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תקציר

רקע
במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מתקיים תהליך של מעבר לחשיבה תוצאתית )מכלול נורמות ומנגנונים המעודדים 

חתירה מתמשכת לשיפור תוצאות בשירותים חברתיים(, כחלק מהמהלך המשרדי של "מיזם התוצאות" – מיזם החותר לפיתוח, 

למיסוד ולהטמעה של החשיבה התוצאתית בשירותי הרווחה במטרה להביא לידי שיפור איכות ההתערבות שלהם. לפיכך מתבצע 

במשרד תהליך חשיבה מחדש על פנימיות השירות לילד ולנוער: תורת העבודה, השמה, התמודדות עם נשירה ותעריפים. במסגרת 

התהליך הוחלט למפות את מגוון התפוקות הקיים כיום בפנימיות. המשרד פנה ליחידה לאיכות בשירותים חברתיים במכון מאיירס-

ג'וינט-ברוקדייל כדי שתבצע את המיפוי, עקב התמחותה בנושא הטמעת החשיבה התוצאתית וכן בשל ניסיונה רב השנים בעבודה 

עם פנימיות השירות לילד ולנוער בנושא שיפור איכות. 

מטרות
מטרת המיפוי היא לאסוף מידע מקיף ועדכני על התפוקות הניתנות לחניכים בפנימיות השירות לילד ולנוער. מידע זה ישמש בסיס 

לגיבוש מדיניות ולקבלת החלטות במסגרת הרפורמה בפנימיות השירות. 

שיטות
שלב העבודה הראשון כלל כינוס שלוש קבוצות מיקוד מחוזיות של מפקחים ארציים, מנהלי פנימיות ורכזי טיפול, במטרה לזהות 

את התפוקות ולגבש רשימה לצורך המיפוי. בשלב השני נערך סקר בקרב מנהלי הפנימיות על אודות התפוקות: תפוקות הניתנות 

ישירות לחניכים; תפוקות מערכתיות, כלומר פעולות של הצוות שאינן כוללות השתתפות ישירה של החניכים אך משפיעות עליהם 

בעקיפין )למשל הכנת תוכנית טיפול(; ותפוקות לצוות הפנימייה )למשל השתלמויות(. הסקר נעשה באמצעות שאלון למילוי עצמי 

והרווחה אחראי להן מתוכם השיבו 55  ולנוער במשרד העבודה  באינטרנט. השאלון הועבר ל-96 מנהלי פנימיות שהשירות לילד 

מנהלים, כלומר שיעור היענות של 57%.

ממצאים מרכזיים
הפנימיות מיישמות מגוון רחב של תפוקות, בייחוד בתחומים הקשורים לתהליכי העבודה של צוות הפנימייה עבור החניכים )שיעור 

הפעלה ממוצע של 95%(, השגחה והתערבות רפואית ופרה-רפואית )89%( ותפוקות רחבות השתתפות )88%(, המתבצעות בקרב 

קבוצות רחבות של חניכים, למשל פעילויות הפגתיות והעשרתיות כגון טיולים או מופעים. מתוך 103 תפוקות שמופו, הפנימיות 

בהיקף  להפעלתן,  השונים  והמודלים  הפנימיות  של  השונים  הסוגים  בין  מעטים  הבדלים  נמצאו  תפוקות.   66 בממוצע  מפעילות 

ההפעלה של התפוקות. 
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מסקנות עיקריות 
ההבדלים בין התעריפים הניתנים לפנימיות על פי מאפייני החניכים וכן ההבדלים בין הפנימיות לפי מודל ההפעלה אינם באים לידי 

ביטוי בהיקף ובסוג של התפוקות הניתנות בפנימיות. יש צורך במחקר נוסף כדי לבדוק עד כמה התפוקות הניתנות לחניכים נותנות 

מענה מספק לצורכיהם. 



iii

דברי תודה
ברצוננו להודות לכל האנשים שעזרו בביצוע המיפוי ובהכנת הדוח.

ראשית, ברצוננו להודות לעמיתינו במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: לאורלי מנזלי, ששימשה בתקופת העבודה על 

המיפוי כמנהלת תחום תכנון ומדיניות רווחה, אגף בכיר מחקר תכנון והכשרה; לד״ר הלה חיים צוויג, ששימשה מפקחת ארצית: 

לילד  השירות  ארצית,  פנימיות  שמייסר, מפקחת  ישראלי  לחמה  ולנוער;  לילד  השירות  איכות,  ובקרת  תשתיות  תוכניות,  פיתוח 

ולנוער. תודה גם לרקפת בן גיא, שהייתה סגנית מנהלת האגף לשירותים חברתיים ואישיים. תודה למפקחים הארציים על הפנימיות 

בזמן תחילת המיפוי: בנצי בראנץ ויוסי וקנין.

תודות שלוחות למשתתפים בקבוצות המיקוד - מפקחות מחוזיות, מנהלי פנימיות ורכזי טיפול.  

תודה למנהלי פנימיות הרווחה ברחבי הארץ, אשר השקיעו מזמנם והשיבו על שאלון המיפוי.

על מחשוב  לבן שלומי  תודה  השונים של המחקר.  בשלבים  סייעו  במכון מאיירס-ג׳וינט-ברוקדייל, אשר  לחברינו  תודות  לבסוף, 

התפוקות,  וארגון של  למיון  התפיסה  בהבניית  עזרתה  על  ארזי  טל  לד”ר  הייעוץ המתודולוגי,  על  רומנוב  דמיטרי  לד”ר  השאלון, 

התקציר  של  לאנגלית  התרגום  על  רוזנפלד  לג’ני  הלשון,  עריכת  על  כהן  לרעיה  המועילות;  הערותיה  על  צמח-מרום  תמי  ולד”ר 

ולענת פרקו-טולדנו על ההכנה לדפוס.  
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1. מבוא
במכון  חברתיים  בשירותים  לאיכות  ליחידה  פנה  והרווחה(  העבודה  )להלן משרד  והשירותים החברתיים  הרווחה  העבודה,  משרד 

מאיירס-ג’וינט ברוקדייל כדי למפות את מגוון התפוקות שמפעילות הפנימיות לילדים בסיכון, שהשירות לילד ולנוער אחראי להן. 

עם  בעבודה  שנים  רב  ניסיון  לה  יש  כן  וכמו  תוצאתית”,1  “חשיבה  בנושא הטמעת  חברתיים מתמחה  בשירותים  לאיכות  היחידה 

הפנימיות בנושא שיפור האיכות של השירות. דוח זה מסכם את ממצאי העבודה שהיחידה ערכה, למיפוי התפוקות בפנימיות.

1.1 רקע
במשרד העבודה והרווחה מתקיים תהליך של מעבר לחשיבה תוצאתית במסגרת מיזם התוצאות – מיזם שמוביל מהלך אסטרטגי 

את  לשפר  היא  המרכזית  ומטרתו  ישראל  במדינת  הרווחה  בשירותי  תוצאתית  חשיבה  של  ולהטמעה  למיסוד  לפיתוח,  החותר 

הוא  והרווחה  העבודה  שבמשרד  ולנוער  לילד  השירות  של  המרכזיים  המפעלים  אחד  ללקוחות.  הניתנות  ההתערבויות  איכות 

הפנימיות לילדים בסיכון. פנימיות אלו הן מסגרות חוץ-ביתיות של מערכת הרווחה שמטרתן לטפל בילדים שסביבתם המשפחתית 

וכן אינה  ואת ההכלה הרגשית,  צורכי הקיום שלהם, את ההגנה, את התחזוקה  והקהילתית אינה מסוגלת לספק להם כראוי את 

רצף  פני  על  ונמצאות  מגוונות  חוץ-ביתית  בהשמה  לצורך  הסיבות  שלהם.  הצמיחה  לפוטנציאל  ולדאוג  אותם  לשקם  מסוגלת 

המתחיל בחסכים סביבתיים שמונעים התפתחות מיטבית של הילדים, עובר בהזנחה פיזית והזנחה רגשית ומגיע עד מצבי סיכון או 

סכנה המאיימים איום חמור על רווחתם של הילדים ואף על חייהם. במקרה שכל האפשרויות לטיפול במסגרת הבית והקהילה אינן 

עולות יפה, פתרון ההשמה החוץ-ביתית מיועד למטרה כפולה – הגנה וטיפול. הפנימייה מהווה מרחב בטוח לשיקומם ולהתפתחותם 

)זעירא, עטר-שוורץ  התקינה של הילדים ואמורה לספק להם את כל צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, החברתיים והאינטלקטואליים 

ובנבנישתי, 2012(.

השירות לילד ולנוער במשרד העבודה והרווחה אחראי להשמה החוץ-ביתית של ילדים בסיכון בישראל. בשנת 2015 היו בישראל 

של  צורכיהם  למגוון  מותאמות  הפנימיות   .)2017 החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה,  )משרד  בפנימיות  בסיכון  ילדים   7,419

הילדים ובני הנוער. חלקן נשענות על שירותי הקהילה שבה הן נמצאות, ובחלקן רבים מן המענים הנדרשים נמצאים בתוך מתחמן 

ומיעוטן  ציבורית  בבעלות  הן  הפנימיות  מרבית  ל-200.   30 בין  נע  בפנימייה  החניכים  לימודים(. מספר  )כולל  הפנימיות  הפיזי של 

בבעלות פרטית. הן נותנות שירות לכל המגזרים: ממלכתי-חילוני, ממלכתי-דתי, חרדי וערבי. 

לפנימיות מגיעים ילדים ובני נוער ברמות שונות של קשיים, הכוללים הפרעות נפשיות )חלקם לאחר אשפוז פסיכיאטרי(, ליקויי 

למידה, בעיות התנהגות )התפרצויות זעם, תוקפנות, התנהגות עבריינית(, הפרעות אישיות ואצל חלק מן הילדים ובני הנוער יש גם 

נטייה לאובדנות. 

כוללת תכנון  היא  ומנגנונים המעודדים חתירה מתמשכת להשגת תוצאות בשירותים חברתיים.  נורמות  כולל למכלול של  היא שם  “חשיבה תוצאתית”   1

מבוסס ידע ומידע המכוון להשגת תוצאות, הערכה שיטתית של מידת השגתן ושימוש רגיש ומושכל במידע שנאסף, כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור 

דרכי העבודה.
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האוכלוסייה המטופלת

הפנימיות המפוקחות על ידי משרד העבודה והרווחה מסווגות לכמה סוגים, על פי האוכלוסיות המטופלות בהן )צמח-מרום, הלבן-

אילת וסבו-לאל, 2012(:

פנימיות שיקומיות — לחניכים עם ליקויי למידה ו/או פער לימודי ניכר ו/או חסכים רגשיים, שאובחנו כבעלי פוטנציאל התפתחות 

תקין;

פנימיות טיפוליות — לחניכים עם תפקוד לקוי בתחומים רבים עקב ליקוי אורגני, התנהגותי, נפשי-רגשי או שילוב ביניהם וצורך 

במסגרות חינוך מיוחד; 

פנימיות פוסט-אשפוזיות — לחניכים לאחר אשפוז פסיכיאטרי, או כחלופה לאשפוז ומניעתו; פנימיות אלו קולטות גם ילדים עם 

בעיות חמורות ומורכבות במיוחד וילדים עם הפרעות התנהגות קשות שאינם נקלטים בפנימיות הטיפוליות.

פוסט- טיפוליות  פנימיות  או  שיקומיות-טיפוליות  פנימיות  כגון  שונים,  וצרכים  מאפיינים  עם  ילדים  המשלבות  פנימיות  גם  יש 

אשפוזיות. 

מודל ההפעלה 

הפנימיות מחולקות גם לפי מודל ההפעלה שלהן: המודל הקבוצתי, הכולל ילדים ובני נוער בגילים דומים, בטיפול מדריכים; המודל 

המשפחתי, הכולל משפחתון עם זוג הורים המטפלים בילדים בגילים שונים; והמודל המשולב, שבו יש גם משפחתון וגם בני נוער 

בטיפול מדריכים. 

דרכי העבודה

הפנימיות נבדלות גם בדרכי העבודה שלהן עם החניכים. נוהלי הפנימיות כוללים הנחיות מפורטות בעניין דרכי העבודה המצופות 

מהן ביחס לשגרת היום, טיפול בצרכים השונים של החניכים, סיוע לימודי, העשרה ועוד. עם זאת הצטברו עדויות מביקורי פיקוח 

ומראיונות עם אנשי שטח ומפקחים במסגרת ועדות היגוי שונות, שפנימיות רבות אינן בהכרח פועלות על פי הנחיות אלו וכי בשטח 

התגבשו דרכי עבודה שונות מאלו שהוכתבו על ידי השירות. 

1.2 מבנה הדוח
הדוח פותח בתיאור התהליך: מטרת המיפוי ומהלך העבודה. הפרק לאחר מכן מציג את ממצאי המיפוי, בחלוקה לסוגי ההתערבות 

ולאסטרטגיות ההתערבות. 

תפוקות הניתנות לחניכים ישירות

תפוקות טיפוליות פרטניות הניתנות בפנימייה ■

ליווי ותמיכה אישית לחניך ■
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תפוקות קבוצתיות-טיפוליות: תפוקות שניתנות בקבוצה לצורך טיפולי )שאינו לימודי, חווייתי או העשרתי( ■

תפוקות קבוצתיות: תפוקות שהן באוריינטציה חינוכית-העשרתית ■

חוגים המוצעים לחניכים, בתוך הפנימייה ומחוצה לה ■

תפוקות רחבות השתתפות: תפוקות הפגתיות והעשרתיות המיועדות לכמה קבוצות או שכבות גיל או לכלל הפנימייה, למשל  ■

טיולים או מופעים.

תפוקות להורים ולמשפחה: תפוקות הניתנות להורי החניכים ולמשפחתם הגרעינית )גם לאפוטרופוסים, אם אין הורים( ■

מענים רפואיים וָּפָרה-רפואיים ■

תפוקות מערכתיות )תפוקות לחניכים בעקיפין(

 תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור  ■

טיפול מערכתי בחניכים ■

תפוקות לצוות

תפוקות לצוות הפנימייה: השתלמויות, הדרכות ופעילויות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות. ■

סיכום של ממצאי המיפוי ומגבלותיו מובאים בסיום הדוח. 



4

2. המיפוי: מטרה ומהלך העבודה

2.1 מטרת המיפוי
זה  ולארגנו. מידע  ולנוער  לילד  ועדכני על התפוקות הניתנות לחניכים בפנימיות השירות  מטרת המיפוי היא לאסוף מידע מקיף 

מיועד לשמש בסיס לגיבוש מדיניות ולקבלת החלטות במסגרת הרפורמה בפנימיות השירות. 

2.2 מהלך העבודה
המיפוי כלל שני שלבים:

זיהוי ראשוני של התפוקות וגיבוש רשימה ממצה שלהן — שלב מקדים זה בוצע לצורך בניית השאלונים לסקר אינטרנטי. . 1

איסוף מידע ממנהלי הפנימיות, באמצעות שאלון מקוון, לשם הפקת תמונת מצב ארצית על התפוקות. . 2

2.2.1 שלב ראשון – זיהוי התפוקות וגיבוש רשימה ממצה 

כדי לזהות את מגוון התפוקות הניתנות בפנימיות כונסו קבוצות מיקוד של מפקחים ארציים על הפנימיות, מנהלי פנימיות ורכזי 

טיפול. בתחילת שנת 2017 כונסו שלוש קבוצות. הדיון בקבוצות התבסס על רשימה ראשונית של תפוקות שגיבשה קודם לכן ועדה 

משרדית שדנה בצרכים של הילדים ומשפחותיהם. קבוצות המיקוד חילקו את התפוקות האלה לקטגוריות לפי צורכי הילד ו/או 

משפחתו. לפירוט מלא של שלב גיבוש הרשימה ראו נספח א.

א. החלטות על אופן המיפוי

על בסיס המידע שעלה בקבוצות גיבשו החוקרות רשימה הכוללת מגוון רחב של תפוקות )ראו נספח א(. תפוקות אלו נועדו להבניה 

וארגון בשאלון המיפוי. שתי החלטות מרכזיות נתקבלו ביחס לאופן המיפוי: 

בסיס  ■ על  לצוות,  המופנות  כלומר התפוקות  הארגון,  ברמת  התפוקות  את  וכן  החניך  ברמת  התפוקות  את  במיפוי  לכלול  יש 

התפיסה שרבות מן התפוקות הניתנות לצוות מטרתן שיפור העבודה עם החניכים. 

כדי להגיע למיפוי ממצה ולהימנע מכפילויות יש לדאוג שהשאלון שייבנה לא יאפשר לדווח על כל תפוקה יותר מפעם אחת  ■

או במקומות שונים )כפי שעלול לקרות אם מיון התפוקות בשאלון ייעשה לפי שאלות על סיפוק הצרכים(. הוחלט לחלק את 

התפוקות לפי אסטרטגיות התערבות )למשל, תפוקות פרטניות: טיפוליות; תפוקות קבוצתיות: טיפוליות; ותפוקות קבוצתיות: 

חינוכיות(, ובכך לצמצם עד כמה שאפשר את האפשרות לכפל דיווחים. 
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ב. גיבוש השאלונים למנהלי הפנימיות 

תפוקות   16 להוריהם,  ומקצתן  לחניכים  ישירות  הניתנות  תפוקות   70 מתוכן,  תפוקות.   103 הכוללת  רשימה  גובשה  הכול  בסך 

התפוקות  בחניכים.  הטיפול  איכות  על  השפעה  להן  אשר  לצוות,  הניתנות  תפוקות  ו-17  לחניכים,  בעקיפין  הניתנות  מערכתיות 

חולקו, כאמור, ל-11 קבוצות על פי אסטרטגיית ההתערבות. צוות המיפוי בנה את השאלון לפי סוג ההתערבות: תפוקות ישירות, 

תפוקות מערכתיות ותפוקות הניתנות לצוות. בכל פרק של השאלון ניתנה אפשרות לדווח על תפוקות נוספות מאותו הסוג שאינן 

מופיעות בשאלון. 

לאחר שגובשה טיוטה של השאלון, ביקשנו לתקף אותו, כלומר לבחון האם הפריטים בודקים את עולמות התוכן אותם התכוונו 

טיוטת השאלון  כך,  לשם  הפנימיות.  בעבודת  הרפורמה  בתהליך של  את המטה  ישרת  האם השאלון  לבחון  רצינו  בנוסף,  למדוד. 

הועברה לשתי שופטות, המפקחות הארציות של פנימיות השירות לילד ולנוער, לבדיקת הסכמה על תוכן הפריטים ועל החלוקה 

לעולמות התוכן. המפקחות מילאו בעצמן את השאלון, ונתבקשו לדווח האם התפוקות ברורות, מסווגות בהתאם לעולם התוכן של 

הפנימייה, וכן להעיר באם יש שאלות שאינן מובנות, והאם יש צורך להוסיף או לגרוע שאלות מהשאלון. 

ולהפחית את  לזרז את העבודה  הייתה  ולקראת העברת השאלון התקבלו שתי החלטות שמטרתן  לאחר המשוב של המפקחות, 

המעמסה על המנהלים: הראשונה, הוחלט להפיץ את השאלונים ללא ביצוע בדיקה מקדימה של השאלון בקרב מספר מנהלים. 

השנייה, הוחלט להפיץ למנהלים רק שאלון ממוחשב למילוי, בלי לאפשר להם לעיין בשאלון כולו בגרסת נייר )שבאמצעותה אפשר 

הכמות  על  אלו השפיעו  החלטות  מילוי השאלון(.  לצורך  לאֵּתר  שיש  המידע  פרטי  כל  את  הכוללת  המלאה  התמונה  את  לראות 

והאיכות של השאלונים שמנהלי הפנימיות מילאו בהמשך, כמפורט בפרק 5.

2.2.2 שלב שני: איסוף מידע ממנהלי הפנימיות, באמצעות השאלון, לשם הפקת תמונת מצב ארצית 

השאלון, למילוי עצמי באינטרנט, הועבר בחודשים ינואר-מארס 2018 ל-96 מנהלי פנימיות שהשירות לילד ולנוער במשרד העבודה 

 48 מהמנהלים  בחזרה  התקבלו  תשע”ז.  החולפת,  הלימודים  בשנת  פעילותם  על  לדווח  נתבקשו  המנהלים  להן.  אחראי  והרווחה 

ונוסף עליהם 7 שאלונים חלקיים שבהם מידע מספק דיו להכללה בחלק מפרקי הדוח. בסך הכול עמד שיעור  שאלונים מלאים, 

מילאו  הפנימיות שמנהליהן  רשימת   .1 בלוח  מופיע  פרק בשאלון  בכל  פירוט מספר המשיבים  על 57%.  על השאלונים  ההיענות 

שאלונים מופיעה בנספח ב. 
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לוח 1: מספר המנהלים שהשיבו, על פי פרקי השאלון

N פרק 

155. תפוקות פרטניות: טיפוליות 

253. תפוקות פרטניות: לא טיפוליות – ליווי ותמיכה אישית לחניך 

352. תפוקות קבוצתיות: טיפוליות 

450. תפוקות קבוצתיות: חינוכיות-העשרתיות

550. חוגים 

650. תפוקות רחבות השתתפות: לכמה קבוצות, שכבות גיל או לכלל הפנימייה

749. תפוקות להורים ולמשפחה 

849. תפוקות רפואיות ופרה-רפואיות

949. תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור

49 10. טיפול מערכתי בחניכים

1148. תפוקות לצוות הפנימייה: השתלמויות, הדרכות ופעילויות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות 

בשל שיעור ההיענות הנמוך יחסית לשאלון בדקנו אם ישנם הבדלים משמעותיים בין המנהלים שהשיבו לבין המנהלים שלא השיבו, 

מבחינת מאפייני הפנימיות שהם מנהלים – סוג הפנימייה וגודלה )כלומר מספר החניכים המתחנכים בה(. ההשוואה מלמדת כי מאפייני 

הפנימיות שמנהליהן השיבו על השאלון דומים למאפייני הפנימיות שמנהליהן לא השיבו על השאלון, ולכן על אף שיעור ההיענות 

הנמוך הממצאים מייצגים כראוי את האוכלוסייה. ההשוואה בין מאפייני הפנימיות שמנהליהן השיבו לבין אלו שלא מופיעה בנספח ג. 

לבקשת השירות, נכללו בתחילת המיפוי שמונה מנהלים של פנימיות חינוכיות, בהפעלת הִמנהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך, 

שמתחנכים אצלם ילדים במימון משרד העבודה והרווחה. מתוך שמונת המנהלים רק שני מנהלים מילאו שאלונים במידת מילוי 

מספקת, באופן שניתן היה לכלול בממצאים. אולם, מכיוון שאין די במידע משתי פנימיות על מנת לייצג את העשייה בפנימיות 

חינוכיות, נתונים אלו אינם מוצגים בדוח זה. 

שלושה מנהלים בחרו למלא שאלון אחד עבור כמה פנימיות בהפעלתם, במקום למלא שאלון אחד עבור כל פנימייה. בנוסף, עמותה 

המפעילה למעלה מעשר פנימיות במודל משפחתי, שהתבקשה לספק מידע על אודות כל הפנימיות בהפעלתה, מילאה בפועל שאלון 

אחד בלבד, שמתאר פנימייה מייצגת אחת. לא נמסרו פרטים מלאים על אודות כל פנימיות העמותה. שאלון זה נכלל בניתוח הנתונים. 

הנתונים המוצגים בדוח כוללים את היקף ההפעלה של התפוקות, לפי סוג הפנימייה. נתונים אודות הבדלים לפי מודל ההפעלה של 

הפנימיה מצוינים בגוף הדוח, עם הפניה ללוחות בנספח ה. 
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3. ממצאים 
פרק זה מתאר את ממצאי המיפוי של התפוקות לפי הסדר הבא: תחילה יוצגו התפוקות הניתנות ישירות לחניכים: תפוקות פרטניות 

להורים  חוגים, תפוקות  וחינוכיות,  טיפוליות, תפוקות קבוצתיות העשרתיות  ותמיכה אישית, תפוקות קבוצתיות  ליווי  טיפוליות, 

ולמשפחה ומענים רפואיים. אחר-כך יוצגו התפוקות המערכתיות, תפוקות המתבצעות על ידי הצוות אך לא בהשתתפות החניכים: 

תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור וכן טיפול מערכתי בחניכים. לבסוף יפורטו התפוקות הניתנות לצוות הפנימייה. 

תפוקות ישירות 

3.1 תפוקות פרטניות: טיפוליות 
העבודה  מתחומי  מקצוע  אנשי  ידי  על  בפנימייה,  הניתנים  בחניכים,  אישיים  טיפולים  למעשה  הן  פרטניות  טיפולית  תפוקות 

הסוציאלית, הפסיכולוגיה, הרפואה והפרה-רפואה, הניתנות באמצעות מגוון שיטות טיפול. המשותף לכולן הוא אופן מתן התפוקה: 

במפגש פרטני של מטפל-חניך. התפוקות הטיפוליות הפרטניות מופו בחלוקה לשלושה היבטים: מקצועות המטפלים המועסקים 

בפנימיות, מקורות המימון וסוגי הטיפולים הניתנים בפנימיות. 

3.1.1 מקצועות המטפלים

מגוון אנשי המקצוע בפנימיות שמופו כלל עובד סוציאלי )להלן עו”ס( מוסמך, פסיכולוג מוסמך, פסיכולוג בהתמחות, פסיכיאטר, 

בשלב  המצויים  סטודנטים  וכן  ואומנויות  מוזיקה  חיים,  בעלי  באמצעות  מטפלים  תקשורת,  קלינאית  בעיסוק,  מרפאה  תזונאית, 

ההכשרה המעשית בלימודיהם. 

עוד מטפלים שעליהם דיווחו המנהלים בסעיף “אחר”, בשכיחויות נמוכות מאוד, כללו ביבליו-תרפיסטים, מטפלים באמצעות גינון 

או שיטת אלבאום, קרימינולוגים קליניים ופיזיותרפיסטים. 

בכל הפנימיות ניתן לחניכים טיפול על ידי עו”ס )לוח 2(. תפוצה נרחבת נמצאה גם לטיפול על ידי פסיכיאטר מוסמך )95%(, מטפל 

באמצעות אומנות )82%( ופסיכולוג מוסמך )76%(. מטפלים שבשירותיהם השתמשו בשכיחות נמוכה הם קלינאי תקשורת )33%(, 

מטפלים באמצעות מוזיקה )31%( ומרפאים בעיסוק )18%(. 

בהתפלגות על-פי סוג הפנימייה לא נמצאו הבדלים מובהקים. להלן הבדלים בין פנימיות שאינם מובהקים: טיפול פסיכולוג מוסמך 

שכיח יותר בפנימיות שיקומיות ביחס לשאר סוגי הפנימיות )91% לעומת 72%-60%(. טיפול דיאטנית/תזונאית שכיח יותר בפנימיות 

ידי  על  טיפול  יותר  ניתן  פוסט-אשפוזיות  בפנימיות  פוסט-אשפוזיות(.  בפנימיות   47% לעומת  ו-78%   68%( וטיפוליות  שיקומיות 

סטודנט בהשוואה לשאר הפנימיות )73% לעומת 63% ו-56%(.
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לוח 2: מקצועות המטפלים המועסקים בפנימיות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

מקצוע
 סך הכול

)n=55(
 שיקומית

)n=22(
 טיפולית

)n=18(
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

100.0100.0100.0100.0עו”ס מוסמך

94.586.4100.0100.0פסיכיאטר מוסמך

81.886.472.286.7מטפל באמצעות אומנות 

76.490.972.260.0פסיכולוג מוסמך

67.368.261.173.3מטפל באמצעות בע”ח

65.568.277.846.7דיאטן/תזונאי

63.663.455.573.3טיפול ע”י סטודנט

47.345.544.453.3פסיכולוג בהתמחות

32.745.527.820.0קלינאי תקשורת

30.922.738.933.3מטפל באמצעות מוזיקה

18.231.811.16.7מרפא בעיסוק

בפנימיות   74% תזונאי:  העסקת  על  שדיווחו  המנהלים  בשיעור  מובהק  הבדל  נמצא  הפנימייה  של  ההפעלה  מודל  לפי  בהשוואה 

הקבוצתיות בהשוואה ל-47% בפנימיות המשפחתיות )ראה לוח ה1 בנספח(. 

מטפלים  מקצועות   7 של  היצע  ישנו  ובממוצע,  מהפנימיות,  אחת  בכל  ל-9   3 בין  הוא  בחניכים  המטפלים  המקצוע  אנשי  מספר 

בפנימייה. 

3.1.2 שיטות הטיפול

שיטות הטיפול שמופו כוללות טיפול פסיכו-דינמי, טיפול קצר מועד, פסיכותרפיה, פסיכותרפיה גופנית, ביו-פידבק, טיפול פרה-

.CBT-ו ,DBT, NLP ,רפואי

שיטות טיפול נוספות שמנו מנהלים בודדים הן פסיכודרמה, שיטת אלבאום ותרפיה במשחק.

שיטות הטיפול הרווחות ביותר הן טיפול פסיכו-דינמי )95%(, פסיכותרפיה )80%( ו-55% )CBT(. השיטות ששכיחותן נמוכה במיוחד 

הן פסיכותרפיה גופנית, ביופידבק ו-NLP )לוח 3(. 

פנימייה אינם מובהקים. מהתבוננות בהבדלים  רווח בכל סוגי הפנימיות בשיעור דומה. ההבדלים לפי סוג  הטיפול הפסיכו-דינמי 

לעומת  האחרות.  לפנימיות  בהשוואה  הטיפוליות  בפנימיות  פחות  שכיחות   CBT-וה הפסיכותרפיה  כי  עולה  מובהקים  שאינם 
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הפנימיות  מנהלי   .)7%-9% לעומת   22%( האחרים  לסוגים  בהשוואה  הטיפוליות  בפנימיות  יותר  שכיחה  הביו-פידבק  שיטת  זאת 

הפוסט- בפנימיות  בלבד  ו-7%  הטיפוליות  בפנימיות   39% לעומת   46%( מועד  קצר  בטיפול  שימוש  על  יותר  דיווחו  השיקומיות 

אשפוזיות(. 

לוח 3: שיטות הטיפול בפנימיות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

שיטה
 סך הכול

)n=55(
 שיקומית

)n=22(
 טיפולית

)n=18(
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

94.595.594.493.3טיפול פסיכו-דינמי

80.081.866.793.3פסיכותרפיה

CBT54.559.138.966.7

32.745.538.96.7טיפול קצר מועד

25.527.30.026.7טיפול פרה-רפואי

DBT16.44.516.733.3

5.50.05.613.3פסיכותרפיה גופנית

5.59.122.26.7ביו-פידבק

NLP5.59.15.60.0

בפנימייה.  טיפול  שיטות   3.3 של  היצע  ישנו  ובממוצע,  מהפנימיות;  אחת  בכל  ל-6   1 בין  הוא  בפנימייה  הטיפול  שיטות  מספר 

בפנימיות השיקומיות והטיפוליות ממוצע שיטות הטיפול עומד על 3.3 ו-3.4 )בהתאמה(, לעומת ממוצע של 2.9 בפנימיות הפוסט-

אשפוזיות. בפנימיות המופעלות במודל קבוצתי, הממוצע הוא 3.4, לעומת 3.0 במשפחתונים. הבדלים אלו אינם מובהקים. 

3.2 תפוקות פרטניות: לא טיפוליות – ליווי ותמיכה אישית לחניך 
סעיף זה כולל עשר תפוקות הניתנות באופן פרטני לחניך בתחומים שאינם טיפוליים, והן כוללות ליווי ותמיכה אישית. התפוקות 

בוגר  חניך  מדריך,  למשל  בוגרת,  דמות  עם  וכד’(,  אישי”  איכות  “זמן  פרטני,  אימון  מנטורינג,  )כולל  אישית  חונכות   .1 הן:  שמופו 

2. הפניית חניכים לאבחונים ומימונם: אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים, אבחונים פסיכו-דידקטיים ואבחונים לבעיות קשב  או מורה; 

וריכוז וללקויות למידה; 3. עבודה פרטנית עם חניכים להקניית מיומנויות בחיי היום-יום: שימוש בתחבורה ציבורית, כלכלת בית, 

בישול, כביסה, בנק, צרכנות נבונה, הוצאת תעודת זהות וכד’; 4. מתן שיעורים )או מימון שיעורים מחוץ למסגרת( בהוראה מתקנת/

6. הפניית חניכים  משקמת; 5. הפניית חניכים חסרי עורף משפחתי וליווָים למשפחות מלוות / מארחות בסופי שבוע ובחופשות; 

וליווי שלהם להשתתפות בתנועות נוער מחוץ לפנימייה, לקורס מד”צים/פעילות מד”צים ולהתנדבות בקהילה; 7. סיוע במציאת 

אלבום  רפואיים,  )למשל, מסמכים  לבוגרים  תיק מסמכים  בהכנת  סיוע   .8 מגורים;  צבאי, מקום  – שירות  לבוגרים  מסגרת המשך 

תמונות(; 9. הפניית חניכים וליווי שלהם לתוכנית העשרה לתלמידים מצטיינים; 10. מימון לימודי נהיגה. 
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מנהלים אחדים ציינו גם תפוקות אחרות לליווי ותמיכה אישית: אימון ספורט, לימודי תעודה, לימודי ציור, מוזיקה ופיתוח קול. 

מפעילות  הפנימיות  כל  כמעט   .)4 )לוח  הפנימיות  סוגי  בכל  בחניכים  אישית  ותמיכה  לליווי  תפוקות  יישום  של  רחב  היקף  נמצא 

בחיי  שונות  מיומנויות  מקנות  ופסיכו-דידקטיים,  פסיכו-דיאגנוסטיים  לאבחונים  חניכים  מפנות  בוגרת,  דמות  עם  אישית  חונכות 

היום-יום, נותנות שיעורי תגבור או דואגות למימונם ואף מפנות למשפחות מלוות / מארחות )98%-93%(. 

פחות רֹווחים הפניית חניכים וליווים לתוכניות העשרה לתלמידים מצטיינים )40%( ומימון שיעורי נהיגה )34%(. 

בפילוח לפי סוג הפנימייה נמצא הבדל מובהק בין הפנימיות בכל הקשור בהפניה וליווי של תלמידים מצטיינים )62% בשיקומיות 

בהשוואה ל-35% בטיפוליות ו-13% בפוסט-אשפוזיות(. 

לוח 4: תפוקות לליווי ותמיכה אישית בחניך, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=53(
שיקומית 

)n=21(
טיפולית 

)n=17(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

98.195.2100.0100.0חונכות אישית עם דמות בוגרת

98.1100.0100.093.3הפניית חניכים ומימון אבחונים 

96.290.5100.0100.0הקניית מיומנויות שונות בחיי היום-יום

94.395.294.193.3מתן שיעורי תגבור או מימונם 

92.590.588.2100.0הפניית חניכים וליווים למשפחות מלוות / מארחות

86.876.294.193.3הפניית חניכים וליווים להשתתפות בתנועת נוער

86.881.094.186.7סיוע במציאת מסגרת המשך לבוגרים

79.276.282.480.0סיוע בהכנה תיק מסמכים לבוגרים

39.661.935.313.3הפניית חניכים וליווים לתוכנית העשרה לתלמידים מצטיינים*

34.038.129.433.3מימון לימודי נהיגה

p<0.05*

מגוון התפוקות לליווי ותמיכה אישית לחניך, שאינן טיפוליות, הוא בין 4 ל-11 בכל אחת מהפנימיות; ובממוצע, ישנו היצע של 8.3 

תפוקות מסוג זה. לא נמצא הבדל מובהק במספר התפוקות הממוצע לפי סוג הפנימייה או מודל ההפעלה של הפנימייה.
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3.3 תפוקות קבוצתיות: טיפוליות
ולא לצורך לימודי, חווייתי או  זה מתאר את התפוקות הקבוצתיות הטיפוליות: תפוקות המופעלות בקבוצה לצורך טיפולי,  פרק 

העשרתי. 

מגוון התפוקות שמופו כולל קבוצת הכנה לקליטה בפנימייה )מחנה הכנה(; קבוצה טיפולית לחניכים בשנתם הראשונה בפנימייה; 

קבוצות הנחיה וטיפול בתחומי הזהות לפי גיל רגשי, גיל כרונולוגי ומגדר; קבוצה טיפולית בנושא מיניות בריאה, מניעת פגיעה מינית 

וכד’; קבוצה טיפולית בנושא אלימות ומניעת אלימות; התמודדות עם מצבי תסכול ושליטה בכעסים; טיפול קבוצתי באמצעים לא 

ורבליים )גינון טיפולי, טבע-תרפיה; קבוצת טיפול בבעלי חיים, אומנויות – מוזיקה/ קולנוע/ תיאטרון/ דרמה/ אומנות פלסטית/

טיפולית  קבוצה  וכד’;  ובנות”  “אימהות  כדורגל,  לימוד,   – ובנים”  “אבות  קבוצות  לבוגרים;  טיפולית  קבוצה  צילום(;  ופיסול/  ציור 

ריצה  טיפולי,  ספורט  התמכרויות,  אלו:  בנושאים  טיפוליות  קבוצות  מפעילים  הם  כי  ציינו  אחדים  מנהלים  רגשי.  בדגש  לאחים 

טיפולית, תקשורת ומיומנויות חברתיות. 

כפי שניתן לראות בלוח 5, הקבוצות הטיפוליות הנפוצות ביותר הן בנושא מיניות בריאה, מניעת פגיעה מינית וכד’ )79%( וטיפול 

קבוצתי באמצעים לא ורבליים )75%(. 

בדגש  לאחים,  טיפוליות  קבוצות  בהפעלת  לאחרות  השיקומיות  הפנימיות  בין  מובהק  הבדל  נמצא  הפנימיות  סוגי  בין  בהשוואה 

הזהות:  בתחומי  קבוצות  בהפעלת  מובהק  והבדל  בפוסט-אשפוזיות(,  ו-20%  בטיפוליות   0% לעומת  בשיקומיות   33%( רגשי, 

הפנימיות הטיפוליות מובילות בתחום זה )81% לעומת 60% בפוסט-אשפוזיות ו-67% בשיקומיות(. הבדלים בולטים נוספים, שאינם 

שונים באופן מובהק, הינם בין הפנימיות הטיפוליות לאחרות בהפעלת קבוצה לחניכים בשנתם הראשונה בפנימייה )69% לעומת 

24% ו-53%(. הפנימיות הפוסט-אשפוזיות מפעילות יותר קבוצות בנושא מיניות בריאה )93% לעומת 69% ו-76%(, וקבוצות טיפול 

באמצעים לא ורבליים )80% לעומת 69% ו-76%(. 

הפנימיות מפעילות בממוצע 4.9 סוגים של קבוצות טיפוליות. לא נמצאו הבדלים במספר סוגי התפוקות לפי סוג הפנימייה או מודל 

ההפעלה של הפנימייה. 
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לוח 5: קבוצות טיפוליות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

קבוצה

סך הכול 
 פנימיות

)n=52(
 שיקומית

)n=21(
 טיפולית

)n=16(
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

קבוצה טיפולית בנושא מיניות בריאה, מניעת פגיעה מינית 
78.876.268.893.3וכד’

75.076.268.880.0טיפול קבוצתי באמצעים לא ורבליים 

הנחיה וטיפול בתחומי הזהות לפי גיל רגשי, גיל כרונולוגי 
69.266.781.360.0ומגדר*

61.557.162.566.7קבוצה טיפולית לבוגרים 

קבוצה טיפולית בנושא אלימות, מניעת אלימות, 
57.761.950.060.0התמודדות עם מצבי תסכול ושליטה בכעסים

46.223.868.853.3קבוצה טיפולית לחניכים בשנתם הראשונה בפנימייה*

28.828.637.520.0הכנה לקליטה בפנימייה )מחנה הכנה(

25.023.818.833.3קבוצות “אבות ובנים” – לימוד, כדורגל, “אימהות ובנות” וכד’

19.233.30.020.0קבוצה טיפולית לאחים בדגש רגשי*

p<0.05*

3.4 תפוקות קבוצתיות: חינוכיות-העשרתיות
פרק זה כולל מגוון רחב של תפוקות הניתנות באופן קבוצתי לחניכים, בנושאים חינוכיים-לימודיים והעשרתיים, שאינם טיפוליים. 

קייטנה/פעילות  )מפגשים חברתיים, מסיבות(; הפעלת  בקהילה  חברתיות  בפעילויות  חניכים  כולל שילוב  מגוון התפוקות שמופו 

קיץ; הפעלת קבוצה בנושא של יזמות עסקית; הפעלת תנועות נוער בתוך הפנימייה; פעילות הדרכה והסברה בנושאים חשובים 

לחיי היום-יום )מניעת עישון, תזונה נכונה, חשיפה לשמש וכד’(; הפעלת קבוצת הכנה לבר/בת מצווה; הפעלת קבוצת הכנה לקראת 

לסגירת  למידה  מרכז  לגיוס; הפעלת  הכנה  קבוצת  לפולין; הפעלת  למסע  הכנה  קבוצת  ורכישת מקצוע; הפעלת  לעבודה  יציאה 

פערים לימודיים ו/או שיפור הישגים; הפעלת מרתון לימודי לפני בחינות בגרות; הפניית חניכים וליווים לקורסים באוניברסיטאות; 

וימים לאומיים; פעילות חינוכית ערכית בנושאים שונים )רב-תרבותיות, שמירת הלשון, הכרת  פעילויות סביב ראש חודש, חגים 

ברשת  נכון  לשימוש  חינוך  של  בנושא  קבוצה  הפעלת  ומניעה;  למוגנות  חינוך  של  בנושא  קבוצה  הפעלת  וכד’(;  ארץ  דרך  הטוב, 

האינטרנט, הנחיות והדרכות לשימוש בסמארטפון; הפעלת קבוצות העשרה לתלמידים מצטיינים; והפעלת קבוצת הכנת בוגרים 

ליציאה מהפנימייה )דגש על עצמאות, אחריות אישית וקבוצתית, העשרה וכישורי חיים(.
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התפוקות הקבוצתיות החינוכיות-העשרתיות הנפוצות ביותר הן פעילות הדרכה והסברה בנושאים חשובים לחיי היום-יום )92%(, 

תגבור לימודי לפני בחינת בגרות )90%(, פעילות חינוכית ערכית בנושאים שונים )86%(, הפעלת מרכז למידה )82%(, שילוב חניכים 

מעטים  מנהלים   .)6 )לוח   ;)74%( מהפנימייה  יציאה  לקראת  לבוגרים  הכנה  קבוצת  והפעלת   )80%( בקהילה  חברתיות  בפעילויות 

יחסית דיווחו על הפעלת קבוצה בנושא של הכנה לגיוס )30%( ויזמות עסקית )24%(.

לעומת   95%( השיקומיות  בפנימיות  מובהק,  באופן  יותר,  רבה  בקהילה  חברתית  ופעילות  ערכית  חינוכית  פעילות  של  ההפעלה 

יותר, באופן מובהק, ללוות חניכים לקורסים מקצועיים או אקדמיים מחוץ לפנימייה  ו-60%(. הפנימיות הטיפוליות פועלות   81%

בהשוואה לפנימיות האחרות )69% לעומת 47% ו-20%(. נמצא אחוז נמוך באופן מובהק של פעילות הפנימיות הטיפוליות בנושא 

הכנה לבר/בת מצווה )13% לעומת 53% בשני סוגי הפנימייה האחרים(. 

לוח 6: תפוקות קבוצתיות חינוכיות-העשרתיות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=50(
שיקומית 

)n=19()n=16( טיפולית
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

92.089.5100.086.7פעילות הדרכה והסברה: נושאים חשובים לחיי היום-יום

90.084.293.893.3תגבור לימודי לפני בחינת בגרות 

86.094.787.573.3פעילות חינוכית ערכית בנושאים שונים

מרכז למידה לסגירת פערים לימודיים ו/או שיפור 
82.068.493.886.7הישגים

80.094.781.360.0שילוב חניכים בפעילויות חברתיות בקהילה* 

74.063.287.573.3הכנת בוגרים ליציאה מהפנימייה

הפניית חניכים וליווים לקורסים מקצועיים או אקדמיים 
46.047.468.820.0מחוץ לפנימייה*

44.063.231.333.3שימוש נכון באינטרנט ובסמארטפון

40.052.612.553.3הכנה לבר/בת מצווה*

40.042.143.833.3הכנה לקראת יציאה לעבודה ורכישת מקצוע

30.026.337.526.7הכנה לגיוס

24.021.131.320.0יזמות עסקית 

p<0.05*
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והמודלים  בין סוגי הפנימיות  7.7 סוגים של תפוקות קבוצתיות חינוכיות-העשרתיות, ללא הבדלים  הפנימיות מפעילות בממוצע 

להפעלת הפנימיות. 

בפנימיות המופעלות על פי המודל הקבוצתי נמצא שיעור גבוה באופן מובהק של קבוצות הכנה לקראת יציאה לעבודה ורכישת 

מקצוע )50% לעומת 19%, ראה לוח ה3 בנספח(. 

3.5 חוגים 
נוהלי הפנימיות מציעים כי כל חניך ישתתף בשני חוגים בשבוע, בשני תחומים שונים, וכי רצוי לשלב את החניכים בחוגים בקהילה. 

במהלך בניית השאלון התברר כי מגוון תחומי העיסוק של החוגים רחב מאוד, והוחלט להתמקד במידע המרכזי להבנת ההפעלה של 

תפוקה זו: מספר החוגים המוצעים ומקומם — בפנימייה או בקהילה. בנוסף נשאלו המנהלים אם הם נתקלים בבעיות בהשתתפות 

החניכים בחוגים. 

3.5.1 מספר החוגים — בפנימייה או בקהילה ומידת הפעלתם

בפנימיות  בקהילה.  לחוגים  גם  החניכים  את  מפנות  מהפנימיות  ו-80%   ,)7 )לוח  הפנימייה  בתוך  חוגים  מפעילות  הפנימיות  כל 

מודל  לפי  בבדיקה  השיקומיות.  בפנימיות   74% לעומת  בקהילה,  לחוגים  הפניה  על  מהמנהלים   87% דיווחו  הפוסט-אשפוזיות 

ההפעלה של הפנימייה עלה כי הפנייה לחוגים בקהילה נפוצה הרבה יותר בפנימיות מהמודל הקבוצתי לעומת המודל המשפחתי 

)85% לעומת 69%(. 

לוח 7: הפעלת חוגים בפנימייה או הפניה לחוגים בקהילה, לפי הסוג והמודל של הפנימייה )באחוזים( 

מודל ההפעלהפנימייה 

מקום החוגים

סך הכול 
 פנימיות

)n=50(
שיקומית 

 )n=19(

טיפולית

)n=16(

פוסט-
 אשפוזית 

)n=15(
 קבוצתי
)n=34(

 משפחתי
)n=16(

100.0100.0100.0100.0100.0100.0חוגים בפנימייה

80.073.781.386.785.368.8חוגים בקהילה

הפנימיות מפעילות בממוצע מגוון של 7.3 חוגים בפנימייה ומפנות את החניכים ל-5.3 סוגי חוגים, בממוצע, בקהילה )לוח 8(. היצע 

החוגים הגדול ביותר בתוך הפנימייה מוצע בפנימיות הפוסט-אשפוזיות )8.1 חוגים בממוצע(. הפנימיות במודל הקבוצתי מציעות פי 

שניים יותר חוגים בקהילה מהפנימיות במודל המשפחתי )8 חוגים בממוצע לעומת 4 בלבד במודל המשפחתי(, אולם הבדל זה אינו 

מובהק סטטיסטית עקב גודל הקבוצות במיפוי. 
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לוח 8: מספר חוגים ממוצע בפנימייה או הפניה לחוגים בקהילה, לפי הסוג והמודל של הפנימייה 

מודל ההפעלהפנימייה 

חוגים

סך הכול 
 פנימיות

)n=50(
 שיקומית 

 )n=19
 טיפולית

)n=16(

פוסט-
 אשפוזית 

)n=15(
 קבוצתי
)n=34(

 משפחתי
)n=16(

7.37.26.88.17.67.2חוגים בפנימייה

5.35.25.55.28.04.2חוגים בקהילה

3.5.2 קשיים בהפעלת חוגים

כ-80% מהמנהלים דיווחו על קשיים בהשתתפות החניכים בחוגים. בשתי מסגרות החוגים, בקהילה ובפנימייה, הקושי המרכזי הינו 

דיווחו  בקהילה  לחוגים  חניכים  להפניית  בנוגע  בפנימייה.  החוגים  לגבי  זה  קושי  בולט  ובעיקר  החניכים,  פעולה של  חוסר שיתוף 

המנהלים על בעיות לוגיסטיות וכן על קשיים בתקציב למימון החוגים )תרשים 1(. 

תרשים 1: קשיים בהשתתפות החניכים בחוגים בפנימייה ובקהילה )באחוזים( 
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3.6 תפוקות רחבות השתתפות: לכמה קבוצות, שכבות גיל או לכלל-הפנימייה 
גדולים  וכן בחלקים  גיל  או שכבות  כיתות, קבוצות  כמה  חניכים:  רחבות של  בקרב קבוצות  מופו התפוקות המופעלות  זה  בפרק 

מהפנימייה או בכלל הפנימייה. 

התפוקות שמופו כללו ימי שיא )כגון יום בריאות, פסטיבל, יום משפחה(; מופעים ומרצים בפנימייה; יציאה למופעים מחוץ לפנימייה; 

טיולים או פעילות אחרת קבוצתית רחבת השתתפות. מטבע הדברים, מדובר בפעילויות שהן הפגתיות והעשרתיות באופיין. 

תפוצתן של תפוקות אלו רחבה מאוד, והשונות בין סוגי הפנימיות וכן בין המודלים של הפנימיות – נמוכה. כל הפנימיות מוציאות 

את הילדים לטיולים, 98% מהפנימיות מקיימות ימי שיא ו-92% מהפנימיות מוציאות את החניכים למופעים מחוץ לפנימייה )לוח 9(. 

מנהלים רבים דיווחו על הפעלת מענים אחרים בתחום, אולם בניתוח התוכן של הקטגוריה התברר כי התפוקות עליהן דיווחו בתוך 

קטגוריה זו היו למשל טיולים, מסע אתגרי וערב כלל-כפרי, אך למעשה היה עליהם לדווח עליהן בחלקים שבהמשך השאלון: “טיול 

הורים-ילדים”, “פעילויות ערכיות-חינוכיות לקראת חגים”, “תנועות נוער” ועוד. תפוקות נוספות, חדשות, שעליהן דיווחו המנהלים 

הינן קייטנות קיץ, מסיבות בקהילה, קולנוע, משחקי ספורט, מוזיאון וסדנאות. 

טיולים  הן  ביותר  הנפוצות  בפנימיות.  גבוהים מאוד  9, התפוקות רחבות ההשתתפות מופעלות באחוזים  בלוח  לראות  כפי שניתן 

)100%(, ימי שיא )98%( וכן מופעים ומרצים )92%(. 

לוח 9: תפוקות רחבות השתתפות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים( 

תפוקה
סך הכול 

)n=50( פנימיות
שיקומית 

)n=19(
 טיפולית 

)n=16(
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

100.0100.0100.0100.0טיולים

98.0100.093.8100.0ימי שיא

92.0100.087.586.7מופעים ומרצים

86.084.281.393.3יציאה למופעים מחוץ לפנימייה

בפילוח לפי מודל ההפעלה של הפנימייה נמצא הבדל מובהק )p<0.05( במספר התפוקות רחבות ההשתתפות, לפי מודל ההפעלה 

של הפנימייה. הפנימיות במודל הקבוצתי מפעילות בממוצע 4.5 תפוקות, לעומת 4.1 שמפעילות הפנימיות במודל המשפחתי.

3.7 תפוקות להורים ולמשפחה 
פרק זה מתאר את התפוקות הניתנות להורי החניכים ולמשפחתם ו/או לאפוטרופוסים של החניכים )אם אין קשר עם ההורים(.

להלן התפוקות: עבודה עם ההורים לפני כניסת החניך לפנימייה – השגת “ברכת הדרך” של ההורים; הדרכה פרטנית להורים )כולל 

הדרכה טלפונית(; קבוצה טיפולית להורים; טיפול דיאדי הורה-ילד )בנושאים כגון שימור מקום ההורה והבניית הקשר בין ההורה 

אסיפת  על  ההורים  יידוע  לחניך;  הטיפול  תוכנית  בבניית  ההורים  פסיכיאטר; שיתוף  עם  ההורים  מפגשי  טיפול משפחתי;  לילד(; 
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בבית סוהר; עריכת מפגשי  או  ראייה, מרכז קשר  הורה במסגרת הסדרי  ליווי החניך למפגשים עם  והזמנתם;  בבית הספר  הורים 

אחים בפנימייה ובין פנימיות; והפעלת ימי הורים/משפחה בפנימייה.

ובאחוזים  בית בבתי החניכים,  ביקורי  קיום  דיווחו על  כי הם מפעילים תפוקות אחרות. כ-10% מהמנהלים  ציינו  מנהלים אחדים 

נמוכים יותר על חידוש הקשרים של החניך עם המשפחה / סבא וסבתא, סיוע כלכלי בבית, ליווי ומתן פעילויות העשרה למשפחות 

מארחות וטיפול במרכז הורים-מתבגרים.

הורים  של  והזמנה  יידוע   ,)96%( בפנימייה  הורים/משפחה  ימי  הפעלת  על  דיווחו  מנהלים  של  גבוהים  אחוזים   ,10 בלוח  כמפורט 

גבוה יחסית )80%( דווח  לאסיפות בבית הספר )94%(, הדרכת הורים פרטנית )92%(, ומפגשי הורים עם פסיכיאטר )90%(. שיעור 

גם על שיתוף ההורים בבניית תוכנית הטיפול, ליווי חניכים למפגשים עם הוריהם ועריכת מפגשים בין אחים )80%(. מעט מנהלים 

יחסית דיווחו על קיום קבוצות טיפוליות להורים )37%( וטיפול משפחתי )25%(. 

 78% לעומת   100% הפוסט-אשפוזיות  בפנימיות  אחים:  בין  מפגשים  בקיום  מובהק  הבדל  נמצא  הפנימיות  סוגי  בין  בהשוואה 

בשיקומיות ו-63% בטיפוליות. עוד יש לציין כי בפנימיות הפוסט-אשפוזיות נמצא אחוז גבוה יחסית, אך לא מובהק, של הפעלת 

נמוך יחסית של מנהלים שדיווחו על עבודה עם ההורים לפני כניסת  ו-28%( ואחוז  קבוצות טיפוליות להורים )60% לעומת 25% 

החניך לפנימייה )53% לעומת 78% ו-81%(.

לוח 10: תפוקות להורים ולמשפחה, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(*

תפוקה
סך הכול 

)n=49( פנימיות
שיקומית 

)n=18(
טיפולית 

)n=16(
פוסט-אשפוזית 

)n=15(

95.994.493.8100.0ימי הורים/משפחה בפנימייה

93.994.493.893.3יידוע ההורים על אסיפות הורים בביה”ס והזמנתם

91.8100.081.393.3הדרכה פרטנית להורים

89.888.993.886.7מפגשי ההורים עם פסיכיאטר

79.683.381.373.3שיתוף ההורים בבניית תוכנית הטיפול לחניך

ליווי החניך למפגשים עם הורה במסגרת הסדרי ראייה, מרכז 
79.688.962.586.7קשר או בבית סוהר

79.677.862.5100.0עריכת מפגשי אחים בפנימייה ובין פנימיות*

71.477.881.353.3עבודה עם ההורים לפני כניסת החניך לפנימייה

67.372.268.860.0טיפול דיאדי הורה-ילד

36.727.825.060.0קבוצה טיפולית להורים

24.522.225.026.7טיפול משפחתי

p<0.05*
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לפני  – בעבודה עם ההורים  בין המודלים  נמצא הבדל מובהק  בנספח(,  ה5,  לוח  )ראה  לפי מודל ההפעלה של הפנימייה  בבדיקה 

כניסת החניך לפנימייה )94% במודל המשפחתי לעומת 61% במודל הקבוצתי(. 

בפנימיות   8.7 של  ממוצע  מפעילות:  שהן  ולמשפחה  להורים  התפוקות  במספר  הפנימיות  סוגי  בין   )p<0.05( מובהק  הבדל  נמצא 

המשפחתי  במודל  בפנימיות  טיפוליות.  בפנימיות   8.1 של  ממוצע  לעומת  שיקומיות,  בפנימיות   8.6 של  וממוצע  פוסט-אשפוזיות 

ממוצע התפוקות הינו 9.4, לעומת 8.1 בפנימיות במודל הקבוצתי. הבדל זה אינו מובהק. 

3.8 תפוקות רפואיות וָּפָרה-רפואיות
התפוקות בנושא השגחה והתערבות רפואית ופרה-רפואית כללו בדיקות שגרתיות למעקב ומניעה.

אלה התפוקות: מעקב גדילה והתפתחות; בדיקות רפואיות מקיפות שגרתיות ומעקב קבוע; טיפולי שיניים – בדיקות תקופתיות; 

טיפול בהרטבה )התנהגותי, תרופתי, רגשי, רפואי( וטיפול במחלות כרוניות – הדרכה לצוות כיצד להגיב. 

גדילה  מעקב  ועל   )96%( תקופתיות  שיניים  בדיקות  ביצוע  על  הייתה  הרפואי  בתחום  ביותר  הרבה  ההקפדה   ,11 בלוח  כמפורט 

והתפתחות )94%(. אחוז נמוך יותר של מנהלים דיווחו על מתן הדרכה לצוות כיצד לטפל במחלות כרוניות )78%(. 

בהשוואה בין סוגי הפנימיות נמצאו הבדלים לא מובהקים בין הפנימיות בתחום של הדרכת צוות ביחס לטיפול במחלות כרוניות 

)67% בפנימיות השיקומיות לעומת 81% ו-87% בפנימיות האחרות( ומעקב גדילה והתפתחות )100% בפנימיות הפוסט-אשפוזיות 

לעומת 88% ו-94% באחרות(.

לוח 11: תפוקות להשגחה והתערבות רפואית, לפי סוג הפנימייה )באחוזים( 

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=49(
שיקומית 

)n=18(
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

95.994.4100.093.3טיפולי שיניים — בדיקות תקופתיות

93.994.487.5100.0מעקב גדילה והתפתחות

89.894.487.586.7בדיקות רפואיות מקיפות שגרתיות ומעקב קבוע

89.894.487.586.7טיפול בהרטבה )התנהגותי, תרופתי, רגשי, רפואי(

77.666.781.386.7טיפול במחלות כרוניות — הדרכה לצוות כיצד להגיב

לוח 12 מציג את האחוז הממוצע של החניכים המקבלים סוגים שונים של תפוקות בתחום ההשגחה וההתערבות הרפואית. שיעור 

הכיסוי של הטיפול השגרתי-מניעתי: בדיקות רפואיות וטיפולי שיניים תקופתיים – 92%-91%; שיעור נמוך יותר של חניכים זוכים 

כל  בקרב  ולא  צעירים,  חניכים  בקרב  מתבצע  ההתפתחות  שמעקב  היא  לכך  הסיבה  כי  ייתכן   .)73%( והתפתחות  גדילה  למעקב 

קבוצות הגיל. 
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נמצאו  מובהקים  לא  הבדלים  מובהקים.  הבדלים  נמצאו  לא  הפנימיות  להפעלת  המודלים  בין  וכן  הפנימיות  סוגי  בין  בהשוואה 

בהיקף הכיסוי של החניכים בפנימיות הפוסט-אשפוזיות בהשוואה לפנימיות האחרות, בייחוד לגבי מעקב גדילה והתפתחות: 87% 

בפנימיות הפוסט-אשפוזיות לעומת 57% בטיפוליות ו-73% בשיקומיות. גם בהשוואה לפי מודל הפנימייה בלט נושא המעקב אחר 

גדילה והתפתחות: במודל המשפחתי דווח על יותר מעקב מאשר במודל הקבוצתי )81% לעומת 69%(. 

לוח 12: ממוצע החניכים המטופלים, לפי סוג הפנימייה ומודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=49(
שיקומית 

)n=18(
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

מודל 
קבוצתי 

)n=33(

מודל 
 משפחתי

)n=16(

בדיקות רפואיות מקיפות שגרתיות 
92.498.685.591.791.993.5ומעקב קבוע

90.788.987.596.489.094.1טיפולי שיניים – בדיקות תקופתיות

72.973.457.287.168.881.4מעקב גדילה והתפתחות

טיפול בהרטבה )התנהגותי, תרופתי, 
9.97.714.28.39.111.3רגשי, רפואי(

טיפול במחלות כרוניות – הדרכה לצוות 
7.05.66.68.56.97.2כיצד להגיב

תפוקות מערכתיות 
בשני הפרקים להלן מפורטים שתי אסטרטגיות התערבות של תפוקות מערכתיות המיועדות לחניכים אך אינן ניתנות להם במישרין.

3.9 תפוקות למען מיצוי זכויות החניך ולסנגור
כאן מפורטות תפוקות הניתנות למען מיצוי זכויות החניך ולמען סנגור: מיצוי זכויות במערכת החינוך; סיוע בקבלת הקלות בבחינות 

ובבתי הספר; תיווך וסיוע במיצוי זכויות של משפחת החניך; סיוע במיצוי הזכויות הרפואיות של החניכים; סיוע במיצוי זכויות של 

בוגרים, למשל בביטוח הלאומי. 

מרבית המנהלים דיווחו על פעילות למיצוי זכויות חניכים במערכת החינוך )96%(; סיוע בקבלת הקלות בבחינות בבתי הספר )92%( 

וסיוע במיצוי הזכויות הרפואיות של החניכים )88%(. אחוזים נמוכים יותר של מנהלים דיווחו על סיוע במיצוי זכויות של בוגרים, 

כגון בביטוח הלאומי )78%(, ורק כמחצית מהמנהלים )55%( דיווחו על סיוע במיצוי זכויות של משפחת החניך )לוח 13(. לא נמצאו 

הבדלים מובהקים בין סוגי הפנימיות ביישום תפוקות אלו. 
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לוח 13: תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=49(
שיקומית 

)n=18(
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

95.9100.087.5100.0מיצוי זכויות במערכת החינוך

91.894.4100.080.0סיוע בקבלת הקלות בבחינות ובבתי הספר

87.883.381.3100.0סיוע במיצוי הזכויות הרפואיות של החניכים

77.661.187.586.7סיוע במיצוי זכויות של בוגרים, בביטוח הלאומי

55.155.662.546.7תיווך וסנגור – סיוע במיצוי זכויות של משפחת החניך

הפנימיות מפעילות בממוצע 4.0 סוגים של תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור. אין הבדלים מובהקים בין סוגי הפנימיות או 

בין המודלים להפעלה בהיקף הממוצע של התפוקות המופעלות. 

3.10 טיפול מערכתי בחניכים 
להלן נפרט את התפוקות בעניין תהליכי העבודה בפנימייה המאפשרים קליטה מיטבית, שגרת יום וכן תכנון ויישום של הטיפול 

בתוך שלושה  לחניך  ביצוע הערכה  לפנימייה;  חניכים  והתאמה של  מיון  ביצוע תהליכי  הן  זה  בחניכים. התפוקות שמופו בתחום 

חודשים מהקליטה; הפעלת סדר יום בפנימייה – ניהול השגרה; בניית תוכנית טיפול אישית לכל חניך; שיתוף פעולה עם בית הספר 

שבו החניך לומד; החזקה של תוכנית חינוכית יציבה עבור החניך; השתתפות צוות הפנימייה בתכנון תוכנית לימוד אישית לחניכים 

הלומדים במסגרת של חינוך מיוחד; שמירה על קשר רציף עם בית הספר שבו החניך לומד; קיום דיוני הערכה בשיתוף המחנכות; 

דאגה לביסוס הקשר של כל חניך עם מבוגר משמעותי; חשיבה משותפת של כלל הגורמים המטפלים בחניך; ראייה כוללנית של 

צורכי החניך; והיערכות לטיפול בחניכים במצב משבר או הידרדרות. 

סוגי  בין  יחסית  מעטה  בשונות  הפנימיות,  בכל  מאוד  נפוצות  בחניכים  מערכתי  לטיפול  התפוקות  כל  כמעט   ,14 בלוח  כמפורט 

מבוגר  עם  חניך  כל  של  הקשר  לביסוס  דאגה  על  דיווחו  שיקומיות  בפנימיות  מנהלים  של  מובהק  באופן  נמוך  שיעור  הפנימיות. 

משמעותי )78% לעומת 100% בשני הסוגים האחרים(. כמו כן אחוז נמוך באופן מובהק של מנהלים בפנימיות טיפוליות דיווחו על 

ביצוע הערכה לחניך בתוך שלושה חודשים מהקליטה )75% לעומת 93% ו-100%(. 
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לוח 14: תפוקות טיפול מערכתי בחניכים, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

תפוקה
סך הכול 

)n=49(
שיקומית 

)n=18(
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

100.0100.0100.0100.0ביצוע תהליכי מיון והתאמה של חניכים לפנימייה 

100.0100.0100.0100.0הפעלת סדר יום בפנימייה – ניהול השגרה

100.0100.0100.0100.0בניית תוכנית טיפול פרטנית לכל חניך

100.0100.0100.0100.0שמירה על קשר רציף עם ביה”ס 

חשיבה משותפת של כלל הגורמים המטפלים בחניך וראייה כוללנית 
100.0100.0100.0100.0של צרכיו

100.0100.0100.0100.0היערכות לטיפול בחניכים במצב משבר/הידרדרות 

98.0100.0100.093.3דיוני הערכה בשיתוף המחנכות

95.994.4100.093.3שת”פ עם ביה”ס, החזקה של תוכנית חינוכית יציבה עבור החניך

91.877.8100.0100.0דאגה לביסוס הקשר של כל חניך עם מבוגר משמעותי*

89.8100.075.093.3ביצוע הערכה לחניך בתוך 3 חודשים מהקליטה *

השתתפות צוות הפנימייה בתכנון תוכנית לימוד אישית לחניכים 
67.366.756.380.0הלומדים בחינוך המיוחד

p<0.05*

סוגי  בין  הממוצע  התפוקות  במספר  מובהק  הבדל  אין  בחניכים.  מערכתי  טיפול  של  תפוקות   10.4 בממוצע  מפעילות  הפנימיות 

הפנימיות או המודלים של הפנימיות. 

תפוקות לצוות 

3.11 תפוקות לצוות הפנימייה: השתלמויות, הדרכות ופעילויות לשימור הצוות ולהגברת 
מוגנות הצוות

להלן יתוארו התפוקות הניתנות לצוות הפנימייה, תפוקות סביב העבודה הארגונית והכשרת הצוות, שייעודן הוא שיפור העבודה 

ולהגברת  ופעולות לשימור הצוות  לצוות  ועם החניך. מדובר בשלושה תחומים של פעילות: השתלמויות, הדרכות  לטובת החניך 

מוגנות הצוות. בתחום ההשתלמויות נבחנה גם השאלה אם יש צרכים נוספים בתחום זה. 
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א. השתלמויות לצוות הפנימייה 

3.11.1 פירוט ההשתלמויות ושכיחותן 

בשאלון מופו השתלמויות בעשרה נושאים, ברשימה שהגדיר הפיקוח הארצי על הפנימיות: הסתגלות וקליטה של חניכים חדשים; 

סמים ואלכוהול; התנהגות אובדנית – זיהוי והתמודדות; הרטבה; התנהגות אלימה; בעיה בתחום המיני — זיהוי והתמודדות; גניבות; 

ואילו  אם  זו,  רשימה  החולפת מתוך  בפנימייה בשנה  נערכו  אילו השתלמויות  נשאלו  הכנה לעצמאות. המנהלים  גיל ההתבגרות; 

השתלמויות נוספות שאינן כלולות ברשימה נערכו בפנימייה, וכן באילו נושאים היו רוצים לקיים השתלמויות.

התקיימו  לא  כלל  שלהם  שבפנימיות  ציינו  מנהלים  שלושה  מתוכם  כי  לציין  חשוב  מנהלים.  מ-48  תשובות  על  מתבסס  זה  פרק 

השתלמויות בשנה החולפת. 

כמחצית מהמנהלים ציינו נושאי השתלמויות נוספים שנערכו אצלם: 

נושאים מערכתיים: נהלים ותקנון, סדר יום, שיטות ריכוז;  ■

עבודה עם הורים ומשפחה: ביקורי בית, קשר עם משפחות ועבודה עם הורים;  ■

טיפול: גבולות, דפוסי התקשרות, התמודדות עם אירועי חירום, התערבות במשבר, שפה חינוכית-טיפולית, מוגנות;  ■

שיטות טיפול: DBT ,CBT, הט”מ;  ■

מוגנות ברשת.  ■

תוכניות  בניית  אישית,  תוכנית  בניית  סמכות,  שיקום  השתלמויות:  לספק  רוצים  היו  שבהם  נוספים  נושאים  ציינו  המנהלים 

התנהגותיות, מחלות נפש, העברת פעילויות חברתיות ומיניות בריאה.

נושאי ההשתלמות השכיחים )לוח 15( היו גיל ההתבגרות )77%(, בעיה בתחום המיני — זיהוי והתמודדות )69%(, התנהגות אובדנית 

הבדלים  נמצאו  לא  וגניבות.  הרטבה  בנושאי  נערכו  השתלמויות  פחות  הכי   .)67%( אלימה  והתנהגות   )67%( והתמודדות  זיהוי   —

מובהקים לפי סוג פנימייה. הבדלים שאינם מובהקים בשכיחות ההשתלמויות ניכרים בנושא ההתנהגות האלימה – השתלמות זו 

יותר  זו הייתה שכיחה  יותר בפנימיות הפוסט-אשפוזיות )87% לעומת 53% ו-63%(, סמים ואלכוהול — השתלמות  הייתה שכיחה 

בפנימיות הטיפוליות )63% לעומת 41% ו-53%( ובעיות בתחום המיני — השתלמות זו הייתה שכיחה יותר בפנימיות הטיפוליות )81% 

לעומת 60% ו-65%(. 
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לוח 15: נושאי ההשתלמויות בפנימיות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

השתלמות

 סך הכול
 פנימיות

)n=48(
 שיקומית

)n=17(
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

77.176.575.080.0גיל ההתבגרות

68.864.781.360.0בעיה בתחום המיני – זיהוי והתמודדות

66.770.662.566.7התנהגות אובדנית – זיהוי והתמודדות

66.752.962.586.7התנהגות אלימה

54.264.750.046.7הסתגלות וקליטה של חניכים חדשים

52.141.262.553.3סמים ואלכוהול

52.152.956.346.7הכנה לעצמאות

52.147.156.353.3השתלמות אחרת

31.335.531.326.7הרטבה

31.335.337.520.0גניבות

בהשוואה בין המודלים השונים להפעלת הפנימייה נמצא רק הבדל אחד מובהק )ראה לוח ה9, בנספח(: במודל המשפחתי, אחוז 

גבוה יותר של מסגרות קיימו השתלמויות על בעיה בתחום המיני )94% לעומת 56%(. 

הבדל  אין  בפנימייה.  5.9 השתלמויות  ובממוצע, התקיימו  ל-10;   2 בין  על  עומד  בפנימיות  נושאי ההשתלמויות שהתקיימו  מגוון 

מובהק בין סוגי הפנימיות או המודלים השונים של הפנימיות במספר התפוקות הממוצע. 

ב. הדרכות לאנשי צוות

הדרכה הינה תהליך לימודי, שיטתי, מתוכנן ומבוקר, המיועד לסייע לעובדים בארגון למלא את תפקידם ביתר אפקטיבית באמצעות 

הקניה ושיפור של ידע, מיומנויות עמדות והתנהגויות. המנהלים נתבקשו לדווח על משך ההדרכות הניתנות לעו”סים, מדריכים, 

אימהות בית ואנשי צוות נוספים, על תדירותן, ועל הגורם המעביר את ההדרכה )פנימי או חיצוני(. 

דווח על כמה קטגוריות של אנשי צוות נוספים המקבלים הדרכות: מתנדבי שירות לאומי, מתנדבי שנת שירות וצוות צעיר )15%(, 

רכזים )15%(, מנהלים )13%(, פסיכולוגים )8%(, מטפלים – לא ברור מאיזה סוג )6%( וחברי הנהלה )4%(. 

3.11.2 תדירות ההדרכות 

מלוח 16 עולה כי אחוזים גבוהים מאוד של עו”סים ומדריכים מקבלים הדרכות בקביעות )98% ו-96% בהתאמה(. הדרכות קבועות 

לאימהות בית ולאנשי צוות אחרים ניתנות בשיעורים קטנים יותר )77% ו-60% בהתאמה(. ההבדלים הבולטים לפי סוג פנימייה היו 

אצל אם בית ואיש צוות אחר: בפנימיות הטיפוליות היו פחות הדרכות לאנשי צוות אלה. הבדלים אלה אינם מובהקים. 
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לוח 16: פנימיות המקיימות הדרכות קבועות לאנשי צוות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

הדרכה

 סך הכול
 פנימיות

)n=48(
 שיקומית

)n=17(
 טיפולית

)n=16(

 פוסט-
 אשפוזית

)n=15(

97.9100.093.8100.0לעו”סים

95.894.193.8100.0למדריכים

77.176.568.886.7לאימהות בית

60.470.650.060.0לאנשי צוות אחרים

מהם   89% ביותר,  הגבוהה  בתדירות  הדרכות  מקבלים  העו”סים  הצוות.  אנשי  שמקבלים  ההדרכות  תדירות  את  מתאר   2 תרשים 

מקבלים הדרכות בקביעות לפחות פעם בשבוע. 70% מהמדריכים ו-65% מאימהות הבית מקבלים הדרכה לפחות פעם בשבוע. 

תרשים 2: תדירות ההדרכות לאנשי הצוות )באחוזים(

הבדלים  אין  אך  הטיפוליות,  בפנימיות  דווחו  לפחות,  בשבוע  פעם  הניתנות  תכופות,  הדרכות  מתן  של  ביותר  הגבוהים  האחוזים 

מובהקים בין סוגי הפנימיות )לוח 17(. 
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לוח 17: פנימיות המקיימות הדרכות קבועות לאנשי צוות בתדירות של אחת לשבוע לפחות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

הדרכה 

 סך הכול
 פנימיות

)n=48(
 שיקומית

)n=17(
 טיפולית

)n=16(

 פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

89.488.2100.080.0לעו”סים

69.656.393.360.0למדריכים

64.961.572.261.5לאימהות בית

69.050.087.577.8לאנשי צוות אחרים 

3.11.3 הגורמים מבצעי ההדרכות

תרשים 3 מציג את הגורם הנותן את ההדרכות: גורם חיצוני מבצע את רוב ההדרכות לעו”סים )60%(, וגורמים מהפנימייה מבצעים 

מודל  לפי  צוות  לאנשי  ההדרכות  את  המעביר  הגורם  )להתפלגות   .)76%( הבית  ולאימהות   )91%( למדריכים  ההדרכות  רוב  את 

הפנימייה, ראה תרשים ה1 בנספח.(

תרשים 3: הגורם המעביר את ההדרכות לאנשי הצוות )באחוזים(
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ג. תפוקות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות

הפנימיות נוקטות כמה דרכי פעולה כדי לשמר את הצוות ולספק לו תחושת מוגנות. 

3.11.4 פירוט התפוקות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות ומידת יישומן

בשאלון מופו שלוש תפוקות: פורום קבוע לתמיכת עמיתים; מלגות לימודים או ימי לימודים; ופעילות למען מוגנות הצוות. 

חשוב לציין כי 6 מנהלים דיווחו שהתפוקות הללו אינן מתבצעות בפנימיות בניהולם. 

כפי שניתן לראות בלוח 18, 71% ממנהלי הפנימיות דיווחו על קיומו של פורום קבוע לתמיכת עמיתים, 67% דיווחו על מתן מלגות 

לימודים / ימי לימודים, ו-63% דיווחו על ביצוע פעילות למען מוגנות הצוות. פורום קבוע לתמיכת עמיתים רווח בעיקר בפנימיות 

אין   .)65%( בשיקומיות  הצוות  מוגנות  למען  ופעילות   )87%( בפוסט-אשפוזיות  לימודים  וימי  לימודים  מלגות   ,)81%( הטיפוליות 

הבדלים מובהקים בין סוגי הפנימיות. 

לוח 18: תפוקות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות, לפי סוג הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

 סך הכול
 פנימיות

)n=48(
 שיקומית 

)n=17
טיפולית 

)n=16(

פוסט-
אשפוזית 

)n=15(

70.858.881.373.3פורום קבוע לתמיכת עמיתים

66.752.962.586.7מלגות לימודים, ימי לימודים

62.564.762.560.0פעילות למען מוגנות הצוות 
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4. ממצאים מסכמים
 103 מתוך  תשע”ז.  הלימודים  שנת  במהלך  ולנוער  לילד  השירות  בפנימיות  תפוקות   103 של  הביצוע  היקף  את  ממפה  זה  דוח 

התפוקות שמופו הפעילה כל פנימייה בממוצע 66 תפוקות. בהתייחסות לחלוקה הרחבה של אופן מתן התפוקות הן חולקו לשלוש 

קבוצות: תפוקות הניתנות ישירות לחניכים )כגון טיפול פרטני או חוג(, תפוקות המשפיעות בעקיפין על איכות החיים של החניך 

)כגון ניהול שגרת יום בפנימייה ושמירה על קשר רציף עם בית הספר שבו החניך לומד(, ותפוקות הניתנות לצוות הפנימייה )כגון 

הדרכות והשתלמויות(. 

16 תפוקות מערכתיות הפעילה כל  ישירות לחניכים הפעילה כל פנימייה בממוצע 50 תפוקות, מתוך  מתוך 70 תפוקות הניתנות 

פנימייה בממוצע 14.5 תפוקות, ומתוך 17 תפוקות לצוות הפעילה כל פנימייה 10.8 בממוצע )לוח 19(. לא נמצאו הבדלים מובהקים 

בהיקפי ההפעלה בין סוגי הפנימיות או בין המודלים השונים להפעלת הפנימיות.

לוח 19: מדדי נטייה מרכזיים של היקף הפעלת התפוקות בפנימיות, דיווחים של 48 מנהלים*

תפוקות לצוותתפוקות מערכתיותתפוקות ישירותסך הכול תפוקות

N103701617

72.350.014.510.8ממוצע

10.77.51.33.7סטיית תקן 

50.029.010.03.0ערך תחתון

95.067.016.016.0ערך עליון

*ניתוח זה בוצע עבור כל השאלונים שמולאו בשלמותם.  

11 אסטרטגיות ההתערבות של התפוקות בפנימיות. התפוקות המופעלות  כל  20 מפרט את אחוזי ההפעלה הממוצעים של  לוח 

בפנימייה המאפשרים קליטה  הינן התפוקות מקבוצת התפוקות המערכתיות, שעניינן תהליכי העבודה  ביותר  הגבוהה  בשכיחות 

וההתערבות  ההשגחה  בתחום  תפוקות   ,)95%( בחניכים  הטיפול  של  ויישום  ותכנון  יום  שגרת  החדשים,  החניכים  של  מיטבית 

הרפואית והפרה-רפואית )89%( ותפוקות רחבות השתתפות, המתבצעות בקרב קבוצות רחבות של חניכים, כגון טיולים, ימי שיא 

ומופעים )88%(. תפוקות המופעלות בשכיחות הנמוכה ביותר הן תפוקות פרטניות טיפוליות )59%( ותפוקות קבוצתיות לא טיפוליות 

)59%( –שתיהן תפוקות ישירות, וכן השתלמויות לצוות הפנימייה )59%( – השייכות לקבוצת התפוקות לצוות. עוד תפוקות מקבוצת 

התפוקות הישירות שניתנות בשכיחות נמוכה הן תפוקות קבוצתיות טיפוליות )49%(. 
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לוח 20: אחוז ממוצע של תפוקות מופעלות מכל אסטרטגיית התערבות, לפי סוג הפנימייה* 

אסטרטגיית התערבות
 סך הכול
טיפוליתשיקומיתפנימיות

פוסט-
אשפוזית 

N103701617

100.0100.0100.0100.0חוגים

94.594.593.696.4טיפול מערכתי בחניכים 

89.488.088.090.0תפוקות רפואיות ופרה-רפואיות 

88.084.088.092.0תפוקות רחבות השתתפות

85.085.082.587.5הדרכות לצוות הפנימייה* 

80.078.084.082.0תפוקות למען מיצוי זכויות החניך ולסנגור 

76.776.773.380.0פעילות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות* 

תפוקות פרטניות: לא טיפוליות – ליווי ותמיכה אישית 
75.874.578.273.6לחניך

70.871.767.572.5תפוקות להורים ולמשפחה

59.262.557.457.8תפוקות פרטניות: טיפוליות 

59.260.863.153.1תפוקות קבוצתיות: חינוכיות-העשרתיות

59.061.061.054.0השתלמויות לצוות הפנימייה* 

49.047.049.051.0תפוקות קבוצתיות: טיפוליות

*בשל אופיין המגוון, התפוקות השייכות לאסטרטגיית ההתערבות לצוות מפורטות לפי סוגיהן - הדרכות, פעילות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות וכן 

השתלמויות. 

21 מציג  הנפוצות ביותר, בחלוקה לשלושת סוגי ההתערבות )ישירה, עקיפה ולצוות(. לוח  הלוחות הבאים מציגים את התפוקות 

על  טיפול  מתן  טיולים,  על  דיווחו  המנהלים  כל  מהפנימיות.  ומעלה  ב-90%  המופעלות  ביותר,  הנפוצות  הישירות  התפוקות  את 

ידי עובדים סוציאליים והפעלת חוגים בפנימייה. 98% מהמנהלים דיווחו על מתן חונכות אישית, הפניית חניכים לאבחונים ומימון 

בדיקות  וביצוע  הורים/משפחה  ימי  היום-יום, הפעלת  בחיי  שונות  מיומנויות  הקניית  על  בפנימייה.  ימי שיא  והפעלת  האבחונים 

שיניים תקופתיות דיווחו 96% מהמנהלים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי הפנימיות. 
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לוח 21: התפוקות הישירות לחניכים, הנפוצות ביותר*

Nאסטרטגיית התערבותתפוקה

אחוז פנימיות 
שבהן התפוקה 

קיימת

50100.0תפוקה רחבת השתתפות טיולים 

55100.0תפוקה טיפולית פרטנית עו”ס מוסמך

50100.0חוגים לחניכי הפנימייה חוגים בפנימייה 

5298.1ליווי ותמיכה אישית לחניך חונכות אישית עם דמות בוגרת

5298.1ליווי ותמיכה אישית לחניך הפניית חניכים ומימון אבחונים 

4998.0תפוקה רחבת השתתפות ימי שיא

5196.2ליווי ותמיכה אישית לחניך הקניית מיומנויות שונות בחיי היום-יום

4795.9תפוקה להורים ולמשפחה הפעלת ימי הורים/משפחה בפנימייה 

4795.9השגחה והתערבות רפואית ופרה-רפואית טיפולי שיניים – בדיקות תקופתיות

5294.5תפוקה טיפולית פרטנית פסיכולוג מוסמך

5094.3ליווי ותמיכה אישית לחניך מתן שיעורים או מימון שיעורים מחוץ למסגרת 

4693.9תפוקה להורים ולמשפחה יידוע הורים על אסיפות הורים בביה”ס והזמנתם 

4693.9השגחה והתערבות רפואית ופרה-רפואית מעקב גדילה והתפתחות

הפניית חניכים וליווים למשפחות מלוות / 
4992.5ליווי ותמיכה אישית לחניך מארחות

4692.0תפוקה רחבת השתתפותמופעים ומרצים בפנימייה 

פעילות הדרכה והסברה: נושאים חשובים לחיי 
4692.0תפוקה קבוצתית חינוכית-העשרתית היום-יום

4591.8תפוקה להורים ולמשפחה הדרכה פרטנית להורים 

4590.0תפוקה קבוצתית חינוכית-העשרתית תגבור לימודי לפני בחינת בגרות 

* הלוח מציג את התפוקות הנפוצות ביותר, כלומר אלה המופעלות ב-90% ומעלה מהפנימיות.

זכויות  מיצוי  ושל  מערכתי  טיפול  של  בתחומים  תפוקות   – ביותר  הנפוצות  המערכתית  ההתערבות  לסוג  השייכות  התפוקות 

וסנגור המופעלות לטובת החניכים בפנימייה – מפורטות בלוח 22. כל המנהלים דיווחו על ביצוע תהליכי מיון והתאמה של חניכים 

ניהול השגרה; שמירה על קשר רציף עם בית הספר שבו החניך לומד; חשיבה משותפת   – יום בפנימייה  לפנימייה; הפעלת סדר 

 98% משבר/הידרדרות.  במצב  בחניכים  לטיפול  היערכות  על  וכן  צרכיו  של  כוללנית  וראייה  בחניך  המטפלים  הגורמים  כלל  של 
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זכויות החניך  מהמנהלים דיווחו על קיום דיוני הערכה בשיתוף המחנכות. 96% מהמנהלים דיווחו על ביצוע פעילות למען מיצוי 

במערכת החינוך וכן על שיתוף פעולה עם בית הספר שבו החניך לומד לצורך החזקת תוכנית חינוכית יציבה עבור החניך. על סיוע 

מבוגר משמעותי  חניך עם  כל  לביסוס הקשר של  ודאגה  חניך  לכל  פרטנית  תוכנית  בניית  ובבתי הספר,  בבחינות  בקבלת הקלות 

דיווחו 92% מהמנהלים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין סוגי הפנימיות. 

לוח 22: התפוקות המערכתיות לחניכים, הנפוצות ביותר* 

N תפוקה

אחוז פנימיות 
שבהן התפוקה 

קיימת

49100.0ביצוע תהליכי מיון והתאמה של חניכים לפנימייה 

49100.0הפעלת סדר יום בפנימייה – ניהול השגרה 

49100.0שמירה על קשר רציף עם ביה”ס שבו החניך לומד

49100.0חשיבה משותפת של כלל הגורמים המטפלים בחניך וראייה כוללנית של צרכיו

49100.0היערכות לטיפול בחניכים במצב משבר/הידרדרות 

4898.0קיום דיוני הערכה בשיתוף המחנכות

4795.9מיצוי זכויות במערכת החינוך

4795.9שת”פ עם ביה”ס, החזקה של תוכנית חינוכית יציבה עבור החניך

4591.8סיוע בקבלת הקלות בבחינות ובבתי הספר

4591.8בניית תוכנית טיפול אישית לכל חניך

4591.8דאגה לביסוס הקשר של כל חניך עם מבוגר משמעותי

* הלוח מציג את התפוקות הנפוצות ביותר, כלומר אלה המופעלות בקרב 90% ומעלה מהפנימיות.

התפוקות הנפוצות ביותר הניתנות לצוות הפנימייה כוללות הדרכות לעובדים סוציאליים והדרכות למדריכים )לוח 23(. 
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לוח 23: התפוקות לצוות, הנפוצות ביותר* 

 תפוקה
N

אחוז פנימיות 
שבהן התפוקה 

קיימת

4797.9הדרכות - עו”ס

4695.8הדרכות - מדריכים

* הלוח מציג את התפוקות הנפוצות ביותר, כלומר אלה המופעלות בקרב 90% ומעלה מהפנימיות.

שלמרות  כך  התפוקות.  לשכיחות  ביחס  הפנימיות  להפעלת  המודלים  ובין  הפנימיות  סוגי  בין  בודדים  מובהקים  הבדלים  נמצאו 

ההבדלים בין הסוגים של הפנימיות מבחינת תעריפי הטיפול ומאפייני החניכים, וכן ההבדלים במאפייני ההפעלה של הפנימיות, לא 

נמצאו הבדלים משמעותיים רבים באופן פעילותן. 
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5. מגבלות עבודת המיפוי
מילוי השאלון לווה בקשיים רבים, עקב צורת ההעברה של השאלון. השאלון היה ארוך מאוד ודרש מהמנהלים לדווח פרטים רבים 

המילוי. שאלות  לקראת  אותו  ולרכז  הדרוש  לראות מראש מה המידע  יכלו  בצורה מסודרת, מבלי שהמנהלים  שאינם מתועדים 

רבות בשאלון המקוון היו “שדות חובה”, כלומר מידע שחייבים לפרט על מנת לעבור לשאלה הבאה, והמנהלים התקשו להשיב 

)ניתנה אפשרות לשמור את השאלון ולחזור במועד אחר(. מנהלים  במדויק, אף שלא הייתה חובה למלא את השאלון בבת אחת 

אחדים דיווחו כי מדובר באומדנים ולא במספרים מדויקים, משום שאין בידם תיעוד מלא של המידע. 

בהמשך לכך, מכיוון שהמנהלים לא קראו את כל השאלון לפני המילוי, במקרים רבים הם דיווחו בתוך הסעיף “אחר” על תפוקה 

בהמשך  מופיעה  תפוקה  אותה  על  ספציפית  ששאלה  אף  השאלון,  במילוי  עת  אותה  עד  הגיעו  שאליו  בפרק  מופיעה  שאינה 

השאלון. כך למשל דיווחו על תוכנית בר מצווה בפרק של תפוקות פרטניות לחניך, שאינן טיפוליות, אף ששאלה על תוכנית בר 

מצווה מופיעה בפרק של תפוקות קבוצתיות חינוכיות-העשרתיות. לא הייתה לנו דרך לדעת אם מדובר בתוכנית פרטנית המובחנת 

מתוכנית קבוצתית, ולכן מוקמה בפרק של תפוקות פרטניות. כמו כן איננו יודעים אם המנהלים הקפידו במקרים כאלו לדווח על כל 

תפוקה רק פעם אחת, במקום הראשון בטופס שבו ראו לנכון לעשות זאת. 

מספר  על  הדיווח  שמהימנות  התברר  הישירות.  לתפוקות  המתייחסים  בפרקים  החניכים  מספר  על  לדווח  התבקשו  המנהלים 

כי  ברור  פרקים  בשני  והפרה-רפואיות.  הרפואיות  התפוקות  של  בפרק  למעט  מאוד,  בעייתית  תפוקה  כל  המקבלים  החניכים 

מקבלים  שהוריהם  החניכים  מספר  על  מהמנהלים  חלק  דיווחו  ולמשפחה  להורים  לתפוקות  המתייחס  בפרק  שגויים.  המספרים 

תפוקה, וחלק דיווחו הן על מספר ההורים והן על מספר החניכים המקבלים את התפוקה. לא ניתן להבחין בין שני סוגי הדיווחים. 

בפירוט החוגים הניתנים לחניכים ציפינו לקבל מספרים גדולים מסך הכול החניכים בפנימייה, משום שעל פי נוהלי השירות חניך 

אמור להשתתף בחוג אחד לפחות. בפועל, הדיווחים לא עלו על 100%; כלומר, נראה שהיה דיווח חסר על מספר החניכים בכל אחד 

מן החוגים. לכן נכללו בדוח רק הנתונים על מגוון החוגים. הנתונים על היקף החניכים המשתתפים בחוגים אינם כלולים בדוח.  

נוסף על כך, בחמישה פרקים נוספים נמצא טווח רחב מאוד של חניכים המקבלים את התפוקות: בין אחוז אחד ל-100% מהחניכים. 

שונות זו מגבילה את האפשרות להגיע למסקנה כוללת לגבי אופן ההפעלה של התפוקה. בנוסף, סביר להניח כי ישנן תפוקות שרצוי 

להפעיל בקרב כל החניכים )כגון חוגים( לעומת תפוקות המיועדות לשיעורים קטנים של חניכים )כגון הפניה לתוכניות הצטיינות(, 

סטטיסטיים  ומדדים  תפוקה  בכל  הממוצע  החניכים  מספר  על  מידע  המצוי.  מול  הרצוי  להשוואת  מידה  אמות  בידינו  אין  אולם 

נוספים מופיעים בנספח ד. 
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נספחים 

נספח א: מיפוי תפוקות בפנימיות – ממצאי קבוצות המיקוד 

טליה חסין, הילה דולב

13.6.2017

מיפוי תפוקות בפנימיות – ממצאי קבוצות המיקוד

מבוא

)להלן: משרד הרווחה(  והשירותים החברתיים  במסגרת תהליכים של “חשיבה תוצאתית”2 המתבצעים במשרד העבודה, הרווחה 

פנה המשרד למרכז למערכות תומכות איכות במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל בבקשה לבצע מיפוי של מגוון התפוקות הקיים כיום 

ידי  וימולא על  יופץ בכל הפנימיות  ולנוער. הוחלט כי השאלון אשר ימפה את מגוון התפוקות בפנימיות  בפנימיות השירות לילד 

המנהל או מי מטעמו. המטרה היא לקבל תמונת מצב מקיפה ומעודכנת של מגוון התפוקות הקיימות כיום בכל פנימיות השירות. 

לצורך  שונים,  במחוזות  טיפול  ורכזי  ארציים  פקחים  פנימיות,  מנהלי  של  מיקוד  קבוצות  התקיימו  הפרויקט  של  הראשון  בשלב 

חשיבה מעמיקה על מגוון התפוקות בפנימיות שתחת אחריותם ועל תהליכי העבודה בפנימיות בהקשר של התפוקות. 

בפנימיות,  לזהות את התפוקות המופעלות  כדי  תוצג השיטה שנקטנו  בקבוצות: תחילה  הדיונים  מן  מציג את שעלה  זה  מסמך 

ואחר כך יפורטו ממצאי הדיונים ויוצעו כמה כיווני פעולה לבניית השאלון. בחלק ב יוצגו התפוקות שהועלו על ידי המשתתפים 

בקבוצות המיקוד. 

חלק א: דיוני קבוצות המיקוד

שיטה

התקיימו שלוש קבוצות מיקוד שכללו נציגים מארבעה מחוזות: 

מחוז מרכז – הקבוצה נפגשה ב-31.1.17 בפתח תקווה; ■

מחוז דרום ומחוז ירושלים – שתי קבוצות נפגשו במקביל ב-8.3.17 בירושלים; ■

מחוז צפון – הקבוצה נפגשה ב-8.3.17 בחיפה. ■

כוללת תכנון  היא  ומנגנונים המעודדים חתירה מתמשכת להשגת תוצאות בשירותים חברתיים.  נורמות  כולל למכלול של  היא שם  “חשיבה תוצאתית”   2

מבוסס ידע ומידע המכוון להשגת תוצאות, הערכה שיטתית של מידת השגתן ושימוש רגיש ומושכל במידע שנאסף, כבסיס ללמידה מתמשכת ולשיפור 

דרכי העבודה.
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כל קבוצה כללה 16-12 משתתפים, בהם מפקחים, אנשי מטה ואנשי שטח, מנהלי פנימיות ואנשי טיפול.

מבנה הדיון 

הדיון התחלק לשני חלקים. החלק הראשון התמקד בפרקטיקה של בחירת תפוקות – בשאלות כגון, איך בוחרים תפוקה, מה הם 

השיקולים המנחים ובאילו מצבים בוחרים להפסיק תפוקה, וכן בתפיסות הנוגעות בשאלה מהי תפוקה טובה ומה הם מאפייניה. 

על  או  בפנימייה שלהם  הקיימות  על התפוקות  נשאלו  הקיימות. המשתתפים  מיפוי של התפוקות  נעשה  הדיון  בחלק השני של 

שיופץ  הכמותי  השאלון  לבניית  בסיס  תשמש  זה  בשלב  הדיון  מן  שהתקבלה  הרשימה  אחרות.  מפנימיות  מכירים  שהם  כאלה 

למנהלים )ראו חלק ב(. 

ממצאים עיקריים

מצבים המניעים דיון וחשיבה על תפוקות

בקבוצות עלו שלוש הזדמנויות עיקריות שבהן נערך בפנימיות דיון על תפוקות:

מינית . 1 התנהגות  אכילה,  הפרעות  באלכוהול,  שימוש  כגון  חריגים,  אירועים  או  מקרים   — השטח  מן  העולים  לצרכים  תגובה 

חריגה, תיקים פליליים או אי-הגעה לבית הספר באופן סדיר.

דיון תקופתי — בדרך כלל מדובר בדיון שנערך אחת לשנה, המתמקד במצב החניכים הוותיקים ובמאפייני החניכים החדשים. . 2

בדיון זה שוקלים מחדש אם להמשיך את התפוקות הקיימות או לשנות אותן, ולעיתים מעלים צורך בתפוקות חדשות.

— פניות . 3 פנייה יזומה של אנשים או של גופים נוספים )למשל משטרה או ארגוני המגזר השלישי( לצורך שיתופי פעולה 

לחניכים,  אופניים  על  רכיבה  קבוצת  זה:  בהקשר  שעלו  דוגמאות  חדשה.  לתפוקה  הזדמנות  הפנימיות  עבור  יוצרות  כאלה 

שיתוף פעולה עם חברת הייטק להעשרה לימודית, מעגל נשים שאימצו משפחתון וסדנאות במגוון נושאי בריאות ביוזמת 

קופת חולים. 

שיקולים בבחירת תפוקה ובהפסקת תפוקה קיימת

ניכר כי בכל אחד מן המצבים שבהם דנים בתפוקות קיימות או חדשות, עולים ארבעה שיקולים עיקריים:

המטפל . 1 הצוות  מקורות:  ממגוון  עולים  הצרכים  כי  נמצא  לצורך.  מענה  נותנת  התפוקה  שבה  המידה   - לצרכים  התאמה 

מחודש  לדיון  חשיבות  יש  ולכן  משתנים,  הצרכים  כי  עולה  עוד  הספר.  ובית  ההורים  החניכים,  החניכים/מועצת  בפנימייה, 

בתפוקות הקיימות. הצרכים יכולים להשתנות משתי בחינות:

שינוי בהיקף או בעוצמה של הבעיה/המסמן: אחת האינדיקציות לשינוי כזה היא שינוי בשכיחות המסמנים, כפי שעולה א. 

היא  הציפייה  הפיקוח,  ברמת  גם  כי  ציינה  המפקחות  אחת  החניכים.  בקרב  הבעיות  את  המייצג  החניך,  נתוני  משאלון 

לראות תפוקות בהתאם לתמונת המצב של המסמנים: “יש בעיות מיניות, אז אני רוצה לראות מה הפנימייה עושה כדי 

לשפר את זה”. 
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כגון ב.  שונים,  וכן ממדדים  לה  או מחוץ  בפנימייה  חריגים  אירועים  כלל מתוך  בדרך  עולים  צרכים חדשים  צרכים חדשים: 

תפוקות  להפעיל  והחלו  המתמטיקה  בתחום  משמעותיים  פערים  זיהו  הפנימיות  באחת  למשל,  כך  הספר.  בבית  ציונים 

בהתאם: תגבור, למידה של מיומנויות יסוד, טיפול בחסמים וברתיעה מן התחום, הכנה לבגרות וכד’. עוד נטען כי שינוי שחל 

במדיניות משרד הרווחה בנוגע להוצאת ילדים למסגרות חוץ-ביתיות העלה אף הוא צרכים חדשים. כך, חלה עלייה בגיל 

החניכים המגיעים לפנימיות לצד עלייה ברמת המורכבות של הבעיות שעמן הם מגיעים. צוין כי בעקבות זאת החלו בחלק 

מן הפנימיות לשים דגש על תוכניות שמטרתן הכנה לחיי עצמאות או להפעיל מענים לילדים עם בעיות התנהגות קשות.

הימצאות משאבים מתאימים - לעניין התשומות, הן מבחינת התקציב והן מבחינת כוח אדם, חלק מרכזי בבחירת התפוקות. . 2

יציבות  עלתה החשיבות של  במיוחד  הצרכים.  בגלל  יותר מאשר  בגלל התשומות  תפוקה  קורה שבוחרים  לא אחת  כי  נטען 

הצוות הטיפולי ושל כישוריו: “תפוקה היא תולדה ישירה של צוות” )רכז צוות טיפולי בפנימייה(; “חייב להיות בצוות משוגע 

לעניין כדי להפעיל תוכנית. אם אין אדם כזה או אם מתחלף, זו בעיה” )מנהל פנימייה(. עוד נטען כי לעיתים נאלצים לפסול 

של  הדוגמה  עלתה  לכך  בהקשר  אותה.  לתחזק  כשיר  אינו  שהצוות  משום  רק  צורך  על  מענה  שנותנת  תפוקה  להפסיק  או 

חינוך מיני – אף שמדובר בתפוקה חשובה, כשיש צוות צעיר ו/או לא מספיק יציב, לא ניתן להפעיל תפוקה כזו. הקושי לגייס 

אנשי צוות ו/או אנשי טיפול מקצועיים ואיכותיים הודגש במיוחד בהקשר של מזרח ירושלים. מנגד עלה כי לעיתים מחליטים 

להפעיל תפוקה גם אם היא יקרה ודורשת תשומות ניכרות רק משום שהיא עונה על צורך בולט. כך למשל, באחת הפנימיות 

הטיפוליות הוקמה קבוצה ייחודית של חניכים עם רקע פוסט-אשפוזי של בעיות התנהגות קשות מאוד. לדברי אחד מאנשי 

קטלני.  זה  ביחד  ופוסט-אשפוזי  “טיפולי  ומתבקשת:  הכרחית  אך  רווחית  לא  מאוד  הייתה  הקבוצה  פתיחת  הטיפולי,  הצוות 

משאבי הצוות הולכים על הגנה וביטחון במקום להתמודד עם צרכים אחרים”.

עניין התשומות עלה גם בהקשר של פנייה יזומה של גופים לצורך שיתוף פעולה, כפי שפורט לעיל. אף שהיוזמות הללו הן 

לרוב על בסיס התנדבות וללא עלות, הן דורשות לעיתים תשומות רבות )כמו זמן, כוח אדם והסעות( שאינן מאפשרות את 

הפעלתן. נוסף על כך, ההתבססות על מתנדבים מאתגרת ומחייבת תכלול. במיוחד צוינה חשיבות הצורך שהדמויות הנמצאות 

בקשר עם החניכים יהיו קבועות וינהלו קשר ארוך-טווח עם החניכים. בהקשר זה יצוין כי יש פנימיות המיטיבות למצות את 

זכויות החניכים במערכות המשיקות, כגון מתי”א, הביטוח הלאומי וקופות החולים. 

רמת המוטיבציה של החניכים )בנוגע לתפוקה קיימת( - שיקול מרכזי נוסף בהחלטה על המשך הפעלת תפוקה הוא רמת . 3

המוטיבציה של החניכים, הבאה לידי ביטוי בעיקר בהשתתפותם בפעילות או בשיח ביניהם: “...כשהילדים רוצים להשתתף, 

כשהם מחכים לזה וכשהם רוצים שזה ימשיך” )מנהל פנימייה(.

חיזוק ערכים ויעדים של הפנימייה - התאמה לערכים שאותם הפנימייה מעוניינת לחזק היא שיקול נוסף בבחירת תפוקה. . 4

שלנו”   D.N.A.-מה חלק  זה  למידה.  זה  אצלנו  המשמעותיים  המשאבים  “אחד  ייחודית.  זהות  לעצמה  ליצור  כדי  היתר,  בין 

)מנהל פנימייה(. גם בהקשר זה נמצא כי לעיתים עושים שימוש בתמונת המצב העולה ממדידת המסמנים כדי לקבוע את יעדי 

העבודה – למשל, הפחתת מספר החניכים הסובלים ממסמן מסוים. 
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תפיסות בנוגע לאיכות התפוקה

מדברי המשתתפים בשלוש הקבוצות עולה כי אין חשיבה סדורה וגם לא הסכמה על מידת היעילות או ההצלחה של תפוקה. ראיה 

לכך הן השאלות העולות מדי פעם בדיונים: כיצד מודדים הצלחה בטיפול? האם ניתן להעריך טיפול פרטני מול קבוצתי? ועוד. 

ביטוי  לידי  באות  שהן  כפי  החניכים,  של  והמוטיבציה  הרצון  שביעות  לרמת  ובראשונה  בראש  מקושרת  התפוקה  איכות  בפועל, 

המוטיבציה  מידת  על  המידע  החברתי.  בשיח  ובנוכחותה  הפעילות  על  בדיבור  וכן  ובהתמדה  פעולה  בשיתוף  בפעילות,  בנוכחות 

מגיע מן החניכים עצמם, מן הצוות המטפל ו/או מן הגורם המפעיל ולעיתים גם מתקיימים משובים מובנים. עוד עלה כי לעיתים 

יש מדדים אובייקטיביים במשתנים שאותם התפוקה אמורה לקדם, היכולים להעיד על איכותה, למשל שיפור בציונים )בהתנהגות, 

במתמטיקה( או ירידה במספר המקרים של התנהגות אלימה.

אתגרים הקשורים להפעלת תפוקות ולמיפוין

התפיסה ההוליסטית - מדברי המשתתפים עולה כי דגש חזק מושם על תפיסת עבודה הוליסטית במסגרת הפנימייתית, תפיסה 

המקשה בפירוק העשייה למען החניכים לתוכניות או לפעולות מובנות. עלתה טענה כי יש מגוון פעולות שאותן אין אפשרות לכמת 

או למדוד, כמו יחס הצוות לחניכים, השיח והיחסים בתוך הצוות, האווירה בפנימייה או הערכים המועברים. כל אלה משפיעים לא 

פחות )ולעיתים אף יותר( מתוכניות מובנות, על מצבם של החניכים. 

תפוקה איננה מושג שגור - ניכר כי מרבית המשתתפים אינם בקיאים במושג “תפוקה”, ואינם נוהגים להשתמש בו ביום-יום. 

התקציב בסל - מן הדיון בקבוצות עולה כי רוב המשתתפים )כולל המנהלים( אינם בקיאים ב”סל המענים” – מה הוא כולל ומה 

הפנימיות מחויבות לתת. עניין זה אף לא עלה כשיקול בבחירת תפוקות. עם זאת, התפיסה הרווחת היא כי במרבית המקרים הסל 

הניתן מנוצל עד תומו ואינו מכסה את כל הצרכים. בהקשר זה צוינו למשל צורכיהם הבריאותיים של החניכים. יש פנימיות שפתרו 

בעיה זו באמצעות רכישת ביטוחים משלימים לחניכים. 

מאפייני  על  משפיעים  בקהילה  המענים  ומצב  לפנימיות  הכניסה  גיל  דחיית  כי  צוין  בקבוצות   - השירות  של  הכוללת  המדיניות 

החניכים הנקלטים. כך, יש כיום הרבה יותר “קליטה מורכבת” של חניכים המגיעים לפנימיות במצב קשה. בנושא “הורים ומשפחה” 

עלתה טענה כי אין מדיניות ברורה של משרד הרווחה וכי אין שיתוף פעולה בנושא מצד המחלקות לשירותים חברתיים. 

הפעלה על ידי מתנדבים ו/או כחלק משיתוף פעולה עם גופים חיצוניים - סוגיה זו מעלה לא מעט דילמות. הטענה שעולה היא 

כי מצד אחד מדובר בתפוקות הניתנות לפנימייה ללא עלות, אולם מן הצד האחר תפוקות תמיד כרוכות בעלויות ודורשות תשומות 

של כוח אדם, זמן, תכלול וריכוז. נוסף על כך, ההצעות לתפוקות כאלה לא תמיד תואמות את צורכי הפנימייה והחניכים. 

מרחבי  ובהם  אחר-הצהריים,  פעילויות  בהפעלת  מגוונים  מודלים  יש  המשתתפים,  לדברי   - לחניכים  פנוי  וזמן  בחוגים  גמישות 

פעילות פתוחים, חוגים תלת-חודשיים ושילוב בחוגים בקהילה )חוויה נורמטיבית יותר עבור החניכים(. כמו כן צוינה החשיבות של 

כיבוד רצונם של החניכים שיהיה להם זמן פנוי לבטלה, כמו בבית. מסיבה זו עלה הצורך לעדכן את החובה הרשומה כיום בנוהל, 

ולפיה יש לשלב כל חניך בשני חוגים. 
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ניכר כי אין תפיסה אחידה בנוגע למטרות של כל תפוקה ובנוגע לצרכים  שונּות בהגדרת הצרכים או המטרות של כל תפוקה - 

שעליהם היא נותנת מענה. כך למשל מתעוררת לא אחת שאלה בעניין תוכנית “אחרי” – האם היא ממוקדת בהכנה לצבא, בהעצמה, 

בכישורי חיים או בהכנה לעצמאות?

מעמדן של התפוקות המופעלות לטובת הצוות - מדברי המשתתפים בשלוש הקבוצות עולה כי לא פחות משחשוב למפות את 

ישירה על החניכים.  להן השפעה  יש  התפוקות המופעלות למען החניכים, חשוב למפות את אלה המופעלות למען הצוות, שכן 

)למשל,  נושא  וקבוצות רב-מקצועיות ממוקדות  הן הדרכות פרטניות לאנשי צוות, הדרכות קבוצתיות  דוגמאות לתפוקות כאלה 

עבודה עם מתבגרים או חניכים שחיים עם המשפחות בתוך הכפר(. חשיבות מיוחדת עלתה בנוגע להדרכה והכשרה של מדריכים 

חדשים. עוד עולה כי לעיתים התפוקות המופנות לחניכים עומדות מול התפוקות המופנות לצוות, ויש צורך לבחור. כך למשל, יש 

פנימיות הנעזרות בפסיכולוג כמטפל ישיר בחניכים ויש שנעזרות בו להכשרת הצוות.

תפוקות  בין  הכלכלית,  הכדאיות  סוגיית  נוכח  במיוחד  להבחין,  חשוב   - היחיד  לחניך  תפוקות  לעומת  הפנימייה  לכלל  תפוקות 

המופעלות עבור כלל החניכים, כמו פעילות חברתית שבועית/דו-שבועית או מרכזייה חינוכית בפנימייה, לבין תפוקות אחרות שהן 

ספציפיות ומכוונות למספר קטן של חניכים או אפילו לחניך יחיד. עולה חשיבות להבחנה ביניהן.

חוגים הניתנים בתוך הפנימייה לעומת חוגים הניתנים מחוץ לה - מדברי המשתתפים עולה חשיבותה של הבחנה כזו. נטען כי 

השתתפות חניך בחוג המופעל מחוץ לפנימייה מעניקה לו ממד של יוקרה ותורמת לדימוי העצמי שלו, ומנגד היא דורשת בדרך כלל 

תשומות גבוהות יותר. משום כך יש חשיבות רבה להבחנה כזו.

שימוש בנתוני הרף )הכלי לאיסוף נתוני חניך( - בשלוש הקבוצות נטען שהטופס משמש לדיון על התפוקות, אך הוא אינו עדכני 
ויש צורך לשדרג אותו כדי להתאימו למציאות העכשווית – במושגים ובמאפיינים.3 

כיווני פעולה בבניית השאלון למיפוי התפוקות

להלן כמה כיווני פעולה לבניית השאלון, על סמך הממצאים שעלו בקבוצות המיקוד:

מוצע לחלק את השאלון לשני חלקים – חלק אחד שימפה את התפוקות לחניך וחלק שני שימפה את התפוקות לארגון )ובו  ■
ייכללו כל התפוקות המופנות לצוות(.

בחלק הממפה את התפוקות לחניך יש להבחין בין תפוקות המופעלות בפנימייה לבין תפוקות המופעלות מחוץ לה )יש למפות  ■
את שני הסוגים(.

חשוב לבנות את השאלון כך שיאפשר להגיע למיפוי ממצה וימנע כפילויות במילוי )מצב שבו מסמנים תפוקה כמה פעמים,  ■
כמענה לכמה צרכים(. על כן, מאחר שאין תפיסה אחידה של הצרכים שעליהם כל תפוקה נותנת מענה, לא יהיה נכון לבנות 
את השאלון לפי צרכים. מומלץ לשקול לחלק אותו לפי אסטרטגיות התערבות )למשל, תפוקות פרטניות: טיפוליות; תפוקות 

קבוצתיות: טיפוליות; ותפוקות קבוצתיות: חינוכיות-העשרתיות(, ולשלב את החלוקה לצרכים כמשנית.

חשוב להגדיר איזה מידע רוצים לאסוף על כל תפוקה, למשל, מספר החניכים, הגורם המפעיל או משך ההפעלה. ■

נציין כי קיימת גרסה עדכנית של הכלי. זו פותחה על ידי צוות היגוי אך לא הוטמעה בשטח.   3
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חלק ב: רשימת התפוקות שגובשה במהלך עבודת קבוצות המיקוד4

א. מוגנות חניכים

השגחה והצמדה ברמות שונות

חינוך למוגנות ומניעה

חינוך לשימוש נכון ברשת האינטרנט, הנחיות והדרכות לשימוש בסמארטפון

הכשרת צוות בנושא הערכת מסוכנות 

שמירה על מוגנות הצוות

עבודה משותפת עם עו"ס הקהילה ו/או ההורים

טיפול ע"י קצינת מבחן

ליווי צמוד של מדריך "השגחה"

"שלבים" – מערך ייחודי לפרט שנדרשת עבורו מוגנות מיוחדת – עיצוב התנהגות

תוכניות להכחדת תופעות אלימות ופגיעות מיניות, מדרג עונשים

מוגנות בחופשות – קייטנה/פעילות קיץ 

מוגנות בחופשות  – תוכנית מסודרת להשמת חניכים בחופשות

"בית בכפר" – טיפול בחניכים ללא עורף משפחתי בסופי שבוע

משפחות מלוות

ב. צרכים בריאותיים

בדיקות רפואיות מקיפות ומעקב קבוע לכל חניך

בדיקות דם אחת לשנה

טיפול רפואי פרטני לפי הצורך

מעקב פרטני אחרי חניכים שנוטלים תרופות בקביעות 

בדיקת שמיעה

בדיקת ראייה

טיפולים אורתודנטיים

טיפולי שיניים – בדיקות תקופתיות )יש כפל ביטוח בזכות מימון מלא של המדינה עד גיל 12(

טיפול בהרטבות )התנהגותי, תרופתי, רגשי, רפואי(

יש לציין כי החלוקה כאן היא אמנם לפי צרכים, אך כאמור, עבור חלק גדול מהתפוקות לא הייתה הסכמה בעניין הצרכים שעליהם הן נותנות מענה.  4
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טיפול במחלות כרוניות – הדרכה לצוות כיצד להגיב

טיפולים פרה-רפואיים, כגון ריפוי בעיסוק, קלינאית תקשורת

טיפול ע"י דיאטנית/תזונאית

בניית תפריט מאוזן ותואם את צורכי החניכים/נערים

הדרכות והסברה )מניעת עישון, תזונה נכונה, חשיפה לשמש, יום בריאות, יציבה נכונה, היגיינה אישית, דימוי גוף לנערות 
מתבגרות(

שיעורי/חוגי ספורט 

סינכרון מענים פרה-רפואיים בין הפנימייה לביה"ס

סיוע במיצוי זכויות רפואיות )כגון התמודדות עם ילדים של עובדים זרים(

ג. צרכים התפתחותיים וכישורי חיים

קבוצות הנחיה וטיפול בתחומי הזהות לפי גיל רגשי, גיל כרונולוגי ומגדר

תוכנית שלבים

חונכים אישיים, מנטוריג, אימון אישי, "זמן איכות אישי" – חונכות עם מבוגר משמעותי

תוכניות הכנה לבר/בת מצווה 

הפעלה של תנועת נוער בתוך הפנימייה ומחוץ לפנימייה 

הפעלה של תוכניות ייעודיות לגיל ההתבגרות )"מסע התבגרות במדבר"( 

הקניית מיומנויות להתנהגות במקומות ציבוריים

הקניית מיומנויות לשימוש בתחבורה ציבורית

חיבור החניכים למשרדים רלוונטיים לצורך קבלת השירותים בקהילה

תוכניות יציאה לעבודה ורכישת מקצוע )בגיל 16-15(

מסע לפולין

תוכנית  הכנה לגיוס )"אחרי"(

ליווי בהוצאת תעודת זהות

לימודי נהיגה

הקניית מיומנויות כלכלת בית, בישול, כביסה, בנק, צרכנות נבונה

תוכניות לבוגרים )בדגש על עצמאות, אחריות אישית וקבוצתית, העשרה וכישורי  חיים(

סיוע במיצוי זכויות של בוגרים, ביטוח לאומי

סיוע במציאת מסגרת המשך לבוגרים – שירות, מקום מגורים
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"מזוודה לבוגר" – הכנת תיק מסמכים לבוגרים )מסמכים רפואיים, אלבום תמונות(

הפעלת דירת בוגרים

קשר עם בוגרים

תוכנית כישורי חיים

ד. צרכים רגשיים

תוכנית טיפול פרטנית לכל חניך 

טיפול פרטני ע”י עו”ס

טיפול פרטני ע”י פסיכולוג

טיפול פרטני ע”י פסיכיאטר

טיפול פרטני דינמי

טיפול פרטני קצר מועד

טיפול פרטני NLP – ניתוב לשוני פיזיולוגי

טיפול פרטני CBT – טיפול קוגניטיבי-התנהגותי

טיפול פרטני DBT – טיפול דיאלקטי-התנהגותי

טיפול במרכזים ייחודיים לנפגעי תקיפה מינית ולהתנהגות מינית בלתי מותאמת

פסיכותרפיה גופנית

ביו-פידבק

פרה-רפואי: טיפול באומנות

פרה-רפואי: טיפול במוזיקה

פרה-רפואי: טיפול בבע”ח

קבוצות טיפוליות – מיניות בריאה

קבוצות טיפוליות – גיל ההתבגרות )“הבית בקצה” – תוכנית קבוצתית לגמילה מסמים ואלכוהול( 

קבוצות טיפוליות – הפחתת אלימות

קבוצות טיפוליות – מניעת תקיפה מינית

קבוצות טיפוליות – התמודדות עם מצבי תסכול, שליטה בכעסים

קבוצות טיפוליות – קולנוע, תיאטרון, דרמה, אומנות

קבוצות טיפוליות לקבוצות יעד מוגדרות – בוגרים, אחים, בנות/נערות
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קבוצות טיפוליות – גינון טיפולי, טבע-תרפיה

פוטו-תרפיה

הדרכת הורים

ה. צרכים לימודיים

שמירה על קשר רציף עם ביה”ס )מעקב אחר תפקוד, הישגים לימודיים ובעיות בביה”ס(

הפעלת מרכז למידה לסגירת פערים לימודיים ו/או לשיפור הישגים

הוראה מתקנת/משקמת

יום שיח ומשוב מורים וחניכים )בליווי המדריכים(

מענים חיצוניים לחניכים מצטיינים 

דיוני הערכה בשיתוף המחנכות

סנגור ותיווך – ליווי בוועדות השמה

סנגור ותיווך – התערבות מונעת במקרים של בעיות משמעת חמורות בביה”ס

סנגור ותיווך – מיצוי זכויות

סנגור ותיווך – הקלות בבחינות ובבית הספר

אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים, פסיכו-דידקטיים, לקשיי קשב וריכוז וכן ללקויות למידה

העשרה – “תמונת מצב” בנושא תקשורת: הוצאת עיתון או סרטון; “מחשבה טובה” – עבודה מול מחשב, בניית משחקים, עריכת 
סרטונים ועוד; “מה? דע!” – ניסויים מדעיים, טבע ותופעות

הקמת בתי ספר ייחודיים בתוך הפנימייה. כיתות “נחיתה”.

השתתפות בתהליכי תכנון תוכניות עבודה לתלמידים בחינוך המיוחד )תל”אות(

ימי הורים משותפים לפנימייה ולביה”ס

שילוב בתוכניות מיוחדות בחינוך, כגון: מד”צים, מנטורינג ומצטיינים 

מרתון לימודי לפני כל בחינת בגרות

קורסים לתלמידים באוניברסיטאות

ו. עבודה עם המשפחה

הדרכה פרטנית להורים )כולל הדרכה טלפונית(

ליווי הסדרי ראייה

קבוצות הורים

טיפול דיאדי
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טיפול משפחתי, שימור מקום ההורה, הבניית הקשר בין ההורה לילד

מפגשי הורים עם הפסיכיאטר

“אבות ובנים” – לימוד/כדורגל

ימי הורים/משפחה בפנימייה

טיול הורים וחניכים

קייטנות הורים וחניכים

מפגשי אחים בפנימייה ובין פנימיות

קבוצות אחים 

שיתוף ההורים באירועים ובפעילויות בפנימייה, שלא יועדו להם לכתחילה

ביקור של החניכים אצל הורים אסירים בבתי סוהר

שיתוף הורים בבניית תוכנית טיפול לילד

“משפחה בצמיחה” – פרויקט למניעת הוצאת חניכים מן הבית

“הורים שותפים”

עבודה עם אפוטרופוס

תיווך וסנגור לטובת המשפחה – “מיצוי זכויות”

ז. צמצום נשירה

תהליכי מיון והתאמה

קשר עם המחלקה לשירותים חברתיים

עבודה עם הורים כהכנה לקליטת הילד בפנימייה – השגת “ברכת הדרך” של ההורים 

מפגש היכרות לפני הקליטה 

קבוצת קליטה לחניכים בשנת הקליטה הראשונה שלהם בפנימייה

מתן הערכה לחניך בתוך שלושה חודשים מן הקליטה

מתן תפקידים לחניכים בתוך הפנימייה

ביסוס קשר עם מבוגר משמעותי לכל חניך

היערכות לטיפול בחניכים במצב משבר/הידרדרות

ח. צרכים חברתיים

חוגים בתוך הפנימייה )אומנות, ספורט, מוזיקה, מקהלה, נגרות, בישול, קונדיטוריה, בע”ח, תסרוקות, הישרדות, “שומרי הגן”, 
טבע וכו’(
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חוגים מחוץ לפנימייה

שילוב חניכים בפעילויות חברתיות בקהילה )חברים מהקהילה, מסיבות( 

תנועות נוער 

מד”צים

התנדבות בקהילה 

חונכות – חניך בוגר וחניך צעיר

מועצת חניכים

ימי שיא )בנושא בריאות, פסטיבל, יום משפחה(

יציאה למופעים מחוץ לפנימייה 

הזמנת מופעים ומרצים לפנימייה

פעילות חברתית מעשירה, התואמת את גיל החניכים

טיולים 

יזמות עסקית )מייצרים ומוכרים(

“נאמנים” – בינוי, אחזקה, מחשבים וכו’ 

ט. חינוך לערכים

פעילויות סביב ראש חודש, חגים וימים לאומיים

פעילות חינוכית שבועית שנעשית ע”י המדריכים )שמירת הלשון, הכרת הטוב, דרך ארץ, רב- תרבותיות(

התנדבויות חיצוניות 

חיזוק דתי/רוחני: רבה מלווה

י. צוות הפנימייה

שימור הצוות: הדרכות, השתלמויות, מלגות, תמיכת עמיתים, שכר, מוגנות הצוות

הדרכות במגוון תחומים לצוות כדי לשפר ו”למקצע” את הטיפול בחניכים

פיתוח הצוות ופיתוח סביבת עבודה

יצירת פורומים של שיח

טיפול בטראומטיזציה משנית
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נספח ב: רשימת הפנימיות שמנהליהן מילאו שאלונים 

פוסט-אשפוזיותטיפוליותשיקומיות 

אבו דאוד/אלאנואראוהל אשראבו-דאוד

אומן עפולה )כפר הילדים ע”ש 
אהבהאור לאברהםשרה הרצוג(

אור החייםאור פנינהאור מרגלית

אורניםאור שלוםאחוזת שרה

אחוזת ילדיםאור שלום בית גולדשמידטאל אימאן

אחוזת ילדים ויצואמית יחדיו דימונה – משפחתוןאל אמל

בית איברהים נששיביבית אלהודאאלאזדהאר

בית גאיהבית אלחנןארזים

בית חנה )בית קמפר(בית אלחנןארפאד עין רפא

בית אלמחבה
בית הבוגר )יחידת המשך של נווה 

בית ספר למלאכה– טיפוליהדר(

בית ספר למלאכה – פוסט-אשפוזיבית הילדים בלומנטלבית אפל

בית קמפרבית זינגרבית הילד גילה

ביתנובית חגיבית הילד מעון עירוני לילדים

בני ברית – הרי ירושליםדולב – טיפוליבית הנוער העירוני

טוקאייריובליםבית טף

כפר לי – פרדס חנה עציוןיחדיו עוגן קהילתיבית ילדים נווה חנה

משה מרגלית – אור לדודכפר הנוער קדמהבית עולות

נווה צאליםכפר לי - תל יצחקבלומנטל

עדן מתבגרות )כרמיה(מכון מורשת גדגבעת הוד

עדניםמנוף יד נתןהדסים

פנימיית אלרואדמעון טוביהטירת הילד

שביליםמעונות ילדים קריית הילדכפר ילדים דוד

מעונית נצרתכפר הנוער בן-שמן – טיפולי

מרכז חינוכי דרכי שלוםכפר צבי סיטרין
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משפחתוני ערדמגדים

נווה אלישיבמעון אנה הקדושה

נווה לנדימעון ילדים קרית צאנז

מעון מזרח ירושלים – בנות, בית 
נווה עמיאלחנינה

נווה הדרנווה ויצו

נווה עופרנווה מיכאל

פנימיית בית הציירנרדים

צור באהר – בניםסנהדריה

קמרעלומים

שער התלמוד )בית שתילים רכים(קריית הילד

קריית חינוך לבנים

קרן הילד – בנות

קרן הילד – בנים

תלפיות

תשב”ר

 אחוז ההיענות 
51%62%59%של המנהלים
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נספח ג: פנימיות שבהן המנהלים השיבו על השאלון לעומת פנימיות שבהן המנהלים לא 
השיבו על השאלון

לוח ג1: השוואה בין מאפייני הפנימיות שמנהליהן מילאו את השאלון לבין מנהלי הפנימיות שמנהליהן לא מילאו את השאלון

גודל*

סך הכולגדולבינוניקטןNפנימייה

אחוז השאלונים 
שמולאו 

2020.055.025.0100.0שיקומית

2236.445.518.2100.0טיפולית 

1338.530.830.8100.0פוסט-אשפוזית

5530.934.534.5100.0כלל הפנימיות 

אחוז השאלונים 
שלא מולאו

1926.342.131.6100.0שיקומית

1338.523.138.5100.0טיפולית 

955.622.222.2100.0פוסט-אשפוזית

4136.331.731.7100.0כלל הפנימיות

* קטן – 47-5, בינוני – 81-48, גדול – 420-82
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נספח ד: אחוז החניכים המקבלים תפוקות

לוח ד1: ממוצע, סטיית תקן וערכי קיצון של החניכים המקבלים תפוקות ליווי ותמיכה אישית לחניך

חונכות 
אישית עם 

דמות בוגרת

הפניית חניכים 
ומימון אבחונים 

פסיכו-
דיאגנוסטיים, 

פסיכו-
דידקטיים...

מתן 
שיעורים 
או מימון 
שיעורים 

מחוץ 
למסגרת

הפניית 
חניכים 
וליווים 

לתוכנית 
העשרה 

לתלמידים 
מצטיינים

הפניית 
חניכים 
וליווים 

להשתתפות 
בתנועת 

נוער

מימון 
לימודי 

נהיגה

הפניית 
חניכים 
וליווים 

למשפחות 
מלוות / 
מארחות

הקניית 
מיומנויות 

שונות בחיי 
היום-יום

סיוע 
במציאת 

מסגרת 
המשך 

לבוגרים

סיוע 
בהכנת תיק 

מסמכים 
לבוגרים

n53514820461849514540

41.521.349.412.328.55.713.053.119.517.0ממוצע

33.112.431.913.121.24.28.638.217.614.9סטיית תקן 

1.84.63.11.13.30.92.51.21.11.1ערך תחתון

100.055.6100.053.7100.018.240.0100.0100.083.3ערך עליון

לוח ד2: ממוצע, סטיית תקן וערכי קיצון של החניכים המקבלים תפוקות קבוצתיות חינוכיות-העשרתיות 

שילוב 

חניכים 

בפעילויות 

חברתיות 

בקהילה

הפעלת 

קבוצה: 

יזמות 

עסקית

פעילות 

הדרכה 

 והסברה

בנושאים 

חשובים 

לחיי 

היום-יום

הפעלת 

קבוצת 

הכנה 

לבר/בת 

מצווה

הפעלת 

קבוצת 

הכנה 

לקראת 

יציאה 

לעבודה 

ורכישת 

מקצוע

הפעלת 

קבוצת 

הכנה 

לגיוס

הפעלת 

מרכז 

למידה 

לסגירת 

פערים 

 לימודיים

ו/או 

לשיפור 

הישגים

תגבור 

לימודי 

לפני 

בחינת 

בגרות

הפניית 

חניכים 

וליווים 

לקורסים 

מקצועיים 

או 

אקדמיים 

מחוץ 

לפנימייה

פעילות 

חינוכית-

ערכית 

בנושאים 

שונים

הפעלת 

קבוצה: 

שימוש 

נכון ברשת 

האינטרנט 

וסמארטפון

הפעלת 

קבוצה: 

הכנת 

בוגרים 

ליציאה

n461246202014414422422237

87.221.079.115.725.231.860.225.612.293.763.325.0ממוצע

סטיית 

תקן 

23.511.330.68.919.425.730.518.111.315.031.821.4

ערך 

תחתון

18.27.110.05.07.88.312.12.21.731.15.02.0

100.043.9100.036.4100.0100.0100.0100.040.0100.0100.0100.0ערך עליון
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לוח ד3: ממוצע, סטיית תקן וערכי קיצון של החניכים המקבלים תפוקות רחבות השתתפות

מופעים ומרציםימי שיא
 יציאה למופעים 
טיוליםמחוץ לפנימייה 

n49464350

96.391.679.894.2ממוצע

10.817.325.617.1סטיית תקן

36.129.419.74.0ערך תחתון

100.0100.0100.0100.0ערך עליון

לוח ד4: ממוצע, סטיית תקן וערכי קיצון של החניכים המקבלים תפוקות להורים ולמשפחה

עבודה 
עם הורים 

לפני כניסת 
החניך 

לפנימייה

הדרכה 
פרטנית 
להורים

קבוצה 
טיפולית 

להורים

טיפול 
דיאדי 

הורה-ילד
טיפול 

משפחתי

מפגשי 
הורים עם 

הפסיכיאטר

שיתוף 
ההורים 
בבניית 
תוכנית 
הטיפול 

לחניך

ליווי החניך 
למפגשים 

עם ההורה 
במסגרת 

ראייה, 
מרכז קשר 

או בבית 
סוהר

יידוע 
הורים על 

אסיפות 
הורים 

בביה”ס 
והזמנתם

עריכת 
מפגשי 
אחים 

בפנימייה 
ובין 

פנימיות

הפעלת 
ימי הורים/

משפחה 
בפנימייה

n3343183312443936463647

48.951.129.78.76.732.670.910.187.712.996.8ממוצע

סטיית 
36.633.534.56.39.626.433.413.223.913.636.4תקן

ערך 
2.62.63.21.41.14.48.31.218.20.54.2תחתון

100.0101.8150.025.036.4100.0127.360.0116.754.6250.0ערך עליון
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לוח ד5: ממוצע, סטיית תקן וערכי קיצון של החניכים המקבלים תפוקות השגחה והתערבות רפואית וָּפרה-רפואית

מעקב גדילה

בדיקות רפואיות 
מקיפות שגרתיות 

ומעקב קבוע
טיפולי שיניים – 

טיפול בהרטבה בדיקות תקופתיות
טיפול במחלות 

כרוניות

n4643474234

72.992.490.79.97.0ממוצע

41.921.019.79.15.6סטיית תקן

1.75.49.51.71.7ערך תחתון

100.0100.0100.050.028.6ערך עליון
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נספח ה: השוואת היקף הפעלת התפוקות לפי מודל הפנימייה

לוח ה1: מקצועות המטפלים המועסקים בפנימיות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

מודל משפחתי )n=17(מודל קבוצתי )n=38(סך הכול )n=55( מקצוע

100.0100.0100.0עו”ס מוסמך

94.597.488.2פסיכיאטר מוסמך

81.884.276.5מטפל באמצעות אומנות 

76.476.376.5פסיכולוג מוסמך

67.365.870.6מטפל באמצעות בע”ח

47.1 65.573.7דיאטן/תזונאי *

63.665.858.8טיפול ע”י סטודנט

47.350.041.2פסיכולוג בהתמחות

32.731.635.3קלינאי תקשורת

30.934.223.5מטפל באמצעות מוזיקה

18.215.823.5מרפא בעיסוק

p<0.05*

לוח ה2: תפוקות לליווי ותמיכה אישית לחניך, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה
סך הכול פנימיות 

)n=53(
 מודל קבוצתי 

)n=36(
מודל משפחתי 

)n=17(

98.197.2100.0חונכות אישית עם דמות בוגרת

98.197.2100.0הפניית חניכים ומימון אבחונים 

96.291.7100.0מתן שיעורים או מימון שיעורים 

94.388.9100.0הפניית חניכים וליווים למשפחות מלוות / מארחות

92.594.4100.0הקניית מיומנויות שונות בחיי היום-יום

86.883.394.1סיוע במציאת מסגרת המשך לבוגרים

86.886.188.2הפניית חניכים וליווים להשתתפות בתנועת נוער

79.275.088.2סיוע בהכנת תיק מסמכים לבוגרים

39.633.352.9הפניית חניכים וליווים לתוכנית העשרה לתלמידים מצטיינים

34.033.335.3מימון לימודי נהיגה
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לוח ה3: תפוקות קבוצתיות חינוכיות-העשרתיות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה
 סך הכול פנימיות

)n=50(
 מודל קבוצתי

)n=34(
 מודל משפחתי

)n=16(

92.079.481.3שילוב חניכים בפעילויות חברתיות בקהילה 

90.026.518.8יזמות עסקית 

86.094.187.5פעילות הדרכה והסברה: נושאים חשובים לחיי היום-יום

82.032.456.3הכנה לבר/בת מצווה

80.050.018.8הכנה לקראת יציאה לעבודה ורכישת מקצוע*

74.026.537.5הכנה לגיוס

46.082.481.3הפעלת מרכז למידה לסגירת פערים לימודיים ו/או שיפור הישגים

44.091.287.5תגבור לימודי לפני בחינת בגרות 

הפניית חניכים וליווים לקורסים מקצועיים או אקדמיים מחוץ 
40.041.256.3לפנימייה

40.085.387.5פעילות חינוכית ערכית בנושאים שונים

30.050.031.3שימוש נכון באינטרנט ובסמארטפון

24.076.568.8הכנת בוגרים ליציאה מהפנימייה 

p<0.05*

לוח ה4: תפוקות רחבות השתתפות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים( 

תפוקה
 סך הכול פנימיות

)n=50(
מודל קבוצתי 

)n=34(
מודל משפחתי 

)n=16(

100.0100.0100.0טיולים

98.0100.093.8ימי שיא

92.094.187.5מופעים ומרצים

86.091.275.0יציאה למופעים מחוץ לפנימייה

60.064.750.0תפוקה רחבה אחרת
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לוח ה5: תפוקות להורים ולמשפחה, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה
סה”כ פנימיות 

)n=49(
מודל קבוצתי 

)n=33(
 מודל משפחתי

)n=16(

95.993.9100.0הפעלת ימי הורים/משפחה בפנימייה

93.993.993.8יידוע הורים על אסיפות הורים בביה”ס והזמנתם

91.890.993.8הדרכה פרטנית להורים 

89.887.993.8מפגשי ההורים עם פסיכיאטר

79.675.887.5שיתוף ההורים בבניית תוכנית הטיפול לחניך

ליווי החניך למפגשים עם הורה במסגרת הסדרי ראייה, מרכז קשר או 
79.678.881.3בבית סוהר

79.681.875.0עריכת מפגשי אחים בפנימייה ובין פנימיות 

71.460.693.8עבודה עם הורים לפני כניסת החניך לפנימייה*

67.360.681.3טיפול דיאדי הורה-ילד

36.730.350.0הפעלת קבוצה טיפולית להורים

24.524.537.5טיפול משפחתי

p<0.05*

לוח ה6: תפוקות להשגחה והתערבות רפואית, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

)n=49( סה”כ
מודל קבוצתי 

)n=33(
 מודל משפחתי

)n=16(

95.997.093.8טיפולי שיניים – בדיקות תקופתיות

93.993.993.8מעקב גדילה והתפתחות

89.890.987.5בדיקות רפואיות מקיפות שגרתיות ומעקב קבוע

89.884.8100.0טיפול בהרטבה )התנהגותי, תרופתי, רגשי, רפואי(

77.675.881.3טיפול במחלות כרוניות – הדרכה לצוות כיצד להגיב
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לוח ה7: תפוקות למען מיצוי זכויות החניך וסנגור, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה
סך הכול 

)n=49( פנימיות
מודל קבוצתי 

)n=33(
 מודל משפחתי

)n=16(

95.997.093.8מיצוי זכויות במערכת החינוך

91.890.993.8סיוע בקבלת הקלות בבחינות ובבתי הספר

55.154.556.3תיווך וסנגור – סיוע במיצוי זכויות של משפחת החניך

87.890.981.3סיוע במיצוי הזכויות הרפואיות של החניכים

77.681.868.8סיוע במיצוי זכויות של בוגרים, בביטוח הלאומי

לוח ה8: תפוקות טיפול מערכתי בחניכים, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

תפוקה

סך הכול 
פנימיות 

)n=49(
מודל קבוצתי 

)n=33(

מודל 
 משפחתי

)n=16(

100.0100.0100.0ביצוע תהליכי מיון והתאמה של חניכים לפנימייה 

100.0100.0100.0הפעלת סדר יום בפנימייה – ניהול השגרה

100.0100.0100.0בניית תוכנית טיפול פרטנית לכל חניך

100.0100.0100.0שמירה על קשר רציף עם ביה”ס שבו החניך לומד

100.0100.0100.0חשיבה משותפת של כלל הגורמים המטפלים בחניך וראייה כוללנית של צרכיו

100.0100.0100.0היערכות לטיפול בחניכים במצב משבר/הידרדרות

98.097.0100.0קיום דיוני הערכה בשיתוף המחנכות

95.997.093.8שת”פ עם ביה”ס, החזקה של תוכנית חינוכית יציבה עבור החניך

91.887.9100.0דאגה לביסוס הקשר של כל חניך עם מבוגר משמעותי

89.893.981.3ביצוע הערכה לחניך בתוך 3 חודשים מהקליטה

השתתפות צוות הפנימייה בתכנון תוכנית לימוד אישית לחניכים הלומדים 
67.367.362.5בחינוך המיוחד
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לוח ה9: נושאי ההשתלמויות בפנימיות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים( 

מודל משפחתי )n=16(מודל קבוצתי )n=32(סך הכול פנימיות )n=48(השתלמות

77.175.081.3גיל ההתבגרות

68.856.393.8בעיה בתחום המיני – זיהוי והתמודדות**

66.762.575.0התנהגות אובדנית – זיהוי והתמודדות

66.762.575.0התנהגות אלימה

54.246.968.8הסתגלות וקליטה של חניכים חדשים

52.153.150.0סמים ואלכוהול

52.153.150.0הכנה לעצמאות

52.152.150.0השתלמות אחרת

31.337.518.3הרטבה

31.337.518.8גניבות

*p<0.01

לוח ה10: פנימיות המקיימות הדרכות קבועות לאנשי צוות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

הדרכות
 סך הכול פנימיות

)n=48(
 מודל קבוצתי

)n=32(
 מודל משפחתי

)n=16(

97.996.9100.0לעו”סים

95.893.8100.0למדריכים

77.171.987.5לאימהות בית

60.453.075.0לאנשי צוות אחרים 

לוח ה11: פנימיות המקיימות הדרכות קבועות לאנשי צוות בתדירות של אחת לשבוע לפחות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

מודל משפחתי )n=16(מודל קבוצתי )n=32(סך הכול פנימיות )n=48(הדרכה 

89.487.193.8לעו”סים

69.660.087.5למדריכים

64.956.578.6לאימהות בית

69.064.775.0לאנשי צוות אחרים 
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תרשים ה1: הגורם המעביר את ההדרכות לאנשי הצוות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

 

לוח ה12: תפוקות לשימור הצוות ולהגברת מוגנות הצוות, לפי מודל הפנימייה )באחוזים(

המודל המשפחתי )n=16(המודל הקבוצתי )n=32(סך הכול פנימיות )n=48(תפוקה

70.868.875.0פורום קבוע לתמיכת עמיתים

66.762.575.0מלגות לימודים, ימי לימודים

62.559.468.8פעילות למען מוגנות הצוות 




