלות סניטרית ביחידה המשתמשים חניכים של רב מספר
 רגיל במעון ילדים החזקת בדבר בתקנות 15 תקנה הילדים. של חיצונית הזנחה של בעיות עם להתמודד
 המליצו (1995) ואחרים אלון־רשף במקלחות. דומה ויחס חניכים 13ל- אסלות שתי קובעת (1977)תשל״ז-

 טוב במעונות שהמצב נמצא כאן אף למקלחת. נערים וארבעה לאסלה נערים מארבעה יותר יהיו לא כי
 שלושה לכל ומקלחת חניכים שלושה לכל אסלה מעון בכל יש בממוצע :ובהמלצות בתקן שנקבע ממה

למקלחת. חניכים משישה יותר יש מהמעונות 12%ב- זאת, עם חניכים.

 תקנה למשל, כך, התקנות. פי על מחויבים שאינם אמצעים קיימים בהם המעונות שיעור את מציג 6 לוח
 חמים מים מתקן יהיה במעון כי קובעת (1977)תשל״ז- רגיל במעון ילדים החזקת בדבר בתקנות 20

 85%ב- כי בלוח לראות ניתן במעון. חמים מים יהיו בהן השעות למספר התייחסות אין אך לרחצה,
 בגלל כי אם אלו, באמצעים יותר מצוידים ההוסטלים ככלל, ביממה. שעות 24 חמים מים יש מהמעונות

לפנימיות. בהשוואה חדר, לכל צמודים ומקלחות שירותים פחות בהם יש פרטיים, בבתים מיקומם

מעון סוג לפי ומיזוג, חימום אמצעי חמים, מים צמודים, שירותים קיימים בחם מעונות :6 לוח
)באחוזים(

 מעונית/הוסטל
(N־־23)

פנימייה
(N=8)

 המעונות" כלל
(N־=34)

13 38 18 חדר לכל צמודים ומקלחת שירותים
91 75 85 ביממה שעות 24 חמים מים
87 63 82 חימום אמצעי
39 13 29 מיזוג אמצעי

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 את מנקים מהמעונות 91%שב־ נמצא המעון. את מנקים בה התדירות לגבי גם נשאלו המנהלים
 הניקיון תדירות יום. כל המגורים חדרי את מנקים מהמעונות 82%וב- יום כל והמקלחות השירותים

בהוסטלים. לעומת בפנימיות יותר מעט גבוהה
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 כך, ספציפיות. בעיות לבין בינו קשר למצוא אף וניתן בפנימייה החיים איכות על משפיע בחדר הציוד
 בפנימייה. הגניבות בעיית את להחריף יכול אישיים חפצים לאחסון ושידות בארונות מחסור למשל,

 הנוער חסות רשות )נוהלי בחדרים הנדרש הציוד את מפרטות רגיל במעון ילדים החזקת בדבר התקנות
נוסף. ציוד על ממליץ פנימיות ולחידוש לתכנון המדריך (.2.1 סעיף לחניך, אישי ציוד נוהל ; 1977

 שולחן חניך לכל יש מהמעונות במחצית אישיים. חפצים לאחסון שידה חניך לכל יש מהמעונות 88%ב-
 יותר מצוידים שההוסטלים נמצא לילה. מנורת חניך לכל יש מהמעונות 62%וב- וכיסא כתיבה

מהפנימיות. 0/38°ב- לעומת חניך לכל לילה מנורת יש מההוסטלים 74%ב- למשל, כך, מהפנימיות.

 הפריטים ארבעת מבין פריטים שני לפחות יש מהפנימיות, 25%ב־ לעומת מההוסטלים, 82%ב-
 אחד פריט לא אף קיים לא מהפנימיות ברבע וכיסא. שולחן אישית, שידה לילה, מנורת האישיים:
האישי. הציוד פריטי מארבעת

 הפנאי לשעות הציוד בפנימייה. ופנאי העשרה פעילות לקיום תנאי הם פנאי לשעות והמתקנים הציוד
 משחקים, מגרש ספורט, אולם כוללים: הפנאי לשעות והמתקנים ווידיאו; מחשבים, טלוויזיה, כולל:

 הפנאי לשעות זה מציוד פריטים שני לפחות ישנם מהמעונות 97%ב- וספרייה. חברתית לפעילות מועדון
(.7 לוח )ראה פנאי לשעות מתקנים יותר יש בפנימיות זאת, לעומת להוסטלים. פנימיות בין הבדלים ללא

)באחמיס( מעון סוג לפי הפנאי, לשעות מתקניס עס מעתות :7 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות• כלל

(N=34)
13 50 23 ספורט אולם
36 88 47 משחקים מגרש
88 100 91 חברתית לפעילות מועדון
92 88 91 ספרייה
32 88 44 מהנ״ל מתקנים שלושה לפחות

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

ובטיחות ביטחון 5.3
 מהמעון החוסים תנועת על בקרה מהווים חלקם החוסים. בטיחות על לשמור נועדו הבטיחות אמצעי

 את להבטיח נועדו אחרים וגדר. שער שמירה, כמו המעון, לתוך זרים גורמים של תנועתם ועל החוצה,
 עשויים הראשון מהסוג האמצעים חירום. ויציאת אש כיבוי מטפי כמו המעון, בתוך החוסים ביטחון
 להיות צריכים השני מהסוג והאמצעים החניכים וממאפייני המעון פתיחות ממידת מושפעים להיות

המעונות. סוגי בכל אחידים

 שכיחים הבטיחות אמצעי שאר וגדר. חירום תאורת אש, לכיבוי מטפים יש מעונות של גבוה בשיעור
 אמצעי לגבי הן נכון הדבר (.8 לוח )ראה להוסטלים הפנימיות בין גדול פער בעיקר ומשקפים פחות
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 שמירה ישנה הפנימיות בכל למשל, כך, המעון. גבולות על בקרה אמצעי לגבי והן המעון בתוך בטיחות
 עשויה לקהילה ההוסטל של יותר הגבוהה פתיחותו כזה. סידור קיים אחד בהוסטל לא אף כאשר

 של זה מאפיין זאת, עם המעון. גבולות על לבקרה כאמצעי בלבד ושער בגדר ההסתפקות את להסביר
ההוסטלים. למחצית בקרוב חירום אמצעי של היעדרם את להסביר יכול אינו ההוסטלים

)באחוזיס( מעון סוג לסי שתיס, וביטחון בטיחות אמצעי בהט יש אשר מעתות :8 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות* כלל

(N-34)
המעון בתוך בטיחות

91 100 91 עשן אש/גלאי כיבוי מטפי
78 100 79 החלונות בכל סורגים
57 88 65 חירום יציאת
96 100 97 חירום תאורת
4 13 6 מצוקה כפתור

המעון גבולות על בקרה
83 100 82 למעון מסביב גדר

0 100 29 שמירה
78 75 76 פלדלת/שער/אינטרקום

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון כולל *

 שנקבעו בדרישות עומדים כולם שלהם. הקליטה מיכולת שונה המעונות רוב של תפיסתם לסיכום,
 בדרישות גם עומדים המעונות רוב זה. בנושא המומחים בהמלצות ואף בחדר ילדים מספר לגבי בתקנות

 דבר ומקלחות, באסלות מחסור עם מעונות נמצאו כי אם ולאסלה, למקלחת ילדים מספר לגבי התקן
 שעות 24 חמים מים יש המעונות ברוב חניכים. של חיצונית הזנחה של בבעיות בטיפול לפגוע העשוי

 - לילה ומנורת כיסא יש יותר נמוך בשיעור אך חניך, לכל שידה יש מהמעונות גבוה בשיעור ביממה.
 ברוב המעון. החניכים של החיים איכות לשיפור מומחים של בלבד המלצות בגדר שהינם אבזרים

 במעון. וההעשרה הפנאי לפעילות לתרום שיכול ווידיאו, בטלוויזיה פנאי לשעות ציוד נמצא המעונות
 בהיקף הבדלים מסבירים לפנימיות ההוסטלים בין לקהילה ובפתיחות הטיפול במטרות הבדלים

 מטפים, כמו בטיחות אמצעי ישנם המעונות ברוב ספורט. ומגרש אולם כמו הפנאי לשעות המתקנים
 של לפתיחותם מיוחסת בפנימיות לעומת בהוסטלים יותר הרופפת האבטחה כאן ואף וגדר. חירום יציאת

לקהילה. ההוסטלים

בחניכים הטיפול .6
 טיפול הנותנות חינוכיות-טיפוליות כמסגרות מוגדרים וסכנה סיכון במצבי ומתבגרים נוער לבני המעונות

 בקצה הרשות נמצאת זו מבחינה פרי. נשאו לא בה הקודמים הטיפול ניסיונות כל אשר לאוכלוסייה
(.1995 ישראל, )מדינת ישראל במדינת נוער בבני החינוכי-טיפולי הרצף
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 רפואי, טיפול פסיכו־סוציאלי, טיפול תחומים: בכמה מתמקד המעונות במסגרת בחניכים הטיפול
 בדבר התקנות למשפחותיהם. החניכים בין בקשר וטיפול פנאי, העשרה, מקצועית, הכשרה הוראה,
 נהלים יש במעון אחרים תהליכים לגבי אלה. מתהליכים לחלק מתייחסות רגיל במעון ילדים החזקת
 מתחומים אחד בכל בחניכים הטיפול על נתונים מספר נציג זה בפרק הנוער. חסות רשות של פנימיים

אלה.

יומיומי וטיפול יפואי טיפול 6.1
 ילדים החזקת בדבר בתקנות 21 תקנה החניכים. של הבריאותי מצבם את להבטיח נועד הרפואי הטיפול

 רשות )נוהלי במעון השוהים לנערים הניתנים הרפואיים לשירותים מתייחסת (1977)תשל״ז־ רגיל במעון
 בדיקה גם לחניכים לספק צריך המעון (.5 סעיף במעונות, חניכים והיגיינת בריאות ; 1997 הנוער חסות

 בדיקות נערכות בהם מהמעונות בכשליש חיסונים. וביצוע בשיניים, שיגרתי טיפול לשנה, אחת רפואית
 היא כללית בדיקה נערכת בהם המעונות בכל לפחות. שנה חצי כל של בתדירות נערכת הבדיקה שיניים,

 לפי נערכות והשמיעה הראייה בדיקות גם בתקנות. שנקבע כפי קבועה בתדירות ולא הצורך לפי מתבצעת
 חיסונים מקבלים החניכים כי ציינו מהמנהלים אחוזים ואחד שישים קבועה. בתדירות ולא הצורך

הצורך. לפי הניתנים

)באחוזים( מעון סוג לסי שתות, רפואיות בדיקות מתקיימות בהם מעונות ?9 לוח
מעונית/הוסטל

(N-23)
פנימייה

(N=8)
המעונות* כלל

(N=34)
64 75 64 ראייה בדיקות
65 75 64 שמיעה בדיקות
87 75 79 שיניים בדיקות
70 75 68 כללית בדיקה

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 בהתמודדות חשיבות בעל והוא סניטריים מתקנים של לקיומם משלים הנערים ניקיון אחר המעקב
הנערים. בקרב חיצונית הזנחה של בעיות עם הפנימייה

)באחוזים(
מעון סוג לפי החניכים, של האישיים ההיגיינה הרגלי אחר מעקב מתקיים בהם מעונות :10 לוח

מעונית/הוסטל
(N=23)

פנימייה
(N=8)

המעונות* כלל
(N=34) היגיינה הרגלי

96 100 97 ביומיים פעם לפחות רחצה
96 100 94 שיניים צחצוח
65 75 68 כינים בדיקת
59 63 61 ציפורניים בדיקת

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *
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 מתקיימות וציפורניים כינים שבדיקות בעוד מלא כמעט הוא שיניים וצחצוח רחצה אחר המעקב
 בחלק לחניכים. המוגש המזון על פיקוח יש אחד להוסטל פרט המעונות בכל מהמעונות. בשני-שלישים

 בכל הרשות. של מפקח על־ידי ובחלקם מהמעון צוות איש על-ידי זה פיקוח מתבצע מהמעונות
 כי ציינו מהמעונות בחלק התפריט. בקביעת החניכים בדעת מתחשבים הפנימיות וברוב ההוסטלים

 הצוות אנשי עם משותפות ישיבות יש כי ציינו אחרים ובמעונות התפריט את שמכינים אלה הם החניכים
למזון. בקשר הערות מעירים הם בו החניכים בקרב משאל שנערך או התפריט, נקבע בהם

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

מעונית/הוסטל
(N=23)

וי

פנימייה
(N=8)

המעונות* כלל
(N=34) החניכים לתזונת קשורות פעולות

96 100 97 לחניכים המוגש המזון על פיקוח יש
100 63 91 התפריט בקביעת החניכים בדעת מתחשבים

87 0 68 הארוחות בלן למזון חופשית גישה לחניכים יש

 יש גישה. כלל אין שבפנימיות בעוד למזון, חופשית גישה לחניכים יש בשלושה מלבד ההוסטלים בכל
 חדר לעומת מהדירה, חלק לרוב שהוא בהוסטל המטבח של השונה מהמבנה נובע ההבדל כי להניח
בפנימייה. האוכל

מקצועית והכשרת לימודית פעילות 6.2
 לימודיים מפערים סובלים וסכנה סיכון במצבי ומתבגרים נוער לבני למעונות המגיעים החניכים רוב

 למשרת חניכים של יחסית קטן מספר יש במעונות כי נוכחנו 4.1 בפרק (,1995 ישראל )מדינת ניכרים
 להתמודדות במעון נוספים תהליכים נבדוק זה בפרק זו. בעיה עם להתמודדות מוקדם תנאי שהוא מורה

הלימודית. הבעיה עם

 היחידה על-ידי המופעלת השלמה( ולימודי יסוד )השכלת היל״ה. תכנית עם קשר יצרה הנוער חסות רשות
 ברשות ומחייבת אחידה כתכנית מופעלת זו תכנית ישראל. אורט ורשת החינוך במשרד להשכלה

 והן עצמה הרשות בתוככי למסגרת ממסגרת החניך של המעבר בעת הן הלמידה רציפות את ומאפשרת
 את ולמסיים בעיקרו יחידני הוא זו תכנית במסגרת הלימוד הרשות. לאחריות מחוץ אל יציאתו עם

 את אפשרה התכנית כניסת לימוד. שנות 10-8 במסלולי מוכרת גמר תעודת מוענקת בהצלחה הבחינות
 למעון מחוץ רגילות חינוך במסגרות לשלב מאמץ עושה הרשות לכך, במקביל הלימודים. יום של הארכתו

 אלה במסגרות להצליח כדי הדרושה התמיכה את המעון בתוך להם ולתת לכך, המסוגלים החניכים את
(.1995 ישראל, )מדינת
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)באחוזים( מעון סיג לפי החמציס, לומדיס בה החיגימת המסגרת :12 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל

(N=23) (N=8) (N=34) החינוכית המסגרת סוג
4 88 27 המעון בתוך בבית-ספר לומדים החניכים

23 0 18 בקהילה אחד בבית-ספר לומדים החניכים
73 12 55 בקהילה בתי-ספר בכמה לומדים 'החניכים

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 מלבד ההוסטלים ובכל בפנימייה, הנמצא בבית־ספר התלמידים לומדים באחת מלבד הפנימיות בכל
 לימודית פעילות יותר בהוסטלים יש זה שמטעם נראה בקהילה. בבתי-ספר התלמידים לומדים באחד
 יצליחו שהנערים כדי רב מאמץ להשקיע חייב ההוסטל צוות שכן בפנימיות, מאשר בית־ספר, שעות ויותר

בלימודים.

)באחוזיס( מעון סוג לפי בית-חספר, שעות לאחר לימודית פעילות נערכת בחס מעוגות :13 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
 המעונות* כלל

(N־34) בית-ספר שעות לאחר לימודית פעילות סוג
87 25 71 לחניכים בית שיעורי ניתנים
87 25 71 בית שיעורי בהכנת עזרה ניתנת
74 25 65 עזר שיעורי
48 13 38 עבודה דפי

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 על־מנת לבית־הספר המעון בין לקשר חשיבות יש בקהילה, בבתי־ספר לומדים החניכים בהם במעונות
 יש מהמעונות 71%ב- לו. הדרושה והעזרה החניך של הלימודי מצבו לגבי מעודכן יהיה המעון שצוות

 את המרכז במעון צוות איש ישנו מהמעונות 83%ב- המעון, וצוות בית-הספר צוות של משותפות ישיבות
 מהמעון צוות איש של ביקורים ישנם 21%ב־ קשר, מחברת ישנה 29%ב־ בית-הספר, עם הקשר

 טלפון שיחות באמצעות בבית-הספר החניכים מצב אחר קבוע מעקב נערך 13%וב־ בבית־הספר
ומכתבים.

 עבודה. לחיי מהשיקום-והחינוך כחלק מקצועית הכשרה גם מתקיימת הנוער חסות רשות במוסדות
 העבודה במשרד מקצועית להכשרה האגף מטעם מקצועיים קורסים מופעלים הפנימייתיים במעונות
 ועבודה המעון בתוך עמלנים חוגים מפעילה גם הרשות מוכר. מקצועי בסיווג מקצוע המקנים והרווחה

(.1995 ישראל, )מדינת לו מחוצה או המעון בתוך חיצוני יזם אצל

 הכשרה ניתנת בהן הפנימיות בכל מקצועית. הכשרה ניתנת מההוסטלים 13%וב־ מהפנימיות 63%ב־
 היא מקצועית הכשרה ניתנת בהם מההוסטלים בשליש הפנימייה. בתוך ניתנת היא ־ לחניכים מקצועית

 לו. מחוצה והן המעון בתוך הן ניתנת היא ובשליש למעון מחוץ ניתנת היא בשליש המעון, בתוך ניתנת
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 ביום שעות 6.8 מוקדשות בפנימיות מקצועית. להכשרה שעות פחות מוקדשות שבהוסטלים גם נמצא
שעות. 3.0 ובהוסטלים מקצועית, להכשרה בממוצע

 גדול מגוון נלמד בהוסטלים, לעומת בפנימיות, ומחשבים. מתכת נגרות, הם ביותר השכיחים המקצועות
המקצועית. ההכשרה במסגרת מקצועות של יותר

הכשרה יש בהם המוסדות מכלל המקצועית, בהכשרה מקצועות מלמדים בהם מעונות :14 לוח
)באחוזים( מעון סוג לפי מקצועית,

מעונית/הוסטל פנימייה סה״כ*
(N=3) (N=5) (N=9) הנלמדים המקצועות

33 80 67 נגרות
33 80 67 מתכת

0 20 11 ספרות
33 20 22 כתבנות
33 40 44 מחשבים
0 20 11 תפירה

67 0 22 מכונאות
0 40 22 בנייה חשמל,
0 20 22 אחר

גג. קורת חסרי למתבגרים מרכז כולל *

התגתגותיות רגשיות־ בבעיות טיפול 6.3
 :בהן קשות, ורגשיות התנהגותיות בבעיות מאופיינים הרשות של השונות במסגרות הנמצאים החניכים

 פסיכוטיות בעיות ואף ראשוניות התנהגות הפרעות סיפוקים, לדחות יכולת חוסר נמוך, תסכול סף
 של היבטים לכמה קשורה אלה רגשיות-התנהגותיות בבעיות הטיפול איכות (.1995 ישראל, )מדינת
 הטיפולים הוא אחד היבט .4 בפרק נידון אשר הטיפולי האדם כוח היקף של ההיבט על בנוסף המעון

 זקוקים אשר חניכים במעון יש אם באומנות. וריפוי טיפוליות שיחות כגון לחניך, הניתנים הייחודיים
 נוסף היבט זה. בנושא בהם הטיפול באיכות לפגוע הדבר עשוי - אותו מקבלים ואינם ייחודיים לטיפולים

 טיפול, מטרות הכוללת לחניך אישית טיפול תכנית קיום הינו התנהגותיות־רגשיות בבעיות הטיפול של
 החניך. מצב של תקופתית והערכה היעדים להשגת זמנים לוח קביעת הצוות, אנשי בין תפקידים חלוקת
 השמת הוא נוסף חשוב היבט החניך. של בעיותיו לכל ומקיף כוללני טיפול להבטיח עשויה כזו תכנית
 ההתייחסות את ולשפר להעמיק היא אלה תכניות של מטרתן ותגמול. ענישה באמצעות לחניך גבולות

 הנוער חסות רשות בנוהלי במעונות הערכה ועדות בנוהל 5 סעיף במעון. החניך כלפי והאישית הטיפולית
 תכנית מרכיבי ואת אלה ועדות של הרכבן את הערכה, ועדות להתכנסות קבועה תדירות קובע (1997)

לחניך. שתיקבע הטיפול

 תכנית כי קובעים הנוער חסות רשות נוהלי במעון. חניך לכל טיפול תכנית יש כי ציינו המנהלים כל
 מהמנהלים אחוזים ושלושה שמונים במעון. החוסה בתיק ותתויק הערכה ועדת בדיוני תיקבע הטיפול

החניך. של האישי בתיק כתובה הטיפול תכנית כי ציינו
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 ומטרות יעדים לפי ההערכה בוועדת תיקבע הטיפול תכנית כי קובע הערכה ועדות בנוהל 4 סעיף
 משלושה יאוחר לא תכונס הראשונה ההערכה ועדת ההערכה. בוועדות ייבחנו החניך והישגי מוגדרות,
 שישה כל לפחות הוועדות יתכנסו הטיפול תכנית קביעת ולאחר למעון, הגיע שהחניך לאחר חודשים
 התכנית מרכיבי רוב במעונות. הערכתה תדירות ואת הטיפול תכנית מרכיבי את מציג 15 לוח חודשים.
 מהמעונות בכמחצית קיים יעדים להשגת יומיומיות פעילויות פירוט זאת, עם המעונות. ברוב קיימים

מהפנימיות. במחצית רק קיים מיוחדים שירותים ופירוט בלבד

)באחוזים( מעון סוג לפי הטיפול, תבנית הערכת ותדירות הטיפול תבנית מרכיבי :15 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות* כלל

(N=34)
הטיפול: תכנית מרכיבי

52 63 59 יעדים להשגת יומיומית פעילות פירוט
87 50 79 מיוחדים שירותים פירוט
92 75 88 יעדים להשגת זמנים לוח קביעת
96 100 97 העובדים בין תפקידים חלוקת

100 86 97 הטיפול תכנית של תקופתית הערכה

הטיפול: תכנית הערכת תדירות
18 17 22 בחודש פעם
44 33 38 חודשים בשלושה פעם
39 50 37 שנה בחצי פעם
0 0 3 נעשה לא

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל "

 ברשות נקבעו אשר בנהלים עומדים פנימיות של מאשר הוסטלים של יותר גבוה אחוז כי לראות ניתן
 86%וב־ ההוסטלים בכל נערכת הטיפול לתכנית הערכה הטיפול. תכנית הערכת לגבי הנוער חסות

 שנקבע ממה יותר נמוכה בתדירות הטיפול תכנית הערכת נערכת מהפנימיות 50%ב- מהפנימיות.
מההוסטלים. 39%ב־ לעומת בנהלים,

)באחוזים( מעון סוג לפי ייחודיים, טיפוליס ניתניס בהס מעונות :16 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות כלל

(N= ־23) (N=8) (N:=34)
השירות

קיים ניתן קיים ניתן השירות קיים ניתן השירות
שירות לכל/רוב שירות לכל/רוב שירות ‘ לכל/רוב

במעון כזה החניכים במעון כזה החניכים במעון כזה החניכים הטיפול סוג
96 91 88 88 94 91 סוציאלי עובד עם שיחות
57 13 38 0 53 12 פסיכולוג עם שיחות
22 4 38 0 29 9 באומנות ריפוי

9 0 0 0 6 0 במוזיקה ריפוי
30 22 13 0 27 18 במשחק ריפוי

9 4 13 0 12 6 בתנועה ריפוי
52 22 12 0 44 18 חונך

4 0 13 0 6 0 פיזיותרפיה
משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל "
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 יכולים בה המידה ואת הטיפול אפשרויות את משקפים אלה במעונות הניתנים הייחודיים הטיפולים
החניכים. של הבעיות למגוון להיענות המעונות

 סוציאלי. עובד עם שיחות הוא לכולם או החניכים לרוב והניתן במעונות המצוי ביותר השכיח הטיפול
 פחותה במידה שכיחים הטיפולים שאר במעון. החניכים לכל אלה שיחות ניתנות מהמעונות 85%ב-

 לטיפול מיועדים היותם את משקף החניכים מן לחלק רק נתינתם לבין במעון קיומם בין הפער בהרבה,
ייחודיות. בבעיות

 לטיפול הזקוקים חניכים יש כי ציינו ההוסטלים ממנהלי 35%ו־ הפנימיות ממנהלי אחוזים ואחד שבעים
 חסר כי ציינו אחד הוסטל מנהל לא ואף הפנימיות ממנהלי אחוזים חמישים אותו. מקבלים ואינם ייחודי
 טיפולים חסרים כי ציינו ההוסטלים ממנהלי 39%ו- הפנימיות ממנהלי 50% פסיכיאטרי; טיפול

 חסר.טיפול כי ציינו ההוסטלים ממנהלי 13%ו- הפנימיות ממנהלי אחוזים ושמונה שלושים פסיכולוגים.
 וטיפול באומנות טיפול פסיכו-דרמה, :המנהלים דיווח לפי החסרים נוספים ייחודיים טיפולים באומנות.

מין. בבעיות

 להציב צריך המעון בחניכים. בטיפול גבוהה חשיבות יש הענישה ולאמצעי הגבולות קביעת לתהליך גם
 מבוקרת להיות צריכה הגבולות הצבת אולם, פנימיים. גבולות מהיעדר הסובלים אלה לחניכים גבולות
 (1977)תשל״ז־ רגיל במעון ילדים החזקת בדבר בתקנות 7 תקנה מדי. חריפים עונשים שתכלול ואסור
 של שיטה במעון תונהג לא בלבד, חינוכיים משמעת אמצעי יהיו במעון המשמעת "אמצעי כי קובעת
 נעשה לא אכן כי המנהלים ציינו המעונות בכל משמעת". כאמצעי כליאה או מזון שלילת גופניים, עונשים

ושינה. מזון ומניעת גופנית ענישה כגון חריפים, ענישה באמצעי שימוש כלל

)באהוזיס( מעון סוג לפי שימס, עוגשיס בסיגי קרובות תמיד/לעתיס שימוש געשה בהם מעונית :17 ליק
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המוענות* כלל

(N=34)
91 88 91 אזהרה שיחת
52 63 53 נוספת תורנות הטלת
31 63 38 בפעילות השתתפות מניעת
13 50 21 הביתה יציאה מניעת
13 13 12 החניך בידוד
17 0 12 תגמולים מניעת
4 0 3 מהחניך התעלמות
4 0 3 ההורים הזמנת
4 0 3 הנזק קנס-תשלום
0 0 0 גופנית הענשה
0 0 0 שינה או מזון מניעת
0 0 0 הביתה הרחקה
0 0 0 נעול למעון העברה

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *
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 נוספת תורנות הטלת הם נוספים שכיחים ענישה אמצעי אזהרה. שיחת הינו העיקרי הענישה אמצעי
 כאמצעי בעונשים נוקטים בהוסטלים מאשר יותר בפנימיות כל נראה ככלל בפעילות. השתתפות ומניעת

נפוץ.

 רצויות התנהגויות מחזקים אלו בחניכים. הטיפולי במערך גם חשיבות יש תגמול מנגנוני לקביעת
 ביותר השכיח שהאמצעי נמצא מרכזי. הנעה אמצעי הם התגמולים בה בקהילה להשתלבות ומחנכים

 תדיר שימוש נעשה האחרים התגמול באמצעי המעונות. בכל גבוהה בשכיחות המקובל מילולי חיזוק הוא
 בפנימיות מאשר יותר בהוסטלים ככלל, דופן. יוצאת פעילות על לתגמול פרט המעונות, ממחצית ביותר

נפוץ. תגמול כאמצעי חיוביים חיזוקים נהוגים

)באחוזים( מעון
סוג לפי קרובות, תמיד/לעתיס שונים חיוביים חיזוקים של בסוגים שימוש נעשח בחם מעונות :18 לוח

מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל
(N=23) (N-8) (N=34) חיזוק סוג

100 100 100 מילולי חיזוק
78 38 71 )בילוי( מיוחדות יציאות
78 37 71 מדבקות אסימונים,
74 25 59 אחראי תפקיד הטלת
52 75 56 פרסים
26 13 24 דופן יוצאת פעילות

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

החניכים משפחות עם קשר 6.4
 עזובה :רבות בעיות עם ממשפחות באים הרשות של השונות במסגרות שנמצאים מהחניכים גבוה שיעור
 כי גם לציין יש מיניות. ותקיפות עריות גילוי זנות, אלכוהול, סמים, אלימות, לקוי, הורים תפקוד קשה,

(.1995 ישראל, )מדינת הביולוגים הוריהם שני עם למעון כניסתם לפני חיו לא במעונות החניכים מחצית

 מן 43%ב- להוריו. החניך בין הקשר לטיב אינדיקציה מהווים במעון החניכים את ההורים ביקורי
 מזו גבוהה בפנימיות הביקורים תדירות רובם. או ההורים מבקרים ההוסטלים מן 69%וב- הפנימיות

בחודש. פעם לרוב היא הביקורים תדירות ההורים רוב מבקרים בהם במעונות (.19 )לוח בהוסטלים אשר

 התפתחה האחרונות בשנים החניך. למשפחת ולדיווח לחופשות גם מתייחסים הנוער חסות רשות נוהלי
 שונות: בצורות ביטוי מצאה זו מגמה החוסים. משפחות של ולמעורבות לטיפול חשיבות מתן של מגמה
 קבוצות שתי ברשות פעלו שנים ארבע במשך ;משפחתית מעורבות בנושא המעונות על לממונה יועץ מונה

 עם העבודה בנושא עיון ויום סדנאות גם התקיימו וברשות משפחתי-מערכתי, בטיפול לצוותים הכשרה
 של תכנית יושמה המעונות באחד משפחות. עם לעבודה מיוחדות שיטות פותחו מעונות במספר משפחות.

 במעון ביניהם. ומבוקרות מתוכננות מגע נקודות ויצירת המעון של יומיומית לעשייה המשפחות חשיפת
 בנותיהם. עם שלהם ההתמודדות בקשיי לעסוק כדי קבועה בצורה שנפגשה הורים קבוצת הוקמה אחר

(.1994 ווגשל טנא )אליצור, משפחתי אבחון גם הכולל מקיף אבחוני בפרויקט הוחל אחר במעון
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)באהוזים( מעון סיג ולפי במעין הורים ביקורי דפוסי לפי מעתות :19 לוח
מעונית/הוסטל

(N=23)
פנימייה

(N=8)
המעונות* כלל

(N=34)
המבקרים: ההורים מספר

14 0 9 במעון מבקרים ההורים כל
55 43 53 במעון מבקרים ההורים רוב
27 57 35 במעון מבקרים מההורים חלק

5 0 3 במעון מבקר מההורים אחד לא אף

ההורים: רוב ביקורי תדירות
57 83 67 בחודש פעם לפחות
43 17 33 בחודש מפעם פחות

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 ולחזקם הוריו עם החניך של ביחסים לטפל ניסיונות גם כוללת הפנימייה במסגרת בחניך הטיפול איכות
 לשמירת האמצעים אחד הינה למעון מחוץ מבלה שהחניך החופשה מהבית. הוצא שהחניך לאחר גם

 אישית חופשה בין מפריד הנוער חסות רשות נוהל בפנימייה. שהייתו בזמן משפחתו עם החניך של הקשר
 וחופשה חג( קיץ, )חופשת המעון חוסי לכלל הניתנת חופשה שבת(, חופשת כלל )בדרך לחוסה הניתנת
 אחת פעם על שעולה בתדירות תינתן לא אישית חופשה כי קובע 91.27 נוהל מיוחדים. במקרים הניתנת

 המעונות מן 87%ב־ ימים. שבעה על תעלה שלא לתקופה בשנה פעמיים עד תינתן מעון וחופשת יום, 28ב-
 החניכים אין גג, קורת חסרי למתבגרים המרכז אחד, במעון רק לחופשות. רובם או הנערים כל יוצאים
 לפחות הינה בבית החניכים ביקורי תדירות (.20 )לוח במקום הקצרה השהות בגלל הביתה כלל יוצאים

בשבועיים. פעם בביתם החניכים מבקרים רבים במעונות כאשר בחודש, פעם

)באהוזים( מעון סוג ולפי ההגיגים של הביתה יציאה דפוסי לפי מעוגות :20 לוה
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל

(N=23) (N=8) (N=34) הביתה יציאה דפוס
35 38 32 הביתה יוצאים החניכים כל
52 50 50 הביתה יוצאים החניכים רוב
13 - 15 הביתה יוצאים מהחניכים חלק

- 12 3 הביתה יוצא לא מהחניכים אחד לא אף
משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 החלופיים ההסדרים לגבי נשאלו הם הביתה, יוצאים החניכים כל לא כי המנהלים ציינו בהם במעונות
 כי המנהלים ציינו מהמעונות 41%ב־ משפחותיהם. עם קשר להם שאין חניכים לגבי הקיימים לחופשה
 אחוזים ושבעה עשרים מארחת. משפחה הינו משפחתם עם קשר להם שאין חניכים לגבי לחופשה הסידור

 הם נוספים סידורים החופשה. בזמן במעון נשארים משפחותיהם עם קשר להם שאין חניכים כי ציינו
החניכים. של חבריהם במשפחות או הצוות אנשי בבית אירוח
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 אמצעי כי לראות ניתן 21 בלוח הוריו. לבין החניך בין הקשר לחיזוק נוספים אמצעים נוקטים המעונות
 צוות על-ידי החניך מצב על ההורים עדכון הוא החניכים למשפחות המעונות בין ביותר הנפוץ הקשר
 בשליש בחודשיים, פעם לפחות החניכים הורי את המעון צוות מעדכן המעונות במחצית המעון.

 המעונות ובשאר שנה, בחצי לפעם לחודשיים פעם בין ההורים את המעון צוות מעדכן מהמעונות
הצורך. לפי החניכים הורי מעודכנים

 0/13°ב־ החניכים. בבתי המעון צוות של בית ביקורי הוא למעון ההורים בין הקשר לשמירת נוסף אמצעי
 הביקורים נערכים בהם המעונות בשאר ;הצורך לפי אלה נערכים הבית, ביקורי נערכים בהם מהמעונות

בשנה. לפעם חודשים בשלושה פעם בין הנעה קבועה בתדירות נערכים הם

)באחוזים(
מעון סוג לפי למשפחה, המעון בין בקשר שונים באמצעים שימוש נעשה בהם מעונות :21 לוח

מעונית/הוסטל
(N=־23)

פנימייה
(N=8)

המעונות* כלל
(N=34)

96 86 91 החניך מצב לגבי ההורים עדכון
83 63 71 המעון צוות של בית ביקורי
57 50 56 טיפול תכנית בקביעת ההורים שיתוף
44 25 38 המעון צוות על־ידי בהורים טיפול שעות

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

 בולט והדבר בפנימיות. מאשר בהוסטלים יותר נפוץ למעון ההורים בין השונה הקשר באמצעי השימוש
המעון. צוות על-ידי בהורים בטיפול במיוחד

 מעון סוג לפי למשפחתו, החניך בין הקשר לעידוד באמצעים שימוש נעשה בהם מעונות :22 לוח
)באחוזים(

מעונית/הוסטל
(N=23)

פנימייה
(N=8)

 המעונות* כלל
(N־34)

26 50 32 קבוע ביקור יום
83 63 77 ואירועים מסיבות
26 86 36 הוריהם לבית החניכים הסעות
26 71 33 למעון חזרה החניכים הסעות
30 50 32 ביקור בימי להורים הסעות
27 17 22 לחניכים טלכרד חלוקת

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון בנוסף כולל *

 את ההורים וביקורי בבית החניך ביקורי לעודד נועדו ומשפחתו החניך בין הקשר לעידוד האמצעים.
 למעון. ובחזרה לביתם החניכים הסעת הוא לכך ביותר הנפוץ האמצעי במעון. נמצא הוא כאשר החניך

 קפדנית בהשגחה מהצורך הנובע בקרה כאמצעי גם אלא הקשר לעידוד כאמצעי רק לא משמש זה דבר
 בקהילת נמצאים אשר קהילתיים הוסטלים הם מההוסטלים חלק זאת, לעומת החניכים. תנועת על יותר

 באמצעים יותר רב שימוש יש בהוסטלים ככלל, ולחניכים. להורים בהסעות הצורך את המבטלים החניך
המשפחה. בהשתתפות והאירועים המסיבות ובולטים למשפחתו, החניך בין הקשר לעידוד
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ופנאי העשרה פעילות 6.5
 להביא שעשוי דבר הפנוי, בזמנם קונסטרוקטיבי שימוש לעשות יודעים אינם במעונות רבים חניכים

 פעילות באמצעות הפנאי, שעות את כראוי לנצל ללמדם שואפים המעונות ולהידרדרותם. להסתבכותם
 ישראל, )מדינת וסיורים טיולים תרבות, אירועי מסיבות, אקטואליה, ספורט, כמשחקים, ופנאי חברה
1995.)

 פעילים ההוסטלים כאשר בשאלון, שהוצגו והפנאי החברה פעולות את מקיימים מהמעונות גבוה אחוז
 טיולים לחודש. אחת ומסיבות לשבוע אחת לרוב נערכים וסרט המדריך עם הפעילות מהפנימיות. יותר

 מסעדה או קפה לבית יציאה הצגה, היו: שצוינו נוספות פעילויות יותר. רחוקות לעתים נערכים
 וחוגים, ספורט בעיקר היו מספיקות לא או כחסרות שצוינו הפעילויות )בפנימיות(. וחידונים )בהוסטלים(

ופנאי. חברה בפעילויות יותר רב מחסור על מדווח בפנימיות כאשר

 אחוזים וחמישה שישים השונות. הפעילויות בין בחירה חופש יש לחניכים האם גם נשאלו המנהלים
 ההוסטלים בין הבדל ישנו פנאי. פעילויות מספר בין בחירה אפשרות לחניכים יש כי ציינו מהמנהלים

 ייתכן מהפנימיות: בלבד 38%ב־ לעומת בחירה ישנה.אפשרות מההוסטלים 70%ב- כאשר הפנימיות, לבין
 החניך, בעבור יותר מובנית כמסגרת נתפסות הפנימיות כאשר שונה טיפולית מתפיסה נובע זה שדבר
 את לאפשר על־מנת עצמאותם ואת החניכים של הבחירה יכולת את לפתח רוצים שבהוסטלים בעוד

בקהילה. שילובם

)באחוזים( מעון סוג לפי ופנאי, חברה פעילויות של חסר וא קיום על שדיווחו מעוגות :23 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל

__________((N_________(N=8)_________N=23) =34)_________________ופנאי חברה פעילות
קיימת: חברתית פעילות

91 75 88 חוגים
100 100 97 מדריך של קבוצתית פעילות

91 100 91 סרט
100 75 91 טיול
100 86 97 מסיבות

9 13 9 אחר

חסרות: ופנאי חברה פעולות
22 63 29 חוגים

0 25 6 מחשבים
17 38 21 ספורט

9 25 12 ויצירה אומנות
מיני חינוך סמים, בנושא מניעה פעולות

9 0 6 משפחה לחיי וחינוך
17 0 12 ולבריכה לתיאטרון לטיולים, יציאות

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון כולל "
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בהם והטיפול חריגים אירועים 6.6
 הרשות, של השונות במסגרות השוהים מהחניכים חלק של הקשות הרגשיות־התנהגותיות בעיותיהם

 ואלכוהול. בסמים ושימוש גניבות בריחות, כגון החניכים מעורבים בהם חריגים באירועים ביטוי מוצאות
אלה. חריגים אירועים עם להתמודדות נהלים מספר קבעה הנוער חסות רשות

)באחוזים( מעון סוג לסי חריגים/ אירועים התרחשו בהס מעונות :24 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל

(N=23) (N=8) (N=34) חריגים אירועים
55 100 65 בריחות
56 75 62 גניבות
39 25 38 באלכוהול שימוש
43 37 44 בסמים שימוש
17 12 18 מין עבירות
56 87 65 חניכים כלפי חניכים אלימות
39 87 50 צוות איש כלפי חניכים אלימות
17 ־ 15 חריג אירוע אף י
52 50 48 תחומים שלושה עד אחד בתחום חריגים אירועים
30 50 38 ויותר תחומים בארבעה חריגים אירועים

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון כולל *

 השכיחים החריגים מהאירועים הם צוות( אנשי כלפי או חניכים )כלפי חניכים ואלימות גניבות בריחות,
 על רק להסתמך ניתן האירועים מספר את להעריך המנהלים מן חלק של הקושי בגלל במעונות.

 בסמים שימוש ולגבי חניכים כלפי חניכים ואלימות גניבות לגבי כאשר מהמנהלים, חלק של הערכותיהם
 על מדובר צוות אנשי כלפי לאלימות ובנוגע מקרים, למאות בודדים מקרים בין על מדובר ואלכוהול

היותר. לכל מקרים שלושה של בשכיחות במעון מצויות מין עבירות מקרים. עשרות עד בודדים מקרים

 יותר גבוה היה חניכים ואלימות גניבות בריחות, על דיווחו אשר הפנימיות ששיעור לראות ניתן
בהוסטלים. מאשר יותר נמוכה החניכים בין הלכידות הפנימייה של גודלה שבגלל ייתכן מההוסטלים.

חריג. אירוע אף התרחש לא אחת בפנימייה לא אף אך הוסטלים בארבעה

 את מציג 25 לוח חריגים. אירועים של במקרה לנקוט שיש הצעדים את מפרטים הנוער חסות רשות נוהלי
 חניכים. ואלימות ואלכוהול סמים הימצאות בריחות, בעת שונים צעדים ננקטים בהם המעונות שיעור
 הצוות זה נוהל לפי ולבריחה. להיעדרות מתייחס (1997) הנוער חסות רשות בנוהלי ובריחה היעדרות נוהל
 בריחה של מקרה כל על למשטרה להודיע יש ברח. אכן החניך כי שברשותו האמצעים בכל לוודא צריך

 למפקח למשטרה, ולשלוח בריחה טופס למלא יש שעות 24 אחרי הבריחה. מזמן שעות משלוש יאוחר לא
 גבוה אחוז במעון. שאירעו הבריחה במקרי למשטרה ■פנו אכן המעונות מנהלי כל כמעט מבחן. ולקצין

בריחה. של במקרה עצמי בחיפוש נוקטות אינן פנימיות שלוש ולמפקח. להורים גם פנו מהמעונות
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 :החניכים של ספציפיות בבעיות לטיפול הקשורים במעון שונים היבטים על -מדווח זה פרק לסיכום,
 אשר מעונות נמצאו להוריו. החניך בין בקשר וכן חברתיות; התנהגותיות־רגשיות, לימודיות, בריאותיות,

 אחר מעקב מתקיים המעונות ברוב אך לחניכים. לערוך שיש רפואיות בדיקות לגבי בתקן עומדים אינם
 יצרה הנוער חסות רשות החניכים, של הלימודיות בבעיות הטיפול מבחינת החניכים. של ההיגיינה הרגלי
 ארוך לימודים ביום המעון בתוך בבית-ספר לומדים החניכים מהמעונות ובשליש היל״ה תכנית עם קשר

 פעילות ישנה מעונות של גבוה בשיעור כאשר בקהילה החניכים לומדים המעונות בשאר זו. תכנית פי על
 אישית טיפול תכנית לחניך יש כי ציינו המנהלים כל עזר. שיעורי כגון בית-הספר, שעות אחרי לימודית

 בתדירות הטיפול תכנית של הערכה נעשית לא מהמעונות 40%ב- כתובה. זו תכנית מהמעונות 83%וב-
 אך לחניכים הניתנים ייחודיים טיפולים של מגוון ציינו המנהלים חודשים(. שלושה )כל בנוהל שנקבעה

 נעשה החניכים של רגשיות בעיות עם בהתמודדות ייחודיים. טיפולים חסרים כי ציינו מהמנהלים 42%
 מזון מניעת כגון חריפים, הענשה באמצעי שימוש נעשה לא מילוליים. בעיקר ובעונשים, בחיזוקים שימוש

 המעונות ברוב כי מצאנו למשפחתו, החניך בין בקשר הטיפול לגבי התקנות. לפי האסורים שינה, או
 מהמעונות בשליש החניכים. בבית המעון צוות של ביקורים ונערכים החניך הורי את המעון צוות מעדכן
 להורים קבוע ביקור יום יש מהמעונות ובשליש המעון צוות על-ידי החניך להורי טיפוליות שיחות ניתנות
 במעון מתקיימות שלהם, הפנאי בשעות קונסטרוקטיבי שימוש לעשות החניכים את ללמד על-מנת במעון.
 שונים חריגים אירועים התרחשות על דיווחו המנהלים וטיולים. סרטים חוגים, כגון ופנאי, חברה פעולות
 דווח מהמעונות 44%וב- חניכים, ואלימות גניבות בריחות, - ביותר השכיחים החריגים האירועים במעון.

 תגובת לבין חריגים במקרים לטיפול בנוהל המופיעים הצעדים בין פער התגלה בסמים. שימוש על
אלה. במקרים המעונות

בקהילה ושירותים גורמים עם והחניכים המעון של קשרים .7
 עם ותקין הדוק קשר בקהילה. לגורמים המעון בין הקשר מדפוסי גם מושפעת במעון הטיפול איכות

 בעיותיו עם להתמודד למעון מאפשר מבחן, וקציני סוציאליים כעובדים בקהילה אחרים מטפלים גורמים
 של הקשר במעון. שהותו תום לאחר לקהילה חזרתו לקראת החניך את להכין וכן החניך של המשפחתיות

 בפרק מערכותיה. ועל בקהילה להשתלבות החניך מהכנת כחלק חשוב בקהילה שונים שירותים עם המעון

 את המפנים בקהילה הגורמים עם :בקהילה שונים שירותים עם המעון של הקשרים את נבדוק זה

 עובד )כמו הנער בא ממנה בקהילה נוספים גורמים עם סעד(, פקידי מבחן, שירותי )כמו למעון החניך

המעון. נמצא בה בקהילה ושירותים גורמים ועם החניך(, במשפחת המטפל סוציאלי

 שירותי ובהם החניך בא ממנה בקהילה מפנים גורמים על-ידי הרשות למעונות מופנים רבים חניכים
 והשגחה"(, טיפול נוער "חוק לפי במעון השוהים )לחניכים סעד פקידי מעון"(, "צו לחניך יש )כאשר מבחן

 בנוהל 2 סעיף החוק״(. ב״צל במעון השוהים חוסים )לגבי בקהילה רווחה ושירותי במצוקה נערה שירותי
 לדיוני המפנה הגורם את לזמן מחייב 2 סעיף (1997) הנוער חסות רשות בנוהלי במעונות הערכה ועדות

 מסכמת. הערכה בוועדת במעון החניך שהות תום לפני שנה וחצי הראשונים החודשים בשלושת ההערכה
 ההערכה. ועדת החלטות קבלת לאחר המפנה הגורם עם אינטנסיבי בקשר להיות מחייב הנוהל כמו-כן,

 שנקבע כפי קשר מנהלים מהמנהלים גבוה אחוז המפנים. הגורמים עם שלהם הקשר על נשאלו המנהלים
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 )באחוזים( מעוף סוג לפי חריגים, לאירועים בתגובח שונים צעדים ננקסים בחם מעתות :25 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות כלל

(N=14) (N=8) (N=25) בריחות: בעת צעדים
86 63 76 עצמי חיפוש

100 100 96 למשטרה פנייה
100 88 92 להורים פנייה

79 88 80 חסות למפקח פנייה

(N13=־) (N=2) (N=17) בסמים: שימוש בעת צעדים
62 50 53 במעון ענישה
38 100 47 למשטרה פנייה
38 50 38 להורים פנייה
62 100 65 חסות למפקח פנייה

(N-12) (N-7) (N=21־) מעון עובד נגד חניך אלימות בעת צעדים
50 71 57 במעון ענישה
58 100 71 למשטרה פנייה
33 0 19 להורים פנייה
42 43 38 חסות למפקח פנייה

15) (N=7) (N=24) חניך נגד חניך אלימות מקרח בעת צעדים
73 100 83 במעון ענישה
53 57 50 למשטרה פנייה
33 14 25 להורים פנייה
20 29 21 חסות למפקח פנייה

אלה. חריגים מקרים על שדיווחו המעונות כלל *מתוך

 על והדיווח התגובה בדרכי עוסק (1997) הנוער חסות רשות בנוהלי ובאלכוהול בסמים שימוש נוהל
 לדווח יש סם, להשפעת הנתון חניך או סם מציאת של מקרה בכל כי קובע הנוהל במעון. סמים הימצאות

 מההוסטלים כשליש רק הטיפול. דרכי המשך את ישקול המעון ומנהל המעון ולהנהלת למשטרה מיד
 החליטו המעונות מכלל מחצית ורק למשטרה פנו חניכים על-ידי בסמים שימוש של מקרים אירעו בהם

החניך. את להעניש

 של למקרים מתייחס (1997) הנוער חסות רשות בנוהלי חניכים אלימות באירועי ותגובה טיפול נוהל
 של במקרה המעון. למנהל לדווח יש אלה במקרים אחר. חניך כלפי או מעון עובד כלפי חניך אלימות
 יש חניך נגד חניך אלימות של במקרה במשטרה, תלונה בהגשת העובד חייב מעון עובד נגד חוסה אלימות

 לפנות אם ישקול המעון ומנהל חריגים אירועים ביומן האירוע פרטי את ולרשום המעון למנהל לדווח
 כך על למשטרה דיווחו עובד, נגד חניך של אלימות מקרה אירע בהם מההוסטלים 58% רק למשטרה.

 חניך, נגד חניך אלימות של במקרים למשטרה פנו מהמעונות במחצית למפקח. פנו ממחציתם ופחות
 הנוהל פי על לנהוג נוטים שבפנימיות נראה ככלל המעון. במסגרת החניכים את להעניש נטר כי ונראה
בהוסטלים. מאשר יותר
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 במחצית בכתב. וקשר טלפוני קשר משותפות, בפגישות מתבטא הקשר המנהלים, דיווח לפי בנוהל.
 מהמעונות ובשליש בחודשיים פעם לפחות המפנים והגורמים המעון צוות בין פגישות נערכות מהמעונות

יותר. נמוכה בתדירות ובשאר שנה, בחצי פעם הפגישות נערכות

 החניך נמצא בה בקהילה מקשרים גורמים עם קשר להם יש כי ציינו מהמנהלים אחוזים וארבעה תשעים
 וקשר טלפוני קשר משותפות, בפגישות הוא גם מתבטא זה קשר החניך. משפחת של סוציאלי עובד כמו

המפנים. הגורמים עם הפגישות לתדירות דומה אלו גורמים עם הפגישות תדירות בכתב.

 רופאי כמו החניך בא ממנה בקהילה נוספים גורמים עם קשר מקיימים מעונות של יותר נמוך אחוז
 הספר ובתי- החניך בא ממנה בקהילה נוער עובדי רחוב, חבורות מדריכי נוער, מדריכי החניך, של משפחה

למעון. הכניסה לפני החניכים למדו בהם

 נתקלים הם המפנים הגורמים עם הקשר במהלך כי ציינו המעונות ממנהלי אחוזים וארבעה שלושים
 עם הקשר במהלך כי ציינו (27%) מנהלים של יותר נמוך שיעור וקשיים. דעות בחילוקי המקרים ברוב

 שיעור וקשיים. דעות בחילוקי המקרים ברוב נתקלים הם החניך בא ממנה בקהילה המקשרים הגורמים
 בקשר דעות וחילוקי בקשיים נתקלים הם כי ציינו פנימיות מנהלי לעומת הוסטלים מנהלי של יותר גבוה

בהתאמה(. 14%ו- 30%) המקשרים הגורמים עם ובקשר בהתאמה( 25%ו- 38%) המפנים הגורמים עם

 שונים בשירותים הרבה"( "משתמשים או )"משתמשים" המשתמשים המעונות שיעור את מציג 26 לוח
 שימוש נעשה בהם המעון ממוקם בה בקהילה שהשירותים לראות ניתן המעון. ממוקם בה בקהילה

וחנויות. ציבורית תחבורה קופת-חולים, מרפאת :הם גבוהה בתדירות

 לפי בקהילה, שונים בשירותים הרבה"( "משתמשים או )"משתמשים" המשתמשים מעונות :26 לוח
)באחוזים( מעון סוג

מעונית/הוסטל
(N=23)

פנימייה
(N=8)

 המעונות* כלל
(N־־34)

100 88 94 קופת-חולים מרפאת
100 63 88 ציבורית תחבורה
100 50 85 חנויות

48 100 65 משטרה
52 50 50 בקהילה סוציאלי עובד
39 25 38 ציבורית ספרייה
30 25 35 רווחה שירותי
48 0 35 מתנ״ס
26 25 29 כנסת בית
26 13 27 נוער תנועות

4 13 6 פסיכיאטרי בית-חולים
9 0 6 הנערים של עבודה מקומות

משפחתי. ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *
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 בולט הדבר בשירותים. שימוש של יותר גבוה באחוז ביטוי לידי באה לקהילה ההוסטל של פתיחותו
 פי המשטרה, בשירותי שימוש על דיווחו פנימיות מנהלי ומתנ״ס. חנויות ציבורית, בתחבורה במיוחד

 באופן חריגים באירועים לטפל נטייתם עם אחד בקנה העולה דבר ההוסטלים, מנהלי לעומת שניים
לנהלים. ובצמוד פורמלי

הנוער חסות רשות של הפיקוח מערך .8
 ברשות הפיקוח מערך הפיקוח. מערך את כעת נציג במעונות, המצב על הקודמים בפרקים שדיווחנו לאחר
 המפקחים (.1 תרשים )ראה ומקצועיים מתאמים :מפקחים של סוגים ממספר מורכב הנוער חסות

 על והממונה המקצועיים המפקחים המעונות, של המנהלים בין הקשר את מתאמים המתאמים
 ניהול על ומפקחים ממונים, הם עליו הפיקוח באזור המעונות על הממונה את מייצגים הם המעונות.

 שלושה יש חוסים(. מצבת וניהול האדם כוח בנושא )בעיקר הנוער חסות רשות נוהלי וביצוע תקין
)חינוכיים(. מקצועיים מפקחים גם שלושתם כאשר מתאמים מפקחים

הפיקוח מערן מבנה :1 תרשים

 הנוער חסות רשות של פנימי מסמך לפי המעון. חיי של שונים היבטים בודקים המקצועיים המפקחים
 קיום החינוך, שגרת במוסדות, החינוכית הפעילות על לפקח צריכים החינוכיים המפקחים (1996)

 העבודה, במסגרות חניכים ונוכחות שיבוץ ומסורת, ערכים תשתית העשרה, תכניות חינוכיות, תכניות
 המפקחים מעון־קהילה. וקשרי למעון החניך קבלת תהליכי במעון, הפועלים החינוכיים המוסדות

 צוותי הערכה, ועדות במעונות, הטיפול כלי קיום בחוסים, הטיפול ביצוע על לפקח צריכים הטיפוליים
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 חוסים העברת מיוחדות, חופשות הטיפול, בתחומי החלטות ויישום ביצוע משפחות, ומעורבות טיפול
 הסוציאליים־פסיכולוגים והשירותים המשפט בבתי המערכת ייצוג חוסים, תיקי ניהול למעון, ממעון

 הכשרה מפקח כגון נוספים, מקצועיים מפקחים קיימים בנוסף (.1996 ישראל, )מדינת במעון הניתנים

 מכוני על המפקח והשמה מיון מפקח ,במעונות המקצועית ההכשרה פעילות על מפקח אשר מקצועית

 על אחראי וכן מיוחדים חברתיים פרויקטים בפיתוח בעיקר עוסק אשר חינוך משימות ומרכז ;האבחון
הפדגוגית. המרכזייה

 המעון צוות כאשר מתחיל פיקוח מחזור :מחזורים בשני מתבצעת המפקחים עבודת הרף שיטת לפי
 על חניך. כל מתקשה בהן )"מסמנים"( הבעיות ופירוט החניכים כל על דמוגרפיים פרטים ובו טופס ממלא

 נבדק אלה בבעיות המעון טיפול במעון. הבעיות כלל את המכסה חניכים של מדגם נבחר המסמנים פי
 ותוצאה תהליך מבנה, מדדי נבדקים בהם מובנים בשאלונים שאלות של בסדרה הפיקוח, ביקור במהלך

 המפרט ממצאים לדוח ומעובדים למחשב מוזנים השאלונים נתוני מקורות. ממספר המתקבל מידע פי על
 רשות בנוהלי שנקבע בסטנדרט עומד אינו המעון כאשר כלקוי מוגדר פריט תחום. בכל הטיפול איכות את

 פגישת במהלך שנקבע זמן פרק תוך הליקויים את לתקן שנדרש המעון למנהל נשלח זה דוח הנוער. חסות
 מעקב ביקורי המפקחים מבצעים השנה במהלך הליקויים. לתיקון תכנית מגובשת בה המפקח עם משוב

גובר החמרה בסדר סנקציות ננקטות תוקנו, לא הליקויים אם כנדרש. תוקנו הליקויים האם לבדוק כדי
.(Fleishman, Tomer & Schwartz 1990; Fleishman et al. 1986)

 גם )שהם מתאמים מפקחים שלושה הפיקוח: לגבי רואיינו הנוער חסות רשות של המפקחים שבעת
 למנהלי בדומה בחינוך. משימות ומרכז מקצועית הכשרה מפקח טיפוליים, מפקחים שני חינוכיים(,
 השכלה בעלי אחד, מפקח למעט המפקחים, כל בתפקידם. רב ותק ובעלי משכילים המפקחים המעונות,

 יש לאחד מיוחד, בחינוך תואר יש מפקחים לשני סוציאלית, בעבודה תואר יש מפקחים לשני אקדמאית.
 שמונה של ותק יש המפקחים לכל למורים. סמינר בוגר ואחד סוציאלית, ובעבודה מיוחד בחינוך תואר
 כאשר שנה 16 הינו זה בתפקידם המפקחים של הממוצע הוותק כמפקחים. בעבודתם לפחות שנים

 היו מפקחים שני מעונות, מנהלי כן לפני היו מפקחים שלושה שנים. 23 של ותק יש ביותר הוותיק למפקח
 למעט המפקחים כל במעון. חינוכי רכז היה אחד ומפקח בית-ספר מנהל היה אחד מפקח מבחן, קציני
כמפקחים. לתפקידם הקשורה הכשרה עברו כי ציינו אחד

 נושאים של רשימה מפרט 27 לוח הפיקוח. בביקורי כלל בדרך בודקים הם נושאים אלו נשאלו המפקחים
הפיקוח. בביקור שנבדקו

 החינוכית הפעילות את בודק הוא כי ציין החינוכיים המפקחים שלושת מתוך אחד מפקח רק כי מעניין
 )כולל הטיפול תכניות את בודקים הם כי ציינו חינוכיים מפקחים שני בתפקידו. שמוגדר כפי - במעון

 בודק הוא כי ציין אחד מפקח לא אף התפקיד(. הגדרת פי על באחריותם שהינם למעון הקבלה תהליכי
 מפקחים גם הם החינוכיים שהמפקחים מאחר בתפקידו. שהוגדר כפי והמעון הקהילה קשרי את

 כגון המתאם, המפקח בתפקיד מוגדרים אשר בודקים הם אותם נוספים נושאים ציינו הם מתאמים
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 המפקחים זאת, עם ותקציב. מעון של עבודה תכניות פיזי, מבנה אדם, כוח נושאי׳ חניכים, תפוסת
 חופשות כגון ומתאמים, חינוכיים כמפקחים תפקידם בהגדרת נכללו לא אשר נושאים גם מנו החינוכיים

חניכים.

 )במספרים מפקח סוג לפי פיקוח, בביקור שונים נושאים בודקים חם כי ציינו אשר מפקחים :27 לוח
מוחלטים(

 מפקחים
טיפוליים

(N=2)

 חינוכיים מפקחים
ומתאמים

(N=3)
 המפקחים* כלל

(N־=7)
0 1 1 חניכים( )מספר תפוסה
1 2 3 כרטסת( נוכחות, )בעיות, אדם כוח
1 2 3 ובטיחות סדר ניקיון, המעון, של פיזי מצב
1 1 •2 חניכים חופשות
0 1 1 המעון של העבודה תכנית

כלי קבלה, ועדות הערכה, )ועדות הטיפול תכנית
2 2 4 טיפול(
1 1 2 חניכים תיקי
0 1 1 תקציב
1 0 1 הסוציאלי העובד עבודת איכות
1 1 2 במעון הוראה
1 0 2 מקצועית הכשרה
1 1 2 בריחות( )אלימות, חריגיס/קשים במצבים טיפול
0 1 1 מזון
0 1 2 ספורט( משחקים, )טיולים, חינוכיות פעילויות

מקצועית הכשרה ומפקח חינוך משימות מפקח כולל *

 תפקידם. בהגדרת שנקבע כפי ־ הטיפול תכניות את בודקים הם כי ציינו הטיפוליים המפקחים כל
 חניכים, חופשות :ציין הטיפוליים המפקחים משני אחד אשר תפקידם בהגדרת הכלולים נוספים נושאים

 כלולים אינם אשר נוספים נושאים ציינו הטיפוליים המפקחים הסוציאלי. העובד עבודת חוסים, תיקי
המעונות. של פיזי מצב כגון בתפקידם,

 כגון תפקידם, בהגדרת כלולים אשר נושאים ציינו חינוך משימות ומרכז מקצועית הכשרה על המפקח
במעון. החברתית והפעילות המקצועית ההכשרה פעילות

 משרה. חצי של בהיקף העובד אחד טיפולי מפקח למעט מלאה, במשרה כמפקחים עובדים המפקחים כל
 ייעוץ כמו ליקויים, לאיתור פרט תפקידים מספר כוללת השונים המפקחים של תפקידם הגדרת

 השתתפות :הבאים התפקידים הטיפולי המפקח תפקידי בהגדרת נכללים למשל, כך, בניהול. והשתתפות
 והפסיכולוגים הסוציאליים העובדים והדרכת ריכוז במעונות, הטיפוליות והתכניות המדיניות בקביעת
 החינוכי המפקח תפקידי בין במעונות. טיפולי אדם כוח לפיתוח השתלמויות ייזום שבאחריותו, במעונות
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 והתכניות המדיניות בקביעת השתתפות חינוכיות, אלטרנטיבות בבחירת המעונות למנהלי ייעוץ :נכללים
למעון. החינוכיות

 כי ציינו מהמפקחים שישה קשים. במקרים וטיפול ליקויים, באיתור עוסקים הם כי דיווחו המפקחים כל
 שותפים הם כי ציינו מהמפקחים ארבעה במעון. והצוות המנהל ובהדרכת תיקונים באכיפת עוסקים הם

 כי העריכו הם למעון. חניכים של ההשמה בתהליך משתתפים שהם ציינו מפקחים וארבעה המעון לניהול
 המנהל להדרכת מאשר פחות תיקונים, לאכיפת 5%וכ־ מזמנם, 10%כ- ליקויים לאיתור מקדישים הם

 ואכיפת ליקויים שאיתור לציין מיותר בניהול. והשתתפות פתרונות על המעון צוות עם ולדיון והצוות
 יש מפקחים לארבעה רק הטיפול. איכות והבטחת הרף שיטת הפעלת לצורך מאוד חשובים תיקונם
לפיקוח. תקופתית עבודה תכנית

 בחודש פעם לפחות לבקר החינוכי והמפקח הטיפולי המפקח על כי מצוין הפיקוח תפקידי בהגדרת
 המפקחים כאשר בחודש( מפעם יותר )כלומר בשנה ביקורים 18 של ממוצע על דיווחו המפקחים במעון.

 בשנה, ביקורים 19 על דיווחו החינוכיים המפקחים מוסד. בכל בשנה ביקורים 25 על דיווחו הטיפוליים
 פעמים ארבע רק מבקר הוא כי ציין חינוך משימות ומרכז בשנה, ביקורים 17 על מקצועית הכשרה מפקח
 השונים. במוסדות שונה בתדירות פיקוח ביקורי עורכים הם כי ציינו המפקחים כל מוסד. בכל בשנה

 הקדישו הטיפוליים המפקחים כאשר ביקור, לכל שעות כארבע בממוצע מקדישים הם כי ציינו המפקחים
ביקור. בכל בממוצע שעות חמש

 המפקחים פתע. ביקורי והשאר מראש מתואמים ביקורים הם הפיקוח מביקורי אחוזים וחמישה שמונים
 המפקחים על־ידי שדווחו 5% לעומת 35%כ- - פתע ביקורי של יותר גבוה אחוז על דיווחו החינוכיים

הטיפוליים.

 עם שיחה :הבאים באמצעים נוקטים הם במעון המתרחש על מידע לקבל על-מנת כי ציינו המפקחים כל
 שימוש עושים הם כי ציינו מהמפקחים שישה חניכים. עם ושיחה הדרכה וצוות טיפולי צוות המעון, מנהל

 משיחה גם במעון הנעשה על מידע מקבל הוא כי ציין אחד חינוכי מפקח ובתצפיות. בתיקיס/רשומות גם
 מפנים. וגורמים משפחה בני עם שיחה נוסף מידע כמקור ציין אחד טיפולי מפקח אחרים. מפקחים עם

לפיקוח. מהמעון שנשלח משוב דף נוסף מידע כמקור ציין נוסף חינוכי מפקח

 אחידות נמצאה לא המעונות. על לממונה הפיקוח ממצאי את מעבירים הם כי ציינו כולם המפקחים
 מפקחים שלושה המעונות. על לממונה הפיקוח ממצאי העברת מועד על לשאלה המפקחים בתשובות

 דוח מעבירים הם כי ציינו שניים ביקור, כל אחרי זאת עושים הם כי ציינו והכשרה( טיפולי )חינוכי,
 מרכז )למעט המפקחים כל בעיה. של במקרה רק דוח מעביר הוא כי ציין אחד חינוכי ומפקח תקופתי
 עליהם מדווחים שהם לפני שאותרו בליקויים המנהל עם לדון נוהגים הם כי ציינו חינוך( משימות
 שנמצאו הליקויים על למנהל מדווחים הם כי ציינו מהמפקחים ארבעה הנוער. חסות רשות להנהלת
 ביום למנהל מדווחים הם לרוב ובכתב. בעל-פה למנהל מדווחים הם כי ציינו ושלושה בלבד בעל־פה
הביקור. לאחר חודש עד מדווחים הם הפעמים ובשאר שנמצאו הליקויים על הביקור
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 עורכים אמס הם כי ציינו מפקחים ארבעה מתוקנים. הליקויים רוב כלל בדרך כי ציינו מפקחים ארבעה
 תמיד עורך הוא כי ציין מקצועית( )הכשרה אחד מפקח ורק ליקויים תיקון אחר מעקב של סדיר רישום
ליקויים. תיקון אחר מעקב רישום

 כי ציינו מפקחים חמישה נזיפה. הינה ליקויים מתקן שאינו מעון כנגד משתמשים בה העיקרית הסנקציה
 עיכוב של בסנקציות משתמשים יותר רחוקות לעתים קרובות. לעתים זו בסנקציה משתמשים הם

חניכים. הפניית ואי תשלומים

 שימוש תוך מידע ואוספים בהם לבקר מרבים הם - במעונות המצב את היטב מכירים שהמפקחים נראה
 ומובנה שיטתי איננו הנוכחי הפיקוח תהליך הרף, שיטת למאפייני בניגוד זאת, עם מגוונים. באמצעים

 בדיקה אין במעונות. הטיפול איכות את להבטיח כדי התיקונים ביצוע אחר ומעקב ליקויים באיתור
 רישום אין המעון, ולמנהל המעונות על לממונה בדיווח שיטתיות אין הנבדקים, הנושאים של אחידה

 הטיפול לאיכות שהדאגה כן, אם נראה, הליקויים. תיקון אחר שיטתי מעקב ואין הממצאים של אחיד
 פיקוח על-ידי ופחות המעונות בניהול המפקחים והשתתפות ייעוץ באמצעות יותר כיום נעשית במעונות

ושיטתי. מובנה

הקיים מהמצב ומפקחים מנהלים של ושביעות-רצון הערכה .9
 והמפקחים המנהלים של שביעות־הרצון ואת ההערכה את נבחן במעונות המצב תמונת את שהצגנו לאחר
זה. ממצב

 הן מאוד. מרוצים או מרוצים הם כי מהמנהלים 0/80°מ־ יותר דיווחו נשאלו עליהם הנושאים מן במחצית
 חדרי מניקיון המעון, של הפיזי מהמבנה מרוצים פחות היו ההוסטלים מנהלי והן הפנימיות מנהלי

 אחד בקנה עולה זה ממצא החניך. מגיע ממנה בקהילה המקצוע אנשי עם ומהקשר והמקלחת השירותים
 שביעות־הרצון יותר גבוהה הנושאים ברוב (.7 )פרק אלו גורמים עם וקשיים דעות חילוקי על הדיווח עם
הפנימיות. מנהלי של זו לעומת ההוסטלים מנהלי של

 ממנה בקהילה מקצוע אנשי עם הקשר הצוות, אווירת והניקיון, התחזוקה ;הנושאים ברוב בולט זה פער
 במעון והחברתית הלימודית והפעילות מקצועית הכשרה שמספקים הגורמים עם הקשר החניך, בא

 בכוח בעיות על הפנימיות מנהלי של הדיווחים עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים במעון. הניתן והטיפול
 בנושאי בשביעות־הרצון הפער לחניכים. ייחודיים בטיפולים ומחסור חסרה, ופנאי חברה ובפעילות אדם

המעון. מצב של המנהלים של בדיווחים ביטוי לידי בא לא והניקיון התחזוקה

 גם )הניתנת המקצועית מההכשרה מרוצים ההוסטלים ממנהלי פנימיות מנהלי של יותר גבוה שיעור
 למרות זאת, - החניכים להורי המעון בין ומהקשר בהוסטלים(, מאשר פנימיות של יותר גבוה בשיעור

בית(. ביקורי )למשל, החניך הורי עם שונים קשר אמצעי קיימים מההוסטלים יותר גבוה שבשיעור
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)באחוזים(
מעון סוג לפי במעון, שונים מהיבטים מאוד מרוציס/מרוצים הם כי ציינו אשר מעונות מנהלי :28 לוח

מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל
(N=23) (N=8) (N=34) ; במעון שונים היבטים

61 50 56 פיזי מבנה
87 75 85 החניכים חדרי ניקיון
78 63 77 והמקלחות חדרי.השירותים ניקיון
87 88 88 האוכל חדר תחזוקת
87 75 85 הצוות חדרי וניקיון תחזוקה’■

100 86 94 הצוותים בתוך הקיימת האווירה
100 72 85 הצוותים בין הקיימת האווירה

70 38 65 החניך בא ממנה בקהילה מקצוע אנשי עם הקשר
65 85 77 החניך להורי המעון בין הקשר
70 63 68 להוריהם החניכים בין הקשר

100 40 63 מקצועית הכשרה שמספקים הגורמים עם הקשר
87 72 85 במעון המתקיימת הלימודית הפעילות
87 63 80 במעון המתקיימת החברתית הפעילות
50 100 75 במעון המקצועית ההכשרה
91 50 82 במעון הניתן הטיפול

משפחתי גגומעון קורת חסרי למתבגרים מרכו אבחון, מכון גם כולל *

 ולמזון. רפואי לטיפול החניכים, לניקיון מאוד" "טוב או "טוב" ציון נתנו מנהלים של מאוד גבוה אחוז
 עולים אינם הרפואי לטיפול הגבוהים הציונים למזון. - ובפנימיות לביגוד, ניתנו גבוהים פחות ציונים
 רפואיות בדיקות נערכות לא רבים שבמעונות העובדה ועם המועט הרפואי האדם כוח עם אחד בקנה

 מאוד" "טוב ציון ההוסטלים ממנהלי 36% נתנו המעון של כללית בהערכה בתקן. שנקבע כפי לחניכים
 שלו הפנימייה את העריך אחד מנהל בהתאמה. 75%ו- 12% היו בפנימיות ההערכות ״טוב״. ציון - 64%ו-

טובה. כלא

 מעון סוג לפי מאוד, כטובים/טובים במעון שונים היבטים העריכו אשר מעונות מנהלי :29 לוח
)באחוזים(

מעונית/הוסטל
(N=23)

פנימייה
(N=8)

המעונות* כלל
(N=34) במעון שונים היבטים

83 75 79 . תקינות( ניקיון, כמות, )מגוון, ביגוד
96 50 85 זמינות( מגוון, איכות, )כמות, מזון

100 100 100 הנערים ניקיון
100 88 94 רפואי טיפול
100 88 97 המעון של כללית הערכה

משפחתי ומעון גג קורת חסרי למתבגרים מרכז אבחון, מכון גם כולל *

מפקחים. הם עליהם למעונות הקשורים שונים היבטים להעריך נדרשו המפקחים גם
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 ואכן, לחוסה. האדם כוח להיקף מאוד" "טוב או "טוב" הציון את נתנו המפקחים כל כי לראות ניתן
 את נתנו המפקחים שבעת מתוך חמישה התקנות. לדרישות יחסית במעונות גבוה נמצא האדם כוח היקף
 והקשרים הפיזי המבנה כולל נשאלו, עליהם במעון האחרים ההיבטים לרוב מאוד" "טוב או "טוב" הציון

גבוהים. ציונים להם לתת פחות נטו המנהלים אשר תחומים - הילדים והורי הקהילה עם המעון של

מוחלטים( )במספריס מאיד ביס/טוכ>ס1כט במעון שוגים היבטים העריכו אשר מפקחיס :30 לוח
(N=7) מפקחים במעון שונים היבטים

5
7
5
5
5
5
5
5
6

 המעון של הפיזי המבנה
 לחניך אדם כוח היקף

 במעון הצוות לאנשי מקצועית הכשרה
 בקהילה שירותים עם מעון של קשרים
 החניכים הורי עם מעון של קשרים
 חניך לכל מתאים טיפול הענקת
 לחניכים הניתן הטיפול איכות
 לחניכים הניתן הטיפול על אישי מעקב

המעונות של כללית הערכה

 מפקחים. הם עליהם המעונות של כללית בהערכה "טוב" הציון את נתנו המפקחים שבעת מתוך שישה
שבפיקוחו. המעונות ברוב המצב את מתאר טוב" כל-כך "לא הציון כי סבר אחד מפקח

 טוב"(. כל-כך ל״לא מאוד" "טוב שבין )ציון מפקחים הם עליהם מהמעונות אחד לכל ציון נתנו המפקחים
 עשרים אחד. מציון יותר שקיבלו מעונות יש בהם, המבקר אחד ממפקח יותר יש רבים שבמעונות מאחר
 "טוב" הציון את אחד מפקח נתן לרוב מהמפקחים. שונים ציונים קיבלו אלו ממעונות אחוזים ושבעה
 טוב/טוב הציון את קיבלו מהמעונות אחוזים וחמישה ארבעים טוב". כל-כך "לא הציון את אחר ומפקח
 מכל טוב" "לא או טוב" כל-כך "לא הציון את קיבלו 27%ו־ בהם המבקרים המפקחים מכל מאוד

 בין שונים ציונים התקבלו שלגביהם המעונות 27% את לשניים נחלק אם בהם. המבקרים המפקחים
 "טובים או כ״טובים" הוערכו 70%כ־ כי נמצא נמוכים, ציונים עם למעונות גבוהים ציונים עם מעונות
 שהולם ממצא טוב, טוב/לא כל־כך לא ציון קיבלו ההוסטלים לעומת מהפנימיות יותר גבוה אחוז מאוד".

הפנימיות. מנהלי של יותר הנמוכות ההערכות את

)באחוזיס( מעון סוג לפי חמפקחיס, מן שקיבלו חציוגיט קטגזרמת לפי מעוגות :31 לוח
מעונית/הוסטל פנימייה המעונות* כלל

(N=23) (N=8) (N=34) הציונים קטגוריות
48 50 45 מאוד טוב/טוב ציון
26 38 27 טוב טוב/לא כל-כך לא ציון
26 12 27 המפקחים על-ידי שונים ציונים

 מנהלים של גבוה אחוז הפיקוח. בתהליך שונים מהיבטים שביעות־רצונם על נשאלו והמפקחים המנהלים
 וכל מהמנהלים אחוזים ואחד תשעים הפיקוח. על-ידי הנתונים מאיסוף מרוצים הם כי ציינו ומפקחים
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 מהמפקחים 71%ו- מהמנהלים אחוזים וחמישה שמונים סביר. הפיקוח ביקור משך כי ציינו המפקחים
 יותר וקצת מהמנהלים אחוזים ושלושה שבעים סביר. פיקוח בביקור הנבדקים הנושאים מספר כי סברו

 מנהלים של יותר גבוה שיעור כי לציין מעניין סביר. הפיקוח ביקורי סברו.שמספר המפקחים ממחצית
 שסברו המפקחים מבין סביר. הפיקוח ביקורי ומספר הנבדקים מספר'הנושאים כיי סברו מפקחים מאשר

מדי. מועט הביקורים מספר כי סברו רובם סביר, איננו הפיקוח ביקורי מספר כי

 כל הטיפול. לאיכות תורם ושהוא המעון בניהול עוזר .שהפיקוח סברו והמפקחים המנהלים כמחצית
 המצב את משקף הוא כי סברו 830/0;הוגנת ובצורה מקצועית בצורה מתבצע הפיקוח כי סברו המפקחים
 הפיקוח ממצאי כי סברו (90%) ורובם הוגנת, בצורה נעשה הפיקוח כי סברו המנהלים כל גם במעונות.
 בהשוואה מנהלים, של נמוך אחוז מאוד". "רבה או "רבה" במידה במעונות המציאות את משקפים

(.32 )לוח מאוד״ ״רבה או ״רבה״ במידה מקצועית בצורה נעשה שהפיקוח סברו למפקחים;

)באחוזים(
בפיקוח מהיבטים מאוד דבח רבח/מידח במידה שבעי-רצק שהם ענו, אשר ומפקחים מנהלים :32 לוח

מפקחים
(N=7)

 מנהלים
(N=־34)

43 56 . המעון בניהול עוזר הפיקוח
59 43 הטיפול לאיכות תורם הפיקוח

100 100 הוגנת בצורה מתבצע הפיקוח
0 17 אחידה בצורה מתבצע הפיקוח

100 ■ 68 מקצועית בצורה מתבצע הפיקוח
83 90 במעון המציאות את משקפים הפיקוח ממצאי

 כאשר הטיפול, לאיכות ותורם המעון בניהול עוזר הפיקוח כי סברו ומהמנהלים מהמפקחים כמחצית רק
 מהמפקחים אחוזים ואחד שבעים המנהלים. משיעור יותר נמוך אף היה כך שסברו המפקחים שיעור
 כי סברו מהמנהלים 17% ורק מהמפקחים אחד לא אף הפיקוח. לעבודת מיומנויות להם חסרות כי ציינו

 מאוד חשוב/חשוב כי ציינו ומהמנהלים מהמפקחים 70%כ- לציין יש אחידה. בצורה נעשה הפיקוח
אחידה. בצורה יתבצע הפיקוח שתהליך

 מרוצים או מרוצים הם כי המפקחים משבעת ארבעה ציינו הפיקוח מתהליך שביעות־רצונם לסיכום
 מהמנהלים אחוזים ושישה שישים כלל. שבע־רצון אינו אחד ומפקח כללי באופן הפיקוח מתהליך מאוד

כלל. שבעי־רצון היו לא 3%ו- הפיקוח מתהליך מאוד מרוצים או מרוצים היו
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deficiencies. Conversely, they are involved in many aspects of treatment and administration, some 
of which are not included in their job description.

The supervisors and directors themselves expressed a need for improving the regulatory system. 
While most supervisors and directors believe that the supervision is carried out in a professional and 
fair manner, and that the findings of the supervision do reflect the reality in the institutions, only 
half think that the supervision contributes to the quality of care in the institution and the vast 
majority are of the opinion that the supervision is not carried out uniformly.

Based on the findings presented in this report, structured tools for the supervision of institutions 
were formulated, and a uniform and systematic regulatory process was developed. The new 
regulatory system, currently being introduced in Youth Protection Authority institutions, is now in 
experimental stages.



variety of social and recreational activities, although the hostels are more active in this area than the 
residential homes.

The majority of institutions have most of the required safety measures. However, hostels have less 
clear physical boundaries than do residential homes, as suits their more “open” nature. Routine 
medical examinations are conducted in three-quarters of the institutions - albeit as needed and not 
with any regularity, as required by the regulations.

All of the institutions have a personal care plan for each youth. However, not all of them write this 
plan, or all of its components (e.g., schedule, specific activities), in the youth’s personal file. This 
problem is more prevalent in residential homes than in hostels. The most common type of therapy in 
institutions is sessions with the social worker; other treatments, such as art or movement therapy, 
are far less common. About two-thirds of the residential home directors and one-third of the hostel 
directors noted that some youths need special therapy but do not receive it. The use of punishment 
to set limits is more prevalent in residential homes than in hostels. The main method of punishment 
is a verbal warning. According to directors, no use is made of corporal punishment, or of sleep, or 
food, deprivation. Positive reinforcement - most often praise or verbal encouragement - is more 
prevalent in hostels than in residential homes.

Parent visits to an institution are an indication of the nature of their relationship with their child. In 
more than two-thirds of the hostels and less than half of the residential homes, all or most parents 
visit their children. The youth residing at most institutions visit home more frequently than 
regulations permit. The staffs of more than two-thirds of the institutions visit the homes of youths. 
Parents of youths residing at half of the institutions are involved in determining their child’s 
program of treatment.

Running away, theft and violence are the youth’s most prevalent deviant behaviors. Only some of 
the institutions respond to these actions according to Youth Protection Authority procedures.

Contact between an institution and agencies in a youth’s community of origin is important to the 
institution’s understanding of the youth, and its efforts to prepare him or her for eventual return to 
the community. Almost all of the institutions have contact with referring agencies and other 
agencies in the youth’s community of origin. However, roughly one-third of the institution directors 
indicated that differences of opinion and difficulties arose as a result of this contact; such 
difficulties were more prevalent for hostels than residential homes.

The regulatory system of Youth Protection Authority institutions comprises seven supervisors, 
some of whom are coordinators responsible for the institutions in a given geographic region, and 
some of whom are responsible for various aspects of residential life in the institutions, such as 
therapy, education and training; all supervisors are professionals. It was found that the supervisors 
devote only about 15% of their time to identifying and correcting deficiencies. Only half of them 
have a periodic plan of surveillance, and only half of them keep organized records of correction of



Abstract

In 1994, a project was begun to improve the regulatory system of institutions for youth and 
adolescents in stress and danger that are regulated by the Youth Protection Authority of the Ministry 
of Labor and Social Affairs. These institutions are at the end of the continuum of therapeutic 
residential care and are geared for youths who have been removed from their homes by a court order 
under the Youth Law. The project is based on a new method, the RAF Method for Regulation, 
Assessment, Follow-up and Continuous Improvement of the Quality of Care. The RAF Method was 
developed in the JDC-Brookdale Institute, and is based on the tracer approach and on principles of 
quality assurance. As part of the assessment process, a survey was conducted in 1995 to describe the 
structural and treatment aspects of the institutions, and the regulatory system which is currently in 
use. The study’s goal was to serve as a source of information for developing the surveillance tools 
for the new system, and as a basis for evaluating the changes taking place following its introduction. 
Information was gathered using structured questionnaires completed by the Youth Protection 
Authority supervisors and by the directors of all 34 institutions serving 532 youth in all. Among 
these institutions were residential homes, hostels, diagnostic centers, and a center for homeless 
adolescents. Half of the institutions are publicly owned, one-third are owned by the government, 
and the remainder are privately owned.

As a rule, the institutions meet the standards for personnel set down in the regulations. In fact, the 
actual staffing standard for counselors and house mothers is two times higher than what is required 
by the regulations, and for social workers is three times higher than what the regulations require. 
However, only 15% of the institutions have a psychologist on staff.

With one exception, all of the institution directors have post-secondary education that complies with 
regulations. Three-quarters of them have at least four years’ experience and three-quarters of them 
have had administrative training. A higher proportion of residential home directors than of hostel 
directors reported having personnel problems, such as difficulty recruiting staff or staff “bum out”; 
this is consistent with the lower job requirements that residential homes set for counselors.

In most of the institutions, occupancy does not match capacity; most are under-occupied. It should 
be noted that the occupancy in Youth Protection Authority institutions changes periodically, as a 
result of relatively short lengths of stay. For example, one year after collection of the data presented 
in this report (i.e., 1996), most of the institutions were over-occupied and had long waiting lists.

The ratio of residents to dorm rooms, bathrooms, and showers, is much lower than that cited in the 
regulations, and even than that recommended by a panel of experts. Hostels have more personal 
equipment than do residential homes, but residential homes have more recreational equipment than 
hostels; this is not surprising, as hostels use recreational facilities in the community. The youth 
residing at most residential homes attend school on the premises, while the youth residing at most 
hostels attend school in the community. Hostels hold more after-school educational activities, while 
residential homes devote more time to vocational training. The majority of the institutions offer a
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The Project to Improve the Regulatory Systems of 
the Ministry of Labor and Social Affairs

A. The Project
The project to improve the regulatory systems of the Ministry of Labor and Social Affairs was 
begun in 1994, with the aim of effecting continuous improvement in the quality of care provided in 
frameworks regulated by the various divisions of the Ministry. The project is based on the RAF 
Method of Regulation, Assessment, Follow-up and Continuous Improvement, of .Quality , of Care, 
which was developed by researchers at the JDC-Brookdale Institute. The RAF Method is based on 
the tracer approach for monitoring the quality of care, and on principles of quality assurance. 
According to this method, surveyors examine selected resident problems (tracers) and 
comprehensive indices of institutional quality of care. Data are gathered from several sources, with 
emphasis on the client as a source of information. The collection of data on structure, process, and 
outcome facilitates the identification of deficiencies and their causes, as well as the recommendation 
of appropriate intervention programs for their correction. Surveillance is conducted systematically; 
this facilitates monitoring and the correction of deficiencies, and ensures a constant flow of 
information on the quality of care in all frameworks, nationwide. Following the success of a 
five-year demonstration program, the RAF Method was officially implemented in .the routine 
surveillance of institutions for the semi-independent and frail elderly of the Service for the Aged of 
the Ministry of Labor and Social Affairs. It has also been made part of the.routine surveillance of 
hospitals for the chronically ill, conducted by the Public Health'Services of the Ministry, of Health.

B. The Organizations Participating in the Project and the Target Population
Four organizations are partners in the project: The Ministry of Labor and Social Affairs;■ jpCrlsrael, 
the JDC-Brookdale Institute, and ELKA (JDC-Israel’s human resources development division). 
Participants from the Ministry of Labor and Social Affairs include the Children and Youth Services, 
which is responsible for regulating some 230 residential homes for children and youth; the 
Department for the Treatment of People with Mental Retardation, which is responsible for 
regulating some 50 institutions for retarded younger and older people; the Youth Protection 
Authority, which is responsible for regulating some 40 institutions for youth and adolescents in 
stress and danger; and the Out-of-home Care Department of the Rehabilitation Services 
Administration, which is responsible for regulating some 20 institutions for the disabled. In all, 
approximately 340 institutions are involved in the project. JDC-Israel and the JDC-Brookdale 
Institute are partners with the Ministry of Labor and' Social Affairs in the project’s funding.

C. Patterns of Operation
As part of the project, professional teams were established to develop regulatory tools and processes 
based on the RAF Method for each of the regulatory systems of the four services of the Ministry of 
Labor and Social Affairs: the Children and Youth Services; the Department for the Treatment of 
People with Mental Retardation; the Youth Protection Authority; and the Out-of-home Care 
Department of the Rehabilitation Services Administration. JDC-Brookdale institute researchers are
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