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והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט

הפרויקט? 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

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

 מתבצע הפיקוח לתיקונם. התערבות תכניות ולהציע להם הסיבות את לגלות הליקויים, לאיתור בנוסף
 קבלת וכן תיקונם, לאכיפת פעולה ונקיטת הליקויים תיקון אחר פרטני מעקב המאפשר שיטתי, באופן
 מוצלחת, ניסיונית חומש תכנית לאחר הארצית. ברמה שירות בכל במוסדות הטיפול איכות על שוטף מידע

 והרווחה העבודה במשרד לזקן השירות של השגרתי בפיקוח הרשמית הפיקוח כשיטת הרף שיטת מיושמת
 בתי-חולים על הבריאות במשרד הציבור בריאות שירותי של ותשושים עצמאיים לזקנים מוסדות על

כרוניים. לחולים

היעד ואוכלוסיית לפרויקט השותפים הארגונים ב.
 ואלכ״א ברוקדייל ג׳וינט-מכון ישראל, ג׳וינט והרווחה, העבודה משרד :לפרויקט שותפים ארגונים ארבעה

 לילד השירות :לפרויקט שותפים והרווחה העבודה במשרד הציבורי. בשירות אדם כוח לפיתוח אגודה ־
 לפיקוח האחראי המפגר, באדם לטיפול האגף ;ולנערים לילדים פנימיות 230כ- על לפיקוח האחראי ונוער,

 מוסדות 40כ- על לפיקוח האחראית הנוער, חסות רשות ומבוגרים; צעירים למפגרים מוסדות 50כ- על
 הכול בסך לנכים. מוסדות 20כ־ על לפיקוח האחראי השיקום, באגף החוץ־ביתי והטיפול עבריין; לנוער

 והרווחה העבודה למשרד שותפים ברוקדייל וג׳וינט־מכון ישראל ג׳וינט מוסדות. 340כ- בפרויקט מעורבים
הפרויקט. במימון

הפעולה 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



הפרויקט צוות ד.
והרווחה העבודה משרד צווה

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 חרוצ׳בסקי,

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

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

בררקדייל ג׳מנט־מכע צוות
איכות. והבטחת הטיפול איכות תחום ראש פליישמן, רחל ־ הפרויקט מנהלת .

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

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

אלב״א צוות
 היועצים בעזרת וארגונים, מנהלים פיתוח תחום וראש אגף ראש סגן בלום, דבורה ־ הפרויקט מנהלת .

נפתלי. וטליה כץ נתנאל בן־יאיר, שמעון הארגוניים

הפרחקט הובלת מערף 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.
 ;מנטבר 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
 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,



 עדנה המחוזות, מנהלי אסטרטגי לתכנון האגף מנהל צבע, קותי משתתפים והרווחה העבודה ממשרד עוד
 מחוז מנהלת לוין, ודינה והצפון; חיפה מחוז מנהל פוקס, יהודה והמרכז; אביב תל מחוז מנהלת גרוס,

 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

 העבודה במשרד ולנוער לילד השירות פנימיות על הפיקוח מערכת לשיפור בפרויקט הוחל 1994 בשנת
 ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת חדשה, פיקוח שיטת של יישומה על מבוסס הפרויקט והרווחה.

 ועל המסמנים גישת על ומבוססת ברוקדייל בג׳וינט־מכון פותחה השיטה הטיפול. איכות של מתמיד
 על הפנימיות את לתאר שנועד מחקר 1995ב- נערך ההערכה ממרכיב כחלק איכות. הבטחת עקרונות

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

 המדגם ולנוער. לילד השירות ומפקחי פנימיות מנהלי שמילאו מובנים שאלונים באמצעות נאסף המידע
 השירות בפיקוח עת באותה שהיו הפנימיות 219 כלל את המייצגות ילדים, 4,734 בהן פנימיות, 50 כלל

ולנוער. לילד

 רוב גם התקנות. שמציבות והוותק ההכשרה ההשכלה, בדרישות עומדים המנהלים של המכריע רובם
 העונים מדריכים לגייס הקושי יותר גדול הטיפוליות בפנימיות אולם הקבלה, בדרישות עומדים המדריכים

 והדרכה עובדים, תחלופת שחיקה, של בעיות גם הועלו כוח-אדם בנושא מהתקנות. נמוכות דרישות על אף
 משרד תקציב על נוספים מימון במקורות נעזרות הפנימיות מן אחוזים שישים מספקים. לא והכשרה
 גבוה בתרומות הנעזרות החינוכיות הפנימיות אחוז כאשר בתרומות, נעזרות וכשליש והרווחה העבודה

האחרות. הפנימיות לעומת נמוך, הערביות הפנימיות ואחוז

 הבולטת בתת־תפוסה, המכריע רובן קליטתן, מיכולת שונה הפנימיורג מן אחוז שמונים של תפוסתן
 היתר. תפוסת תופעת הפנימיות מבשאר יותר בולטת השיקומיות בפנימיות החינוכיות. בפנימיות במיוחד

 של מרבי מספר לגבי התקנות בדרישת עומדות הערבי במגזר פנימיות שלוש מלבד הפנימיות, כל כמעט
 חניכים(. ארבעה )עד מומחים ועדת בהמלצות אף עומדות ושלושה־רבעים שישה( )עד בחדר חניכים
 בולטות הפנימייה. גבולות על לשמור שנועדו בטיחות אמצעי נמצאו לא פנימיות של יחסית גבוה בשיעור

שמירה. יש מהן בשליש רק אשר הערבי במגזר הפנימיות

 הערבי במגזר בפנימיות כאשר שעות, 1.8 בממוצע מוקדשות בית־הספר שעות לאחר לימודית לפעילות
 מנהלים האחרות. הפנימיות לעומת יותר, מועט מספר הטיפוליות ובפנימיות שעות של יותר רב מספר ניתן

זו. פעילות יעילות לגבי ביקורת השמיעו רבים

 אחוז הנוהל. כדרישת ־ תקופתית הערכה ונעשית חניך לכל כתובה טיפול תכנית יש הפנימיות במחצית רק
 ועם סוציאלי עובד עם שיחות הפנימיות. שאר לעומת נמוך זה נוהל המקיימות החינוכיות הפנימיות
 בעיסוק, )ריפוי האחרים הטיפולים לעומת הפנימיות, של גבוה באחוז הקיימים מהטיפולים הן פסיכולוג

 הזקוקים חניכים שיש דיווחו המנהלים מן מחצית התקנות. לפי מחויבים אינם אשר כאומנות(, ריפוי
 ביותר הנפוץ העונש כאשר בענישה שימוש נעשה גבולות קביעת לשם אותם. מקבלים ואינם אלו לטיפולים

 קובע הנוהל כי אף נוספת, תורנות והטלת בפעילות החניך של השתתפותו מניעת וכן אזהרה שיחת הוא
 יש אולם שינה, או מזון מניעת או גופנית בהענשה שימוש נעשה לא פנימייה באף מהטלתה. להימנע שיש



 שאסורים חברתי ובחרם החניך בבידוד שימוש נעשה בהן הערבי במגזר ופנימיות טיפוליות פנימיות מספר
הנהלים. לפי

 באלכוהול שימוש - והנדירים וקטטות בריחות וכן הגניבות הן ביותר הנפוצות החריגים האירועים מבין
 נמצא הפנימיות. בשאר מאשר טיפוליות פנימיות ביותר חריגים אירועים מתרחשים ככלל, ובסמים.

הנוהל. לפי לרוב היא החריגים לאירועים שהתייחסות

 הקובעים נהלים לניסוח הביאה בפנימייה השוהה לילדם ההורים בין הקשר שמירת בחשיבות ההכרה
 בתקנות, שנקבעה התדירות לפי לחופשה יוצאים מהפנימיות בשני־שלישים קשר. על לשמירה אמצעים

 בכשני־שלישים יותר. נמוכה בתדירות לחופשות יוצאים הערבי במגזר מהפנימיות בשלושה-רבעים אולם
 ביותר וקטנה הערבי במגזר ביותר גבוהה הביקורים תדירות רובם. או ההורים כל מבקרים מהפנימיות

 על שמירה לשם חשובים החניך מגיע ממנה הקהילה עם הפנימייה של הקשרים הטיפוליות. בפנימיות
 בקהילה. לחיים החניך הכנת לשם הפנימייה נמצאת בה הקהילה ועם ;לחיים החניך והכנת הטיפולי הרצף
 דעות חילוקי מציינים 70% אולם הפנימיות בכל כמעט קיים במשפחה המטפל הסוציאלי העובד עם הקשר

 הפנימיות כאשר ומתנ״ס, מרפאה הם עיקרי שימוש נעשה בהם בקהילה השירותים לבינו. הפנימייה בין
 לכאורה פתוחות הן החינוכית בגישתן כי אף האחרות, מהפנימיות פחות בהם משתמשות החינוכיות

לקהילה.

 המקצועי הטיפול כמו בפנימייה שונים מהיבטים מאוד מרוצים או מרוצים היו מהמנהלים 800/0 לפחות
 עם הפנימייה של הקשר לגבי יותר נמוכה היתה שביעות־הרצון בפנימייה. המתקיימת הלימודית והפעילות

 כ״לא פנימיותיהם את העריכו פנימיות מנהלי שלושה החניך. הגיע ממנה בקהילה גורמים ועם החניך הורי
 אחד מפקח לא אף לעומתם טיפוליות. פנימיות מנהלי היו מהם שניים טובות", לא "כלל או טובות" כל־כך

שבפיקוחם. לפנימיות נמוכות כה הערכות נתן

 הפיקוח מערך ותקנותיו. המעונות על הפיקוח חוק יישום על הממשלה מטעם אחראי ולנוער לילד השירות
 הפנימיות. של הפיתוח ובתכנון הפיקוח מדיניות בקביעת העוסקים ארציים מפקחים משני מורכב

 בתחומים השכלה בעלי הם המפקחים כל הפיקוח. תכנית את מבצעים מחוזיים מפקחים שלושה־עשר
 רישוי, כולל: המפקח תפקיד יותר. או שנים 12 בפיקוח עוסקים ורובם עיסוקם, לתחום הרלוונטיים

 הם כי העריכו המפקחים הפנימייה. ובניהול בחניכים בטיפול ישירה ומעורבות הדרכה ייעוץ, פיקוח,
 תיקונם. ואכיפת ליקויים איתור קרי לפיקוח, מאשר בטיפול ולמעורבות להדרכה יותר רב זמן מקדישים

 בשנה ביקורים 25ל־ שלושה בין היא הביקורים תדירות פנימיות. 17 על אחראי מחוזי מפקח כל בממוצע
 ביקורי והשאר מראש מתוכננים הפיקוח מביקורי אחוז שמונים הפנימייה. של האינטנסיביות סיווג לפי

 כוח־אדם טיפוליים, נושאים הפיזיים, התנאים נבדקים הביקור במהלך כי ציינו המפקחים רוב פתע.
 חינוכיים. ונושאים וחניכים צוות שביעות-רצון חריגים, אירועים שנבדקים ציינו מיעוטם ותקציב.

 צוות אנשי ריאיון רשומה, תצפית, :מגוונים ממקורות מתקבל הפיקוח בביקור המידע כי דיווחו המפקחים
 מחצית רק מובנים. פיקוח טופסי יש ותקציב כוח-אדם הפיזיים, הנושאים לגבי רק אולם חניכים, וריאיון

 הליקויים כל תיקון את בודקים מהמפקחים מחצית הפיקוח. ממצאי על בכתב דיווח מקבלים המנהלים
הליקויים. תיקון של רישום עורכים 40%ו־



 הוגן מקצועי, הפיקוח וכי סבירים, ומשכם הפיקוח ביקורי מספר כי סברו והמפקחים המנהלים רוב
 המפקח על המוטל והעומס האחידות חוסר את ציינו והמפקחים המנהלים ,הפנימייה. בניהול. ומסייע

הפיקוח. מערכת של כחסרונות

 ומובנה. אחיד לפיקוח להגיע מצליחה אינה והיא רב, עומס מוטל הפיקוח מערכת על כי נראה כן,. אם
 הפרויקט מדיניות. לבסס אפשר עליהם מהימנים נתונים השירות והנהלת הפיקוח בידי אין כזה במצב

 לתת הרף שיטת באמצעות מכוון והרווחה העבודה במשרד ולנוער לילד בשירות הפיקוח מערכת לשיפור
אלו. לחסרונות מענה



תודות

 בג׳וינט־ המחקר ולצוות ולנוער לילד השירות למפקחי הפנימיות, למנהלי להודות לנו היא נעימה חובה
ולניתוחו. הסקר לביצוע שתרמו ברוקדייל מכרן

 המועילות הערותיה על צמח לתמי תודה הדוח. של הנוכחית הגרסה בכתיבת עזרתו על ולק לדרור תודה
הדוח. של המוקדמות בגרסאות

בהדפסה. העזרה על שיזגל ולאילנה העריכה על אלון לבלהה תודה
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מבוא .1
 באמצעות למשפחה מחוץ לחינוך חברתי אישור קיים היה באירופה המסורתית היהודית בחברה עוד

 פנימיות (.1980 )קשתי רבות שנים במשך ויוקרה חברתית לתמיכה זכה בישיבות החינוך ה״ישיבה".
 בשנות ההמונית העלייה ובתקופת זו בתקופה המדינה. קום לפני עוד בישראל להתפתח החלו לילדים

 בחברה הילדים להטמעת מכשיר היוו הפנימיות פליטים. או עולים ילדים בפנימיות נקלטו החמישים,
 אשר אידיאולוגי חינוך בהיותו גבוהה חברתית להערכה זכה הפנימייתי החינוך חדש. חברתי סדר ולבניית
 שורשים (.1980 קשתי ;1994 )שלסקי ישראל בארץ חלוצים של לתפקידים הצעירים את הכשיר

 שהפנימיות לכך הביאו הילדים, הורי לבתי הפנימיות בין היחסית הגיאוגרפית והקרבה אלה היסטוריים
 התערבות כאמצעי נתפסו הפנימיות אחרות. במדינות מאשר חברתית מבחינה יותר מקובלות היו בישראל
(.Jaffe 1987; Sharon 1985) הילדים הורי ובעיני רבים מקצוע אנשי בעיני לגיטימי

 יותר גבוה בפנימיות המושמים הילדים שיעור בה היחידות המערביות המדינות אחת היא ישראל ואכן,
 מכלל אומנה במשפחות שסודרו הילדים אחוז הגיע 1993ב־ :אומנה במשפחות המושמים הילדים משיעור
 הושמו (82%) השאר בלבד. 18%ל- ולנוער לילד השירות על־ידי חוץ־ביתיות במסגרות שהושמו הילדים

 מהגבוהים הוא בישראל פנימייתי לטיפול המופנים הילדים שיעור לכך, בנוסף (.1994 אריה )בן בפנימיות
 אחד מאחוז פחות לעומת בפנימיות שוהים בישראל 14 גיל מעל מהילדים אחוז כעשרה המערב. במדינות
(.Laufer 1986; Kashti and Arieli 1987; Weiner 1985; Jaffe 1987) בבריטניה 2%מ־ ופחות בארה״ב

 שהכרחי סיכון במצבי בילדים כיום מאופיינת ולנוער לילד השירות על־ידי המטופלת האוכלוסייה
 אלה ילדים של למענם לפתח צורך היה התקינה. התפתחותם את להבטיח על-מנת מהבית להוציאם

 בשנים (.1982 יפה ; 1988 ומנור )קשתי העולים לילדי החמישים בשנות שנדרשו אלה על נוספים מענים
 הצרכים עם שיתמודדו התערבות דרכי ובגיבוש בשינוי לצורך הציבורית המודעות גברה האחרונות
 ׳90ה־ שנות בתחילת שהוקמה ציבורית ועדה פנימייתי. לטיפול המופנים הילדים אוכלוסיית של המשתנים

 נקבעו ואכן, (.1995 )לנגרמן השונים האוכלוסייה לסוגי בהתאם מענים לפתח צריכות שהפנימיות קבעה
 הניתנים המענים את להתאים על-מנת המימון. שיטת ושונתה תקצוב סלי נקבעו לפנימיות, חדשים תקנים

 של הצרכים והיקף הנזקקות מידת פי על קבוצות לשלוש הפנימיות סווגו 14 גיל עד לילדים בפנימיות
 שוהים בהן תקין, פוטנציאל עם מהבית שיצאו ילדים לאוכלוסיות - חינוכיות פנימיות :היעד אוכלוסיית

 שיקומיות פנימיות והרווחה. העבודה משרד של בפנימיות המוחזקים 14-6 גילאי היהודים מהילדים 8%
 67% שוהים בהן בפוטנציאל, קלים ליקויים או לקויים גדילה תנאי אך תקין, פוטנציאל עם -לילדים
 טיפוליות- פנימיות והרווחה. העבודה משרד של בפנימיות המוחזקים 14-6 גילאי היהודים מהילדים

 גילאי היהודיים מהילדים 25% שוהים בהן קשה, טראומתי אירוע לאחר או לקוי, פוטנציאל עם לילדים
 צורך התעורר כאמור, (.1991 וזהבי זימרה )בן והרווחה העבודה משרד של בפנימיות המוחזקים 14־6

 השוהים הילדים לצורכי ההולמים המענים את הפנימיות מספקות בה הדרך על ואחיד שיטתי בפיקוח
בהן.

 על-ידי פותחה אשר - הרף שיטת - חדשה פיקוח שיטת הכנסת של מתהליך כחלק נעשה הנוכחי הסקר
 השיטה בשירותים. הטיפול איכות את להבטיח השיטה של מטרתה ברוקדייל. בג׳וינט-מכון מחקר צוות
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 טיפול תחומי המייצגות השירותים, מקבלי מתקשים בהן נבחרות בעיות של לעומק בדיקה על מבוססת
 הטיפול להערכת בסיס לשמש יכולה אלה בבעיות הטיפול שהערכת ההנחה עומדת השיטה בבסיס שונים.
 לקשישים במוסדות כבר יושמה השיטה מקצועיים. סטנדרטים סמך על נעשות ההערכות בשירות. הכולל

 Fleishman, Tomer and Schwartz 1990; Fleishman et al). אלה במוסדות הטיפול איכות לשיפור והביאה
 זה ובכלל לילדים, מוסדות על לפיקוח כשיטה הרף שיטת של ויישום בהתאמה עוסקים כעת (.1986

והרווחה. העבודה במשרד ולנוער לילד השירות שבפיקוח 14 גיל עד ילדים גם שוהים בהן פנימיות

 לאחר ולנוער. לילד השירות בפיקוח פנימיות 50ב־ 1995 בשנת שנערך ממחקר ממצאים מובאים בדוח
 מאפיינים לגבי נתונים יוצגו בו, שהשתתפו המסגרות ומאפייני המחקר כלי המחקר, מטרות שיתוארו

 כמו-כן, הפיקוח. ומערך בפנימיות הטיפול תהליך המסגרות(, של פיזי ומבנה האדם כוח )ארגון מבניים
לפנימיות. הקשורים שונים מהיבטים ושביעות-רצון הערכה של סוגיות יוצגו

המחקר מטרות .2
 את לבחון (2) החדשה. השיטה של הפיקוח כלי לפיתוח מידע מקור (1):עיקריות מטרות שתי למחקר
החדשה. הפיקוח שיטת הפעלת בעקבות הטיפול, באיכות השינוי להערכת כבסיס בפנימיות הטיפול איכות

 בדיקת על-ידי וכן בפנימיות המצב לגבי אובייקטיביים נתונים באמצעות נבדקה בפנימיות הטיפול איכות
 שוב ייאסף החדשה הפיקוח שיטת הכנסת לאחר זה. ממצב והמפקחים המנהלים של שביעות־הרצון

 ועל הפנימיות מצב על החדשה הפיקוח שיטת הכנסת השפעת את לקבוע על־מנת התחומים בשני המידע
המנהלים. של שביעות-הרצון

 בתחומים הרצויים לסטנדרטים המחייבים, לנהלים הקיים המצב של השוואה גם מאפשרים הנתונים
הפיקוח. כלי בניית במהלך שפותחו ולאלה שונים.

המחקר נערך .בהן והפנימיות המחקר כלי .3
המידע ואיסוף המחקר כלי 3.1

 לילד השירות ומפקחי הפנימיות מנהלי על־ידי מולאו אשר מובנים שאלונים באמצעות נאסף המידע
 בין קשרים אדם, כוח פיזי, מבנה הפנימייה, של כלליים נתונים על מידע כללו למנהלים השאלונים ולנוער.

 על והפיקוח בפנימייה לחניכים הניתן הטיפול אופי החניכים, הורי עם קשרים לקהילה, הפנימייה צוות
 הנושאים הפיקוח, ביקורי מספר המפקח, תפקידי על מידע כללו למפקחים השאלונים הפנימייה.
התיקונים. ואכיפת ליקויים בדיקת המידע, תיעוד המידע, איסוף אמצעי הפיקוח, בביקור הנבדקים

 שחוק משום אלו בפנימיות להתמקד הוחלט .14 גיל עד חניכים גם שוהים בהן בפנימיות התמקד המחקר
 הממומנים ילדים של מאוד גבוה שיעור יש אלה שבפנימיות משום וכן אליהן, מתייחס פנימיות על הפיקוח
 ממארס חודשים, 6כ- נמשך זה למחקר המידע איסוף יותר. הדוק שם הפיקוח ולכן הרווחה משרד על-ידי

 לפי יינתנו זה בדוח הממצאים פנימיות. 219 ולנוער לילד השירות בפיקוח היו זו בתקופה .1995 אוגוסט עד
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 שכן נפרדת כקטגוריה בדוח נכללות הערבי במגזר הפנימיות וטיפולית. שיקומית חינוכית, הפנימייה: סוג
בתהליך. נמצא סיווגן

במחקר שנכללו הפנימיות 3.2
 את לדגום הוחלט בשטח, המצב של מייצגת תמונה ולקבל בפנימיות הטיפול איכות את לבחון על־מנת

 סוג על־יסודי(, )יסודי, גיל היו: למדגם הקריטריונים שכבות. מדגם בשיטת שימוש תוך הפנימיות
 הגיל עצמאי, ממלכתי־דתי, )ממלכתי, הפנימייה של חינוכי זרם טיפולית(, שיקומית, )חינוכית, הפנימייה

 במדגם לכלול הוחלט ונמוכה(. בינונית )גבוהה, פיקוח ואינטנסיביות ודרום(, מרכז )צפון, מחוז ערבי(, הרך,
 והחינוכיות השיקומיות והפנימיות הרך, לגיל הפנימיות הערבית, שבאוכלוסייה הפנימיות כל את

 מתוך אלה. בקטגוריות הפנימיות של הקטן מספרן בשל וזאת ונמוכה, בינונית פיקוח באינטנסיביות
 שפורטו הקריטריונים לפי 50% דגמנו גבוהה פיקוח באינטנסיביות והשיקומיות הטיפוליות הפנימיות

 מהפנימיות שמונה פנימיות: 50ב־ לראיין הצלחנו מתוכן במדגם פנימיות 60 נכללו בסך־הכל למעלה.
 אחת פנימייה אחת. חינוכית ופנימייה הרך, לגיל אחת פנימייה וכן להתראיין סירבו הערבי במגזר

נסגרה. )טיפולית(

 במספר ולנוער, לילד השירות בפיקוח אשר הפנימיות כלל לבין במחקר שנכללו הפנימיות בין משווה 1 לוח
 והעצמאי־חרדי הממלכתי־דתי לזרם המשתייכות לפנימיות חסר ייצוג ניתן כי לראות ניתן מאפיינים.

 יתר וייצוג החינוכיות לפנימיות חסר ייצוג ניתן כמו-כן, הרך. ולגיל הערבי, במגזר לפנימיות יתר וייצוג
השיקומיות. לפנימיות

 ובמספרים )באחוזים ולנוער לילר משירות בפיקוח מפנימיות וכלל במחקר שנכללו מפנימיות :1 לוח
מוחלטים(

 חניכים
ולנוער

 גם שוהים בהן הפנימיות סך־כל
לילד השירות בפיקוח 14 גיל עד

(N=219)
במחקר הפנימיות

(N=50)
באחוזים במספרים באחוזים במספרים

חינוכי זרם
100 219 100 50 סמ״כ

31 68 30 15 ■ ממלכתי
28 61 20 10 ממלכתי־דתי
31 68 24 12 עצמאי-חרדי

ן 8 17 18 9 ערבי מגזר
2 5 8 4 רך גיל

/ל
סוג

219 219 100 50 סמ״כ
57 125 22 11 חינוכית
29 45 38 19 שיקומית
12 27 14 7 טיפולית

8 17 18 9 ערבי מגזר
2 5 8 4 רך גיל
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 1,747 חינוכיות, בפנימיות 1,834 חניכים: 4,734 במחקר שנכללו הפנימיות במסגרת שהו בסך־הכל
 הרך לגיל בפנימיות 311ו־ הערבי המגזר בפנימיות 436 טיפוליות, בפנימיות 406 שיקומיות, בפנימיות

 העבודה משרד בהועדת בפנימייה הנמצאים חניכים רק כוללים אלו מספרים כי להטעים יש מעבר. ובבית
והרווחה.

 כוללות מהפנימיות שליש כי לראות ניתן במחקר. שהשתתפו הפנימיות של המאפיינים את מציג 2 לוח
 לכל כוללות, והשאר חניכים 50ל- 16 בין כוללות כרבע יותר, או חניכים 101 כוללות רבע חניכים, 100-51
 )כוללות מעורבות מהפנימיות כמחצית בפנימיות, המינים הרכב מבחינת חניכים. חמישה־עשר היותר,

 מהפנימיות כשליש בלבד. לבנות מיועדות 20%ו־ בלבד לבנים מיועדות מהפנימיות 280/0 ובנות(, בנים
 בבעלות נמצאות ערביות פנימיות של יחסית גבוה שיעור ציבורית. בבעלות ושני-שלישים פרטית בבעלות
פרטית.

)באחוזים( סוג לפי במחקר, שנכללו הפנימיות של מרכזיים מאפיינים :2 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N-50)

פנימייה גורל
11 14 21 - 16 ילדים 15-1
44 43 21 - 24 ילדים 50־16
45 43 21 55 34 ילדים 100־51

- - 37 45 26 ילדים ויותר 101

מינים הרכב
44 43 11 46 28 בלבד בנים
11 - 21 36 20 בלבד בנות
45 57 68 18 52 מעורב

בעלות
89 33 42 18 37 פרטי
11 67 58 82 63 ציבורי

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 חינוכיות פנימיות של יותר גבוה שיעור לכן, העצמאי־חרדי. לזרם שייכות (64%) החינוכיות הפנימיות רוב
 ציבורית. בבעלות נמצאות חינוכיות פנימיות של יותר גבוה שיעור בנים. לרוב ־ אחד מין לבני מיועדות

 כמחצית )לעומת ומעלה חניכים 51 כוללות כולן הפנימיות: לשאר יחסית גדולות החינוכיות הפנימיות
הטיפוליות(. הפנימיות ממחצית ופחות השיקומיות הפנימיות

 והשאר מעורב מינים הרכב בעלות מהן כמחצית הממלכתי. לזרם שייכות (86%) הטיפוליות הפנימיות רוב
 כוללות הטיפוליות מהפנימיות 57% :הפנימיות לשאר יחסית קטנות הטיפוליות הפנימיות בלבד. לבנים
אחת. חינוכית פנימייה לא ואף השיקומיות מהפנימיות 42% לעומת חניכים 50מ־ פחות
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 42%) הפנימייה גודל ומבחינת שייכות הן אליו החינוך זרם מבחינת יותר הטרוגניות השיקומיות הפנימיות
מעורב. מינים הרכב בעלות (68%) השיקומיות הפנימיות רוב יותר(. ־ והשאר חניכים 51מ־ פחות כוללות

 והמפקחים. המנהלים עם מהראיונות משתקף שהוא כפי בפנימיות המצב את יציגו הבאים הפרקים
 הקיימים. לסטנדרטים נשווה הממצאים את המוסדית. ברמה ותהליך מבנה של בהיבטים נתמקד

 ולנוער, לילד השירות נוהלי החוק, ונוהלי חוק מקורות: מכמה נגזרים בפנימייה לטיפול הסטנדרטים
שונות. ועדות של והמלצות

.1965 - תשכ״ה המעונות של הפיקוח חוק הוא בפנימייה לטיפול המתייחס החוק (1)
:הן זה לחוק העיקריות החוק תקנות (2)

רגיל במימון ילדים אחזקת בדבר תקנות א.
לילדים. מעונות מנהלי של כשירותם תנאי ובדבר והכשרתם לילדים מעונות עובדי תקן בדבר תקנות ב.
מעון. לניהול רשיון בדבר תקנות ג.

 הסטנדרטים של פירוט יש בנוהל .1997ב- שעודכן נהלים בקובץ נמצאים ולנוער לילד השירות נוהלי (3)
 המעון המעון. של הפיזי המבנה :הפנימייה של פעולתה תחומי של רחב בהיקף והמומלצים המחייבים

 ובעיות חריגות התנהגויות חוץ; גורמי עם קשרים ומזון; בריאות החניכים; של היומיום וחיי
חירום. לשעת המעון והכנת במעון הצוות ;במעון וביטחון הבטיחות ;מיוחדות

:דוחות בשני נמצאות מחייבות שאינן המלצות (4)
(1995 ואחרים )אלון־רשף נוער ובני לילדים פנימיות ולחידוש לתכנון מדריך .1
(1995 )לנגרמן בפנימיות סטנדרטים לקביעת המומחים ועדת דוח .2

 בר למשל, לילדים, בפנימיות שנעשו נוספים מחקרים וממצאי ממצאינו בין הקשר את נבדוק כמו־כן,
 היבטים כיצד גם נראה ולנוער. לילד השירות בפיקוח בפנימיות אדם כוח מאפייני את בדקה אשר (1994)

 ברנע למשל בפנימיות, החניכים מצב את שבדקו מחקרים לממצאי מתקשרים ותהליך מבנה של אלה
 עד לילדים ושיקומיות טיפוליות פנימיות בתשע חניכים 995 של מאפייניהם את בדקו אשר (1996) ודולב

.14 גיל

ותקציב אדם כוח .4
 האדם כוח היקף והתקציב. האדם כוח הינם בפנימייה הפעילות לקיום תנאי המהווים מבניים היבטים

 היקף למשל, בפנימייה. הטיפול ואיכות הטיפול תהליכי על משפיעים הכשרה( השכלה, )ותק, ומאפייניו
 על ולהקשות החניכים, על ההשגחה ברמת לפגוע עשוי מטפלות( )מדריכים, חינוכי אדם כוח של מצומצם

 על להקשות עשוי מצומצם טיפולי אדם כוח חניכים. של אלימות כגון בעיות, עם להתמודד הפנימייה צוות
 ותחלופה מתאימה הכשרה חוסר ניסיון, חוסר החניכים. של רגשיות בעיות עם להתמודד הפנימייה צוות

 תקציב גם החניכים. בעיות עם להתמודד הצוות יכולת על להשפיע הם אף עשויים צוות אנשי של גבוהה
חיוניים. מענים לחניכים לספק הפנימייה צוות על להקשות עשוי מאוזן לא
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האדם כרה היקף 4.1
 על הפיקוח בחוק 12 סעיף לפי נקבעו אשר (,1977)תשל״ז- לילדים מעונות עובדי תקן בדבר התקנות

 ועדת בפנימייה. החניכים מספר לפי השונים הצוות אנשי של המשרות מספר את קובעות המעונות,
 כוח היקפי את קובעות אשר המלצות והגישה זה לנושא היא גם התייחסה סטנדרטים לענייני המומחים

הפנימייה. לסוג בהתאם לפנימיות אדם

 כוח כי לראות ניתן פנימייה. סוג לפי שונים מסוגים צוות אנשי הכוללות הפנימיות שיעור את מציג 3 לוח
 סוציאליים עובדים בית, אמהות מהפנימיות( 82%ב־ )קיימים ממדריכים מורכב בפנימיות העיקרי האדם

 ואם מדריך בין ההפרדה כי לציין יש מהפנימיות(. 70/><0ב- )קיימים ומורים מהפנימיות( 86%ב־ )קיימים
 יותר נמוך שיעור זה. תפקיד הבית אמהות ממלאות מדריכים אין בהן שבפנימיות וייתכן ברורה איננה בית
 מהפנימיות 65%) אחות מהפנימיות(, 12%ב- רק )קיים רופא כגון רפואי, אדם כוח כוללות פנימיות של

 פסיכיאטר, רופא, העסקת לגבי מחייבות תקנות אין כי לציין יש ופסיכיאטר. פסיכולוג אחות(, כוללות
הפנימייה. מצוות כחלק ומתנדב מורה

)באחוזיס( פנימייה סוג לסי ציית, אנשי מקצועות התפלגות :3 ליה
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

78 86 79 82 82 מדריך
78 71 63 82 70 מורה
44 57 79 82 66 חינוכי רכז
67 100 84 100 88 מטפלת / בית אם
89 100 100 54 86 סוציאלי עובד
33 100 58 18 52 פסיכולוג
11 29 16 0 12 רופא
11 43 42 18 65 אחות

0 43 5 0 10 פסיכיאטר
11 28 26 0 18 מתנדב

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 של יותר גבוה ובשיעור ואחות, רופא פסיכולוג, סוציאלי, עובד יש חינוכיות פנימיות של יותר נמוך בשיעור
 סוציאלי עובד כוללות הטיפוליות הפנימיות כל זאת, לעומת חינוכיים. ורכזים מורים יש חינוכיות פנימיות

 אף יחסית גבוה ופסיכיאטר אחות רופא, בהן שיש הטיפוליות הפנימיות שיעור בית. לאם בנוסף ופסיכולוג,
 אלו הבדלים חינוכי. ורכז מורה בהן שיש הטיפוליות הפנימיות מספר יחסית נמוך זאת, לעומת הוא.

 מיועדות הטיפוליות הפנימיות פנימייה. סוג בכל השוהים החניכים של השונים מהמאפיינים נובעים
 הפנימיות זאת, לעומת ובפסיכולוגים. סוציאליים בעובדים הצורך ומכאן רגשיות בעיות עם לחניכים

 הפנימיות והלימודי. החינוכי בתחום מתמקד כשהטיפול תקין פוטנציאל עם לחניכים מיועדות החינוכיות
לטיפוליות. החינוכיות הפנימיות שבין אדם כוח דפוס מייצגות השיקומיות
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 באחוז היהודי. למגזר יחסית הערבי, במגזר מהפנימיות נמוך באחוז קיים ורופא( )אחות רפואי אדם כוח
הפנימייה. מצוות כחלק ומורים סוציאליים עובדים קיימים הערבי במגזר מהפנימיות גבוה

 החניכים מספר את מציג 4 לוח תפקיד. כל לגבי צוות איש למשרת החניכים מספר בין היחס את בדקנו
 יותר גבוה סוציאלי ועובד בית אם מדריך, למשרת החניכים מספר פנימייה. סוג לפי צוות איש משרת לכל

 נובע זה שדבר ייתכן ־ השיקומיות בפנימיות יותר גבוה מורה למשרת החניכים מספר החינוכיות. בפנימיות
 בעוד בלבד, עזר מורי הם והמורים בקהילה החניכים לומדים השיקומיות הפנימיות שברוב מכך

 בית־הספר מורי ולכן הפנימייה בתוך בבית־ספר החניכים לומדים והחינוכיות הטיפוליות שבפנימיות
 בפנימיות למספרם מדריך למשרת החניכים מספר דומה הערבי במגזר העזר. שיעורי למורי בנוסף נכללים

 החניכים ומספר השיקומיות בפנימיות למספרם דומה סוציאלי עובד למשרת החניכים מספר הטיפוליות,
החינוכיות. בפנימיות למספרם דומה מורה למשרת

פנימייה סוג לפי שימס, במקצועות אחד צוות איש למשרת חגיכיס מספר :4 לוח

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

 כלל
הפנימיות*

(N=50) למשרה חניכים מספר
ן 11 26 83 30 בית אם

12 נ(10) 9 ‘(15)21 ‘(25)47 21 מדריך
62 נ(40) 25 2(6O) 60 ‘(100) 400 78 סוציאלי עובד
32 7 70 23 22 מורה

הרך לגיל פנימיות כולל *
חינוכית לפנימייה תקן 1
שיקומית לפנימייה תקן 2
טיפולית לפנימייה תקן 3

 ניתן חניכים. חמישים לכל בית אם של אחת משרה נקבעה לילדים מעונות עובדי תקן בדבר בתקנות
 אם למשרת יותר קטן חניכים מספר כלומר, בית. אם משרת לכל חניכים 30 יש הפנימיות בכלל כי לראות

 אם למשרת בתקן משנקבע יותר רב חניכים מספר יש החינוכיות בפנימיות אולם, בתקנות. משנקבע בית
בית.

 מספר כי לראות אפשר 4 בלוח חניכים. 15 לכל מדריך משרת נקבעה 14 גיל עד לילדים רגיל במעון
 בפנימיות רק כזו. מדריך למשרת חניכים 21 ־ בתקן משנקבע יותר גבוה בפנימיות מדריך למשרת החניכים

 את הולמים אלה ממצאים בתקן. משנקבע מדריך למשרת חניכים פחות יש הערבי ובמגזר הטיפוליות
 ולכן יותר הדוקה להשגחה זקוקים הטיפוליות בפנימיות החניכים למשל, כך, בפנימיות. החניכים מאפייני
 המומחים ועדת בהמלצות גם ביטוי מצא זה דבר יותר. מועט מדריך ולמשרת בית אם למשרת מספרם
 )מדריך חינוכי צוות למשרת חניכים פחות יהיו הטיפוליות בפנימיות כי שהמליצה סטנדרטים לענייני

והחינוכיות. השיקומיות בפנימיות מאשר ומטפלת(

 14 גיל עד לילדים רגיל במעון חניכים 100 לכל סוציאלי עובד משרת נקבעה המעונות עובדי תקן לפי
 עובד למשרת החניכים מספר כי לראות אפשר מיוחד. במוסד ילדים 60 לכל סוציאלי עובד ומשרת
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 למשרת חניכים יותר יש החינוכיות בפנימיות חניכים(. 78) רגיל למוסד בתקן שנקבע ממה נמוך סוציאלי
 לזרם ששייכות אלו מבין רבות חינוכיות שבפנימיות לזכור יש אך בתקן, שנקבע ממה סוציאלי עובד

 אשר 14 מבני גדולים לילדים מיועדות הללו הפנימיות רוב כמו־כן, כלל. סוציאלי עובד קיים לא החרדי
 על המליצה סטנדרטים לענייני המומחים שוועדת להוסיף יש כלל. סוציאלי עובד בתקן חייבים אינם

 השיקומית בפנימייה חניכים, 20ל־ משרה טיפולית בפנימייה סוציאלי: עובד משרת לגבי אחרים תקנים
חינוכית. בפנימייה חניכים 100ל־ סוציאלי עובד ומשרת חניכים, 30ל- משרה

והמדריכים המנהלים מאפייני 4.2
 פנימייה כמנהלי שלהם הוותק השכלתם, לגבי נשאלו זה מחקר לצורך התראיינו אשר הפנימיות מנהלי

בפנימייה. המדריכים של לעבודה הקבלה דרישות את גם לפרט נדרשו המנהלים עברו. אותה וההכשרה

 בעל להיות צריך הוא ;על-תיכונית השכלה להיות צריכה למנהל כי קובע לילדים מעונות עובדי בדבר התקן
 חמש לפחות אלה בתחומים ניסיון ובעל סוציאלית בעבודה או בפסיכולוגיה בחינוך, מקצועית השכלה

 עומדים המנהלים רוב השונים. במעונות המנהלים של וההכשרה הוותק ההשכלה, את מציג 5 לוח שנים.
 או שנים ארבע של ניסיון בעלי 88%ו- על־תיכונית השכלה בעלי הם מהמנהלים 93% ־ בדרישות'התקן

 השכלת את בדקה אשר (1995) בר של ממצאיה את תואמים המנהלים השכלת בדבר הממצאים יותר.
.14 גיל עד לילדים פנימיות 82ב־ המנהלים

)באחוזים( פנימייה סוג ולפי המנהלים של והוותק ההשכלה לסי הפנימיות התפלגות :5 לוח
 ערבי מגזר

(N=9) ־
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

 הפנימיות* כלל
(N=־50)

השכלה
100 100 100 100 100 סה״כ

22 13 0 0 7 תיכונית
0 29 47 55 33 גבוהה/מדרשה/סמינר ישיבה

78 29 40 36 49 ב.א.
0 29 13 9 11 מ.א.

ותק
100 100 100 100 100 סה״כ

0 0 5 0 2 שנה עד
11 14 5 18 10 שנתיים־שלוש
33 14 47 27 36 שנים תשע עד ארבע
56 72 43 55 52 ומעלה שנים עשר

64 86 84 56 ■75 בניהול הכשרה עברו
הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 של מוסדות מנהלי פיתוח קורס היו שצוינו ההכשרות ניהולית. הכשרה עברו מהמנהלים שלושה־רבעים
חיפה. אוניברסיטת של ניהול וקורס אביב תל אוניברסיטת של מנהלים קורס הג׳וינט,
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 על האחראי הוא המדריך החניך. עם ביותר הרב הזמן את מבלים שהם מכיוון חשוב תפקיד יש למדריכים
 על ומכאן עבודתו איכות על להשפיע עשויות והשכלתו הכשרתו בחניך. הישיר הטיפול ועל היום סדר

 או לפחות תיכונית השכלה בעל יהא "מדריך כי קובע לילדים המעונות עובדי תקן בחניך. הטיפול איכות
 המליצה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת נוער". בהדרכת או סוציאלית בעבודה או בחינוך ניסיון בעל

 של הכנה וקורס מלא, צבאי שירות מלאה, בגרות תעודת על: בפנימייה כמדריך לעבודה קבלה כדרישות
 דרישות את גם פירטו המנהלים החברה. במדעי או סוציאלית בעבודה הסמכה החסרים למועמדים חודש

 שציינו כפי בפנימייה כמדריך לעבודה הקבלה דרישות את מפרט 6 לוח בפנימייה. כמדריך לעבודה הקבלה
המנהלים.

)באחוזים( פנימייה סוג לפי בפמגמיח, כמדריך לעפודח קבלה דדישיח :6 לוח

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

 כלל
הפנימיות*

(N-50)
100 100 100 100 100 סח״כ

0 43 0 0 9 מסוימת הכשרה או השכלה נדרשת לא
11 0 29 30 20 תיכונית השכלה
11 29 24 30 24 בגרות תעודת
56 0 6 0 12 והרווחה העבודה משרד של הכשרה
11 14 6 0 9 סטודנט/ב.א.
11 14 29 30 22 גבוהה סמינר/ישיבה בוגר

0 0 6 10 4 כמדריך קודם ניסיון
הרך לגיל פנימיות 4 *כולל

 הסתפקו מהמנהלים שליש כמדריך. לעבודה קבלה דרישות כל ציינו לא מהמנהלים 9% רק כי לראות ניתן
 הציגו המנהלים שאר בתקנות. שנקבע כפי והרווחה, העבודה משרד של בהכשרה או תיכונית בהשכלה
 דרשו מהמנהלים וכשליש הסטנדרטים ועדת שקבעה כפי מלאה בגרות דרשו 24% יותר: גבוהות דרישות
יותר. אף גבוהות דרישות

 43% :יחסית נמוכות קבלה דרישות הציבו הטיפוליות בפנימיות המנהלים היהודי, במגזר הפנימיות בין
 השיקומיות בפנימיות אחד מנהל לא אף לעומת קבלה, דרישות כל הציבו לא הטיפוליות הפנימיות ממנהלי

והחינוכיות.

 כי דרשו היהודי, במגזר הפנימיות מנהלי לעומת הערביות, בפנימיות מהמנהלים יותר גבוה שיעור
והרווחה. העבודה משרד של קורס יעברו בפנימייה הדרכה לתפקידי מועמדים

 המדריכים כל כי ציינו מהמנהלים 61% האלה: בדרישות עומדים הצוות אנשי האם נשאלו המנהלים
 חלקם כי ציינו 11%ו־ אלה תנאים על עונים המדריכים רוב כי ציינו 28% האלה, בדרישות עומדים
 הפנימיות ממנהלי בלבד שליש של יותר, נמוך שיעור היהודי במגזר הפנימיות בין בתנאים. עומדים

 יותר הנמוכות הקבלה דרישות למרות וזאת הקבלה, בדרישות עומדים המדריכים כל כי ציינו הטיפוליות,
 הפנימיות מנהלי פיהם שעל (1995) וברגע דולב של הממצאים את תואמים אלה ממצאים מציבים. שהם
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 הפורמליות, לדרישות העונה אדם כוח לגייס שיקומיות בפנימיות מהמנהלים יותר התקשו הטיפוליות
 כוח דורש אלה בפנימיות הילדים שמצב אף בדרישות, עומדים שאינם מדריכים בפועל לעבודה וקיבלו

מיומן. אדם

אדם כוח בנושא בעיות 4.3
 על דיווחו אשר המנהלים אחוז את מציג 7 לוח אדם. כוח בנושא בבעיות נתקלו הם האם נשאלו המנהלים

 דיווחו מהמנהלים 67% - אדם כוח גיוס הינו ביותר השכיח הבעיות תחום כי לראות ניתן זה. בנושא בעיות
 בדרישות עומדים רובם או המדריכים כל כי טענו המנהלים שרוב למרות זאת, זה. בתחום בעיות על

 דיווחו מהמנהלים 39% בעבודה, שחיקה של בעיה על דיווחו מהמנהלים אחוזים וחמישה שישים הקבלה.
 צוות. של והכשרה הדרכה של בעיות על דיווחו דומה ושיעור עובדים, של גבוהה תחלופה של בעיות על

 שהוצגו בעיות שש מבין שלהם בפנימייה יותר או בעיות שלוש על דיווחו מהמנהלים ממחצית יותר
בפניהם.

 על דווח האחרים הסוגים לעומת חינוכיות פנימיות של יותר גבוה באחוז היהודי, במגזר הפנימיות בקרב
 כוח גיוס של בעיות על דווח שיקומיות פנימיות של יותר גבוה ובאחוז צוות. של והכשרה הדרכה בעיות
אדם.

 ושחיקה היעדרות על דיווחו היהודי, במגזר לעומת הערבי, במגזר בפנימיות מנהלים של יותר נמוך אחוז
 מנהלים של יותר נמוך אחוז כמו-כן, עובדים. של גבוהה תחלופה על דיווחו יותר גבוה ואחוז מעבודה,
אדם. כוח בנושא יותר או בעיות שלוש על דיווחו הערבי במגזר בפנימיות

 פנימיית סרג לפי שונים/ בנושאים אדם כות בבעיות נתקלו תם כי תמנתלים ציינו בתן תפנימיות :7 לות
)באחוזים(

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

100 100 100 100 100 סת״כ
75 71 84 64 76 אדם כוח גיוס
13 0 26 27 20 מעבודה היעדרות
50 71 63 64 65 בעבודה שחיקה
50 43 37 46 39 עובדים של גבוהה תחלופה
25 43 32 9 27 עובדים בין עבודה יחסי

0 43 42 64 39 לצוות והכשרה הדרכה

100 100 100 100 100 סת״כ
22 0 11 0 8 בעיה אף על דיווחו לא
22 14 11 27 18 אחת בעיה על דיווחו
22 29 11 18 20 בעיות שתי על דיווחו
34 57 67 55 54 ויותר בעיות שלוש על דיווחו

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *
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תקציב 4.4
 היגה האדם, כוח כולל הפנימייה, לחיי הקשורים ההיבטים כל על משפיעה אשר חשובה מבנית בעיה

 על דיווחו החינוכיות הפנימיות מן רבע רק מאוזן. תקציב על דיווחו המנהלים מן כמחצית התקציב.
מאוזנות. ־ הערבי במגזר הפנימיות מן שלושה־רבעים מאוזן. תקציב

 הפרטיות הפנימיות הללו. ההבדלים את להסביר יכול הפנימיות על הבעלות של המשתנה כי נראה
 לעומת פרטיות הן הערבי במגזר מהפנימיות גבוה ושיעור הציבוריות, מהפנימיות בתקציבן יותר מאוזנות

 נעזרות הפנימיות מן אחוזים ותשעה חמישים ציבורית. בבעלות שהן חינוכיות פנימיות של גבוה שיעור
 החינוכיות הפנימיות בתרומות. נעזרים 35%ו־ והרווחה העבודה משרד תקציב על נוספים מימון במקורות

 מהפנימיות 53% לעומת מהן 91% - פנימייה של אחר סוג מכל יותר נוספים מימון במקורות נעזרות
 נעזרות החינוכיות הפנימיות מן אחוזים ושלושה שבעים הטיפוליות. מהפנימיות 71%ו־ השיקומיות

 מן אחוזים ושמונה שישים הטיפוליות. מהפנימיות 29%ו־ השיקומיות מהפנימיות 26% לעומת בתרומות
 מן אחוז ארבעים נוספים. מימון במקורות נעזרות הערבי במגזר 22% לעומת היהודי במגזר הפנימיות
הערבי. במגזר בפנימיות 11% לעומת בתרומות נעזרות היהודי במגזר הפנימיות

סיכום 4.5
 בתקנות. המופיעות המחייבות הדרישות את בחלקם תואמים אשר אדם כוח היקפי מציגות הפנימיות

 ההבדלים בשל פנימייה סוג לכל שונים אדם כוח היקפי על המליצה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת
 לא השונות בפנימיות האדם כוח שהיקפי נמצא פנימייה. סוג בכל הטיפול ובצורת הילדים באוכלוסיית

 הפיקוח שיטת החינוכיות. בפנימיות במיוחד בולט הדבר הסטנדרטים. ועדת המליצה עליה לרמה הגיעו
 בחוק המופיעות המחייבות בדרישות יעמדו הפנימיות שכל להבטיח הראשון, בשלב תנסה החדשה
 לסטנדרט הפיקוח על-ידי שיידרש הסטנדרט את להעלות יהיה ניתן - זו מטרה שתושג לאחר הפיקוח.
מחייבות. אינן כיום אשר המומחים בהמלצות המופיע

 היכול דבר בתקנות, שנקבע כפי הכשרה, ובעלי ותיקים משכילים, הם הפנימיות של המנהלים של גדול רוב
 כמדריך לעבודה קבלה דרישות הציבו מהמנהלים אחוז כתשעים הפנימיות. של הניהול לאיכות לתרום
 המומחים ועדת של בהמלצות שנקבעו דרישות הציבו ובשני־שלישים החוק, תקנות דרישות כפי לפחות
 יש הקבלה. בדרישות עומדים המדריכים כל/רוב כי ציינו אחוזים ותשעה שמונים סטנדרטים. לענייני

 הטיפוליות הפנימיות ממנהלי שליש ורק יותר נמוכות קבלה דרישות הוצגו הטיפוליות בפנימיות כי לציין
אלה. בדרישות עומדים המדריכים כי ציינו

 נוספות בעיות אדם. כוח גיוס הינה המנהלים כל על-ידי צוינה אשר אדם כוח בנושא העיקרית הבעיה
 על דיווחו המנהלים רוב צוות. של והכשרה הדרכה עובדים, תחלופת שחיקה, היו המנהלים רוב שציינו
 עשויה עובדים של גבוהה תחלופה למשל, הטיפול. באיכות לפגוע שעלולות אדם כוח בנושא בעיות מספר

 הפיקוח ניסיון רגשיות. בעיות עם ילדים זקוקים לה יציבה סביבה לבנות הפנימייה צוות על להקשות
 כוח בנושא יותר מחמירות בדרישות ואף בחוק המחייבות בדרישות המוסדות של עמידתם את להבטיח

 נמצא ואכן תקציב, תוספת דורשת יותר ומשכיל יותר רב אדם כוח העסקת התקציב. לנושא קשור אדם,
 איכות ששיפור לציין יש זאת, עם מאוזן. לא מתקציב המחקר עריכת בעת סבלו הפנימיות שמחצית
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 גם הטיפול באיכות לשיפור להביא יכול הפיקוח משאבים. בתוספת רק קשור איננו בפנימיות הטיפול
הצוות. של ובמודעות עבודה בדרכי שינוי על־ידי

במעונות הפיזי המבנה של היבטים .5
 החניכים. מתחנכים בה הפיזית הסביבה הינו בפנימייה החיים איכות על משפיע אשר נוסף מבני היבט

 איכות על להשפיע יכולים אלה היבטים וניקיון. בטיחות אמצעי הציוד, המבנים, את כוללת זו סביבה
 ואירועים חיכוכים של יותר רב למספר להביא עשויה בחדר חניכים של גדולה צפיפות למשל, הטיפול.
 בפעילות לעסוק והחניכים הצוות על יקשו הפנאי לשעות ובציוד במתקנים מחסור החניכים. בין אלימים

וכדומה. במוסד הבריחות בעיית את להחריף עשוי גדר היעדר פנאי.

 השירות ובנוהלי המעונות על הפיקוח חוק במסגרת בתקנות התייחסות יש הפיזית הסביבה להיבט גם
 גם הפיזית. הסביבה בנושא הנחיות מספר גיבשה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת ולנוער. לילד

 לתכנון מידה אמות נוער" ובני לילדים פנימיות ולחידוש לתכנון ב״מדריך הציעו (1995) ואחרים אלון־רשף
 ומציגים הטיפול, איכות להבטחת בלבד המלצות בבחינת הינם האחרונים שני הפנימיות. של הפיזי המבנה
 המינימום דרישות את מהווים הראשונים ששני בעוד הטיפול, לאיכות יותר גבוהות מידה אמות

 הדרישות את במעונות הפיזית הסביבה מצב תואם מידה באיזו בדקנו זו. איכות להבטחת יותר המחייבות
השונות. ובהמלצות בתקנות המופיעות

תפוסה 5.1
 של הקליטה יכולת לפי החניכים מספר הוא ומה כעת בפנימייה שוהים חניכים כמה נשאלו המנהלים
 הפנימיות שרוב כך על מצביע הלוח פנימייה. סוג לפי בפנימיות התפוסה את מציג 8 לוח )תקן(. הפנימייה

 לתקן שמעל בתפוסה נמצאות מהפנימיות 14% כאשר קליטתן מיכולת השונה בתפוסה נמצאות (80%)
 דיווח על מתבססים אלה שנתונים להדגיש יש לתקן. מתחת בתפוסה נמצאות (66%) הפנימיות ורוב

 העבודה משרד על־ידי שנקבע מהתקן גבוה המנהלים על־ידי המדווח שהתקן ייתכן בלבד. המנהלים
 יש הרי המצב, את משקפת אכן זו תמונה אם טיפולית. לעומת כלכלית מוצא נקודת ומשקף והרווחה

 פנימיות להסבת יותר לפעול מקום יש למשל, כך, ולנוער. לילד השירות של הפיתוח בתכניות לשלבה מקום
חדשות. פנימיות לפתוח במקום מסוימות לאוכלוסיות

)באחוזים( פנימייה סיג לפי בפנימייה, התפוסה :8 ליה
 ערבי מגזר

(N־9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

100 100 100 100 100 סה״ב
33 57 11 - 20 התקן לפי תפוסה
11 0 21 9 14 לתקן מעל תפוסה
56 43 68 91 66 לתקן מתחת תפוסה

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 לא אף כאשר התקן, לפי היא התפוסה האחרות הפנימיות לעומת טיפוליות פנימיות של יותר גבוה בשיעור
 שמתחת בתפוסה נמצאות החינוכיות מהפנימיות יותר גבוה שיעור בתקן. עומדת אחת חינוכית פנימייה
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 יותר גבוה שיעור הטיפוליות(. מהפנימיות 43%ו־ השיקומיות מהפנימיות 68% לעומת 91%) לתקן
 פנימייה לא ואף מהחינוכיות 9% לעומת 21%) לתקן שמעל בתפוסה נמצאות השיקומיות מהפנימיות

אחת(. טיפולית

 הטיפול באיכות לפגיעה וממילא - האדם כוח על ולעומס רבה לצפיפות להביא עשויה לתקן מעל תפוסה
 עשוי תת-תפוסה של מצב גם החניכים, מספר לפי תקציב מקבלות שהפנימיות מאחר זאת, עם בילד.

 יותר סובלות מתת-תפוסה, סובלות מהן 91% אשר החינוכיות הפנימיות ואכן, תקציביות. לבעיות להביא
תקציבי. מגירעון הפנימיות משאר

וניקיון חיים תנאי 5.2
 החניכים. בין לחיכוכים אפשרויות יותר וליצור הטיפול באיכות לפגוע עשויה בחדרים רבה צפיפות כאמור,

 השירות נוהלי לבין בחדר חניכים שישה של מרבי מספר שקבעו התקנות של הקריטריון בין הבדל נמצא
 של מרבי מספר על שהמליצו פנימיות, לחידוש והמדריך סטנדרטים לענייני המומחים ועדת ולנוער, לילד

 ומקלחות אסלות בנושא גם קיים וההמלצות הנהלים לבין התקנות בין זה פער בחדר. חניכים ארבעה
חניכים. ארבעה לכל אסלה מציעות וההמלצות חניכים 13 לכל אסלות שתי קובעות התקנות כאשר

 6%ו־ בחדר, למרב חניכים שישה המחייבות בדרישות עומדות מהפנימיות 94% ,9 מלוח לראות שניתן כפי
 המעונות. על הפיקוח בחוק שנקבעו המינימום בדרישות אף עומדות אינן הערבי, במגזר כולן מהפנימיות,

 מבין זה. מצב המכתיבה היא בהם הטיפולית־תרבותית התפיסה אשר במנזרים מדובר מהמקרים בחלק
 אמנם, ביותר. הצפופות הן והחינוכיות ביותר המרווחות הן הטיפוליות הפנימיות היהודי במגזר הפנימיות
 בחדר חניכים של רב מספר כי נראה אך התנהגותיות, מבעיות פחות סובלים החינוכיות בפנימיות החניכים

חייהם. ובאיכות בפרטיותם לפגוע עלול

 חניכים מספד בחדר, חניכים של מדבי מספד לגבי ובהמלצות בתקנים עמידה לפי פנימיות :9 לוח
)באחוזים( פנימייח סוג לפי למקלחות, חניכים ומספד לאסלות_____

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

המעונות* כלל
(N=50)

100 100 100 100 100 סה״כ - בחדד חניכים של מדבי מספר
56 100 84 64 74 )המלצה( בחדר חניכים 4 עד
22 0 16 36 20 )תקן( בחדר חניכים 6-5
22 0 0 0 6 מהתקן( )חורג בחדר חניכים 6מ- יותר

100 100 100 100 100 סה״כ ־ לאסלה חניכים מספר
67 43 56 60 50 )המלצה( לאסלה חניכים 4 עד
22 43 44 10 35 )תקן( לאסלה חניכים 6-5
11 14 0 30 15 מהתקן( )חורג לאסלה חניכים 6מ- יותר

100 100 100 100 100 סה״כ - למקלחת חניכים מספר
56 29 44 50 35 )המלצה( למקלחת חניכים 4 עד
22 42 56 10 40 )תקן( למקלחת חניכים 6־5
22 29 0 40 25 מהתקן( )חורג למקלחת חניכים 6מ- יותר

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *
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 עשוי ליחידה חניכים של רב מספר הטיפול. לאיכות רבה חשיבות מקלחות( )אסלות, סניטריות ליחידות גם
 כי עולה מתשובותיהם החניכים. של חיצונית הזנחה של בעיות עם בהתמודדות הפנימייה על להקשות

 המחייבת בתקנה עומדות 75%ו־ אסלות לשתי חניכים 13 של המחייבת בתקנה עומדות מהפנימיות 85%
מקלחות. לשתי חניכים 13 עד

 לאסלות חניכים מספר לגבי בתקנות עומדות היהודי, במגזר השיקומיות הפנימיות מבין ביותר גבוה שיעור
החינוכיות. בפנימיות נמצא ביותר הנמוך והשיעור ולמקלחת

 חניך לכל אישית פינה שתוקצה כך החדר חלל את לארגן ממליץ פנימיות" ולחידוש לתכנון "המדריך
 בצורה מתוכננים השינה חדרי מהפנימיות 26%ב־ כי מצאנו וגומחאות(. ריהוט במחיצות, שימוש )על־ידי

חניך. לכל פרטי אזור שמאפשרת

 86%ב- החדרים, לכל/רוב צמודים והמקלחת השירותים מהפנימיות בכשליש כי לראות ניתן 10 בלוח
 במגזר הפנימיות אחוז מיזוג. אמצעי יש מהפנימיות ובכשליש ביממה שעות 24 חמים מים יש מהפנימיות

 ואמצעי ביממה שעות 24 חמים מים החדרים, לכל/רוב צמודים ומקלחת שירותים בהן שיש היהודי
 הפנימיות בכל כי לציין יש החינוכיות. בפנימיות ביותר ונמוך הטיפוליות בפנימיות יותר גבוה - חימום
 של יחסית נמוך באחוז חימום. אמצעי יש וכן. לחדרים צמודים ומקלחת שירותים יש הערבי במגזר

 שנכללו הערבי במגזר הפנימיות כל :גיאוגרפי הסבר לכך יש מיזוג. אמצעי ישנם הערבי במגזר פנימיות
יחסית. קרים אזורים ־ ירושלים באזור או הארץ בצפון נמצאות במחקר

פנימייה סוג לפי וחימום, מיזוג אמצעי חמים, מים צמודים, שירותים קיימים בהן פנימיות :10 לוח
)באחוזים(

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

צמודים ומקלחת שירותים
44 14 37 27 32 החדרים לכל/רוב

100 100 90 64 86 ביממה שעות 24 חמים מים
100 100 79 73 86 חימום אמצעי

11 43 37 46 36 מיזוג אמצעי
הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 שבכל נמצא והמקלחות. השירותים ואת המגורים חדרי את מנקים בה התדירות לגבי גם נשאלו המנהלים
ביום. פעם לפחות והשירותים המקלחות את .מנקים הפנימיות

וציוד מתקנים 5.3
 לבין בינם קשר למצוא וניתן בפנימייה החיים איכות על היא גם משפיעה וציוד מתקנים של הימצאותם

 הגניבות בעיית את להחריף יכול אישיים חפצים לאחסון ושידות בארונות מחסור למשל, ספציפיות. בעיות
 מתקן מיטה, בחדרים: הנדרש הציוד את מפרטות רגיל במעון ילדים החזקת בדבר התקנות בפנימייה.
 לכל כי קובע השירות נוהלי בספר 1.3 נוהל גם ושולחן. כיסאות חניך, כל של האישיים חפציו להחסנת
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 הנוהל חניך. לכל וכיסא הדיירים לכל שיספיק שולחן אישיים, חפצים לאחסון ארון מיטה, יהיו חניך
 ולחידוש לתכנון "המדריך ועציצים. הקירות על קישוט מיטה, כיסוי וילונות, בחדר שיהיו רצוי כי מוסיף

חניך. לכל לילה מנורת על גם ממליץ פנימיות"

 כללי ציוד כללה זו רשימה בפנימייה. בחדרים נמצא מה ציוד של רשימה מתוך לציין נדרשו המנהלים
 וילונות יש מהפנימיות 88°ב-ס/ כיסא(. שידה, לילה, )מנורת חניך לכל אישי וציוד תמונות( וילון, )כמו בחדר

 חניך, לכל מיטה כיסוי יש מהפנימיות 92%ב־ הקירות. על תמונות יש מהפנימיות 98%ב־ החלונות, על
 יש מהפנימיות 30%ב־ רק אך חניך לכל וכיסא שולחן יש 63%וב־ חניך לכל שידה יש מהפנימיות 96%ב־

חניך. לכל לילה מנורת

 יש מהפנימיות 80%ב- בפנימייה. והפנאי ההעשרה פעילות לקיום חשובים פנאי לשעות ומתקנים ציוד
 שייכות מהפנימיות שרבע לזכור יש וידיאו. יש דומה ובשיעור טלוויזיה יש מהפנימיות 70°בכ־ס/ מחשבים,

אידיאולוגיים. מטעמים ווידיאו טלוויזיה מחזיקות אינן ואלה החרדי לזרם

 מועדון יש מהפנימיות 90%ב- כי נמצא משלה. חברתי מועדון יהיה חניכים קבוצת שלכל מחייב הנוהל
 מהפנימיות 86%ב־ כי נמצא מחייב. נוהל ואינו מנחה הוא בפנימייה ספרייה הימצאות לגבי הנוהל חברתי.

 לגבי הנוהל הטיפוליות. מהפנימיות 570/0 לעומת ספרייה יש השיקומיות הפנימיות בכל ספרייה. יש
 מגרשי יש מהפנימיות 92%ב־ כי נמצא מחייב. ואינו מנחה הוא אף ומשחקים ספורט מגרשי הימצאות

ומשחקים. ספורט

ובטיחות ביטחון 5.4
 שלומם על לשמור נועדו מהאמצעים חלק והבטיחות. הביטחון הוא הפיזית לסביבה הקשור נוסף מרכיב

 לתוך זרים גורמים של תנועתם ועל החוצה, מהפנימייה החניכים תנועת על בקרה באמצעות החניכים של
 )מטפי הפנימייה בתוך החניכים ביטחון את להבטיח נועדו אחרים אמצעים גדר(. שער )שמירה, הפנימייה

 בחוק, כראוי שולבו לא והבטיחות הביטחון אמצעי כי לציין יש חירום(. תאורת חירום, יציאת אש, כיבוי
ובנהלים. בתקנות

)באחוזים( פנימייח סוג לפי בפנימיות/ שונים ובטיחות ביטחון אמצעי :11 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
■ טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

חפנימייח בתוך בטיחות
100 100 95 100 98 אש מטפי
100 71 90 91 88 חירום יציאת

88 71 95 100 94 חירום תאורת
78 57 53 70 63 החלונות בכל סורגים

חפנימייח גבולות על בקרח
78 71 84 82 82 גדר
33 71 74 91 69 שמירה
78 86 95 100 88 פלדלת/שער

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *
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 הפנימיות. סוגי מבשאר יותר גבוה היה ובקרה בטיחות אמצעי קיימים בהן החינוכיות הפנימיות שיעור
 למרות וזאת ביותר הנמוך היה ושער שמירה גדר, חירום, תאורת עם הטיפוליות הפנימיות שיעור

 בשליש הפנימיות. סוגי מבשאר יותר הדוקה להשגחה זקוקה אלה בפנימיות הקשה שהאוכלוסייה
שמירה. יש הערבי במגזר מהפנימיות

סיכום 5.5
 להבטיח הפיקוח כלי ינסו ראשון בשלב בפנימיות. הפיזי למבנה הנוגע בכל הקיים המצב את בדק זה פרק
 יהיה אפשר זו מטרה שתושג לאחר פיזי. מבנה לגבי בחוק המחייבות בדרישות הפנימיות של עמידתן את

 1בפנימיות. הטיפול איכות להבטחת המומחים ועדות המליצו עליה לרמה הפיקוח דרישות את להעלות
 בחדר מרבי חניכים מספר לגבי התקנות בדרישות עומדות מהפנימיות 94%ש- כך על מצביעים הממצאים

 חניכים )ארבעה זה בנושא מחייבות הלא בהמלצות גם עומדות מהפנימיות ושלושה־רבעים חניכים( )שישה
 ושליש ושירותים במקלחות צפיפות לגבי התקנות בדרישות עומדות מהפנימיות שלושה־רבעים בחדר(.
 מים מחייב שהחוק למרות ־ ביממה שעות 24 חמים מים יש הפנימיות שברוב נמצא בהמלצות. גם עומדות

 לפיקוח כסטנדרט לקחת יהיה כדאי בשטח המצב פי על כי כן, אם נראה, הרחצה. בשעות רק חמים
כיום. המחייבות בדרישות המופיע מזה יותר גבוה סטנדרט

 בתפוסה נמצאות מהפנימיות שני-שלישים קליטתן. מיכולת שונה הפנימיות מן אחוז שמונים של תפוסתו 1
 החינוכיות והפנימיות תפוסת-יתר של ביותר הגבוהה ברמה נמצאות השיקומיות הפנימיות לתקן. שמתחת
תת-תפוסה. של ביותר הגבוהה ברמה נמצאות

 לכל יש פנימיות של יותר נמוך בשיעור חניך. לכל מיטה וכיסוי שידה וילונות, תמונות, יש הפנימיות ברוב
 ברוב בפנימייה. החניך חיי לאיכות בלבד המלצה בבחינת שהינו ציוד - ושולחן כיסא לילה, מנורת חניך

 נראה - אלה מכשירים נמצאו שלא בפנימיות ווידיאו. מחשבים בטלוויזיה, פנאי לשעות ציוד יש הפנימיות
 פנאי, לשעות מתקנים גם ישנם פנימיות של גבוה בשיעור חרדיות(. )פנימיות דתיות מסיבות נובע שהדבר

ספורט. ומגרשי מועדון ספרייה, כגון

 0/20°בכ־ הפנימייה: גבולות על לשמור שנועדו בטיחות אמצעי נמצאו לא פנימיות של יחסית גבוה בשיעור
 הפנימייה ביכולת מהקושי חלק להסביר יכולים אלה ממצאים שמירה. אין 30/ג<0ובכ- גדר אין מהפנימיות
קפדנית. להשגחה הזקוקים חניכים עם להתמודד

בפנימיות בחניכים הטיפול תהליכי .6
 בפנימייה, הפעילות מתנהלת בתוכו למבנה הקשורים שונים היבטים הצגנו הקודמים שבפרקים לאחר
 הינו בחניכים הטיפול לחניכים. בית תחליף משמשת הפנימייה בה. המתרחשים לתהליכים להתייחס נפנה

 השוהים החניכים של המיוחדים לצרכים הטיפול את להתאים מנסה פנימייה סוג כל כאשר רב־תחומי,
בפנימייה.
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 רפואי טיפול פסיכו־סוציאלי, טיפול תחומים: בכמה מתמקד הפנימיות במסגרת בחניכים הטיפול
 חניכים החזקת בדבר התקנות למשפחותיהם. החניכים בין בקשר וטיפול ופנאי העשרה הוראה, ויומיומי,

 הנהלים בספר התייחסות יש בפנימייה אחרים תחומים לגבי אלה. מתחומים לחלק מתייחסות רגיל במעון
 מספר נציג זה בפרק לפנימיות. סטנדרטים לענייני המומחים ועדת ובהמלצות ולנוער לילד השירות של

 במסגרת עמם וההתמודדות חריגים אירועים על וכן אלה, מתחומים אחד בכל בילדים הטיפול על נתונים
הפנימייה.

יומיומי וטיפול רפואי טיפול 6.1
 לספק צריכה הפנימייה התקנות. פי על החניכים של הבריאותי מצבם את להבטיח נועד הרפואי הטיפול

 וביצוע בשיניים, שיגרתי טיפול לשנה, אחת רפואית בדיקה :הבאים השירותים את השאר, בין לחניכים,
 להשתמש יכולה והפנימייה בפנימייה רופא להעסיק חובה אין התקנות לפי כי להדגיש יש חיסונים.

 הנוהל, לפי התלמידים. לומדים בהם לבתי־הספר קופות־החולים במסגרת הניתנים הרפואיים בשירותים
 12 לוח הרווחה. ממשרד זה לצורך מימון מקבלות והפנימיות לשנה אחת שיניים בדיקת יעבור חניך כל

שונות. רפואיות בדיקות מתקיימות בהם המעונות שיעור את מציג

)באחוזיס( פנימיית קוג לפי שינית, רפואיות בדיקות :12 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

56 86 94 64 80 ראייה בדיקות
44 86 94 54 73 שמיעה בדיקות
89 86 100 64 86 שיניים בדיקות
78 71 90 64 88 כללית רפואית בדיקה

הרך לגיל פנימיות כולל *

 השיניים בדיקות נערכות מהפנימיות 66%ב־ לחניכים. שיניים בדיקות מתקיימות מהפנימיות 86%ב-
 הצורך". "לפי השיניים בדיקות מתקיימות מהפנימיות 20%וב־ בנהלים שנקבע כפי בשנה פעם לפחות

 משאבים. מהיעדר ולא מודעות מהיעדר נובעת המחייבות בדרישות אי-העמידה כי נראה זה במקרה
 פעם לפחות מתקיימת הבדיקה מהפנימיות 60/><0ב- כללית. רפואית בדיקה מתקיימת מהפנימיות 88%ב-

בלבד. הצורך" "לפי הבדיקה מתקיימת 24%ב־ בתקנות. שנקבע כפי בשנה

 החינוכיות בפנימיות יותר נמוך בשיעור שונות רפואיות בדיקות מתקיימות היהודי, במגזר הפנימיות מבין
 ראייה בדיקות מתקיימות הערבי במגזר פנימיות של יחסית נמוך בשיעור האחרות. לפנימיות בהשוואה
שמיעה. ובדיקות

 95%ב־ התרופות. חלוקת על אחראי ולקבוע החניכים על־ידי תרופות לקיחת אחר לעקוב יש הנוהל לפי
קבוע. באופן תרופות הלוקחים חניכים אחר מעקב יש מהפנימיות
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 בריאות בעיות עם הפנימייה של ההתמודדות בבדיקת חשיבות יש בחניכים ההיגייני הטיפול אחר למעקב
 פעם לפחות מעקב נערך בהן הפנימיות שיעור את מציג 13 לוח החניכים. בקרב חיצונית הזנחה של ובעיות
החניכים. של האישיים ההיגיינה הרגלי אחר בשבוע

 מעקב, נעשה הללו הפנימיות בשתי וגם החניכים, רחצת אחר יומי מעקב יש לשתיים פרט הפנימיות בכל
 כינים בדיקת המקיימות הערבי במגזר הפנימיות י שיעור הצורך. לפי או יותר, נמוכה בתדירות כי אם

היהודי. במגזר הפנימיות משיעור גבוה ציפורניים ובדיקת

)באחוזים( פנימייה סוג לפי בשבוע, פעם לפחות חחגיבים של חיממת תיגלי אחר מעקב :13 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N-19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(50=N) י

88 86 94 100 96 יום( )כל רחצה
100 83 94 100 94 שיניים צחצוח
100 67 63 50 70 כינים

87 50 73 71 73 ציפורניים
הופעה תספורת, )אוזניים, אחר

0 14 5 18 12 נשית( היגיינה חיצונית,
הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 תהיה התזונתית שאיכותו וכן החניכים לחיך יערב שהמזון שיבטיחו פעולות לקיים הפנימייה צוות על
החניכים. של והבריאותי התזונתי מצבם על להשפיע עשויות אלה פעולות משביעת־רצון.

)באחוזים( פנימיית סוג לפי למזון, תקשורות שונות פעולות ביצוע :14 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

 הפנימיות* כלל
(N־50)

33 43 58 55 48 למזון חופשית גישה יש לחניכים
100 72 90 91 88 התפריט בקביעת החניכים בדעת מתחשבים
100 86 90 100 92 לחניכים המוגש המזון על פיקוח יש

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 בשיעור התפריט בקביעת בדעתם ומתחשבים למזון, חופשית גישה יש לחניכים כי לראות ניתן זה בלוח
 זקוקה יותר, קשה שהיא האוכלוסייה של השונה אופייה בשל כנראה טיפוליות, פנימיות של יותר נמוך

התזונתיים. צרכיה את לקבוע ומתקשה להשגחה

הפנימייה במסגרת לימודית פעילות 6.2
 במיוחד גבוה שיעורם וכי לימודיים מפערים סבלו בפנימיות מהחניכים 72% כי מצאו (1995) וברנע דולב

 החניכים מספר כי אף השיקומיות, בפנימיות החניכים כמחצית לעומת ־ 96% ־ הטיפוליות בפנימיות
 לפעילות הקשורים בפנימייה התהליכים את לבדוק ננסה זה בפרק הטיפוליות. בפנימיות יותר נמוך למורה

זה. בתחום החניכים מצב לבין ביניהם הקשר ואת לימודית
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 בין מפוזרים הם ולרוב בקהילה החניכים לומדים הערבי במגזר הפנימיות בכל כי לראות ניתן 15 בלוח
 והפנימיות הטיפוליות הפנימיות של הגדול ברובן החניכים לומדים היהודי במגזר בקהילה. בתי־ספר כמה

 גם נמצא בקהילה. לומדים החניכים השיקומיות הפנימיות ברוב זאת, לעומת הפנימייה. בתוך החינוכיות
 הטיפוליות מהפנימיות 57%ב־ ואילו הפנימייה, בתוך רגיל בית-ספר יש החינוכיות מהפנימיות 12%ב־ כי
הפנימייה. בתוך המיוחד החינוך של בית־ספר יש

)באחוזים( פנימייה סיג לפי חחנימס, לומדים בהן חחמוגיות ממסגרות :15 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50) -

0 71 11 80 33 הפנימייה בתוך בית-ספר
11 14 16 10 12 בקהילה אחד בית-ספר
89 14 53 10 47 בקהילה בתי־ספר מספר

0 .0 20 0 8 בקהילה וגם הפנימייה בתוך גם
הרך לגיל פנימיות 4 כולל ״

 של בבתי-הספר כי מצאו (1995) וברנע דולב החינוכית. לאוריינטציה בית־הספר ומיקום סוג בין קשר יש
 להשקיע נטו ובתי־הספר הלימודיים הפערים לצמצום מועט זמן הוקדש הפנימיות בתוך המיוחד החינוך

 זאת, לעומת מקצועית. ובהכשרה נפשיים בטיפולים ביכולתו, אמונתו ובחיזוק החניך בעידוד יותר
 לאחר לימודית לפעילות ומשאבים זמן יותר הקדישו בקהילה בבתי-ספר לומדים החניכים שבהן בפנימיות

בית־הספר. שעות

 הצוות. בישיבת לגביהם הועלה בכך הצורך אשר לחניכים עזר שיעורי לספק הפנימייה על כי קובע הנוהל
 ניתן בית־הספר. שעות לאחר בפנימייה לימודית פעילות נערכת בהן הפנימיות שיעור את מציג 16 לוח

 שיעורי ניתנים בהן הפנימיות ובכל לחניכים בית שיעורי ניתנים שתיים, מלבד הפנימיות, בכל כי לראות
 הבית. שיעורי בהכנת עזרה גם ניתנת הפנימיות ברוב הבית. שיעורי להכנת מוגדר זמן מוקדש לחניכים בית

 מאשר שיקומיות פנימיות של יותר גבוה בשיעור כי לראות ניתן עזר. שיעורי ניתנים מהפנימיות 90%ב-
בית-הספר. שעות לאחר לימודית פעילות ישנה האחרות בפנימיות

)באחוזים( פנימייח סיג לפי בית-חספי, שעות אחרי לימודית פעילות :16 ליק
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית”

(N=7)
שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

89 100 100 91 96 בית שיעורי ניתנים
89 86 100 88 96 בית שיעורי להכנת מוגדר זמן מוקדש
89 100 100 91 94 בית שיעורי בהכנת עזרה ניתנת
89 86 95 82 90 עזר שיעורי

100 86 90 46 76 עבודה דפי
הרך לגיל פנימיות 4 כולל ״

 ,1.4 החינוכיות בפנימיות בממוצע. שעות 1.8 בית־הספר שעות לאחר לימודית לפעילות מוקדשות בסה״כ
 עולים אלו הבדלים בממוצע. שעות 2.7 מוקדשות הערבי במגזר ובפנימיות ,0.8 ובטיפוליות 2.2 בשיקומיות

 לגבי ביקורת נשמעת הפנימיות צוותי בקרב כי לציין יש (.1995) וברנע דולב של הממצאים עם אחד בקנה
זו. בסוגייה מקיף דיון לערוך יש כי ונראה העזר שיעורי יעילות
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 וברנע דולב בה. משתתפים חניכים כמה ולא בפנימייה לימודית פעילות ישנה האם רק נשאלו המנהלים
 חניכים של יותר גבוה שאחוז ומצאו בפנימייה חניך כל שמקבל הלימודיים המענים את בדקו (1995)

עזר. ושיעורי בית שיעורי בהכנת עזרה קיבלו הטיפוליות בפנימיות מאשר השיקומיות בפנימיות

ופנאי העשרת פעילות 6.3
 את לעודד מטרתה זו פעילות בפנימייה. והפנאי ההעשרה מפעילויות גם מושפעת בחניך הטיפול איכות

 השירות של נהלים מספר פורמלית. לא בצורה השכלתם את ולהעשיר כישוריהם את לפתח החניכים
שונים. מסוגים ופנאי העשרה פעילות קיום על ממליצים

 96%ב- :תדירותה את פעילות כל לגבי לציין ונדרשו ופנאי חברה פעילויות של רשימה קיבלו המנהלים
 עם קבוצתית פעילות יש מהפנימיות 94%ב־ יום. כל חוגים יש מהפנימיות 36%וב־ חוגים יש מהפנימיות

 פעולות מתקיימות בהן הפנימיות אחוז את מציג 17 לוח יום. כל מתקיימת זו פעילות 62%וב- מדריך
בשבועיים. פעם לפחות ופנאי העשרה

)באהמים( פנימיית סיג לפי בשבועיים, פעם לפחות המתקיימות ופנאי מעשרת פעולות :17 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

100 29 78 36 63 סרט
44 57 16 9 28 טיול
11 0 26 10 17 מסיבות

הרך לגיל פנימיות 4 כולל "

 דו־שבועית בתדירות ופנאי העשרה פעילות סוגי קיימים בהן היהודי במגזר השיקומיות הפנימיות אחוז
 מוקרנים בהן חינוכיות פנימיות של הנמוך האחוז והטיפוליות. החינוכיות בפנימיות מאשר יותר גבוה

 במגזר פנימיות של יותר גבוה אחוז זו. פעילות השוללות חרדיות פנימיות של הגבוה לשיעורן קשור סרטים
מסיבות. עורכות יותר נמוך ואחוז וטיול סרט של פעילות מקיימות היהודי במגזר הפנימיות לעומת הערבי

פנאי. פעילויות מספר בין בחירה אפשרות לחניכים יש מהפנימיות 86%ב-

 שיעור יותר גבוה ביניהם ופנאי. העשרה פעילויות להוסיף רוצים היו כי ציינו מהמנהלים כמחצית
 להוסיף רוצים היו כי ציינו מהמנהלים אחוזים שישה־עשר והטיפוליות. החינוכיות בפנימיות המנהלים

 וטיולים; הצגות, להופעות, יציאות להוסיף רוצים היו מהמנהלים 18% ומוזיקה; דרמה יצירה, פעולות
 7% ;מחשבים פעילות להוסיף רוצים היו כי ציינו 6% ;חוגים להוסיף רוצים היו כי ציינו מהמנהלים 6%
ספורט. פעילות להוסיף רוצים היו

רגשיות-התנהגותיות בבעיות טיפול 6.4
 הטיפוליות בפנימיות מהחניכים 43%ו- השיקומיות בפנימיות מהחניכים 30% כי מצאו (1995) וברנע דולב

 באותם האוכלוסייה בכלל מהחניכים 5% בקרב רק שנמצאו ובשכיחות בהיקף חריגות התנהגויות הציגו
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 שיחות כמו טיפוליים תהליכים למספר קשורה רגשיות־התנהגותיות בבעיות הטיפול איכות גילים.
ותיגמול. ענישה באמצעות לחניכים גבולות והשמת באומנות וריפוי טיפוליות

 הפעולות פירוט יעדים, תכלול התכנית חניך. לכל מפורטת אישית טיפול תכנית להכין יש כי קובע הנוהל
 היעדים, להשגת זמנים לוח קביעת המיוחדים, השירותים פירוט היעדים, את להשיג על-מנת היומיומיות

הטיפול. תכנית מרכיבי את מציג 18 לוח התכנית. לביצוע האחראים העובדים שמות וציון

)באחוזים( פנימיית סיג לפי מטיפול, תפנית מרכיבי :18 לוח
 מגזר
ערבי

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N-11)

 כלל
הפנימיות*

(N-50)
56 57 58 18 50 חניך לכל כתובה טיפול תכנית יש

מטיפול תכנית מרכיבי
44 86 62 18 42 מטרות להשגת יומיומית פעילות פירוט
56 100 53 18 54 מיוחדים שירותים
56 ■ 43 37 18 38 יעדים להשגת זמנים לוח
56 86 68 18 58 עובדים בין תפקידים חלוקת

הטיפול תכנית של תקופתית הערכה
44 100 68 18 60 שנה( לחצי )אחת

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

חניך. לכל כתובה טיפול תכנית יש הפנימיות במחצית כי לראות ניתן

 54%ב- והשגתם. היעדים לגבי החניך מצב על הערכה דיוני יתקיימו שנה לחצי אחת כי גם קובע הנוהל
בנוהל. שנקבעה בתדירות תקופתית הערכה נעשית מהפנימיות

 הנוהל את מקיימות וטיפוליות, שיקומיות לעומת חינוכיות פנימיות של יותר נמוך שיעור היהודי, במגזר
 58%ב־ לעומת חניך לכל כתובה טיפול תכנית יש החינוכיות מהפנימיות 18%ב- רק הטיפול. תכנית לגבי

 לגבי הנוהל בדרישות עומדות טיפוליות פנימיות של יותר גבוה שיעור מהטיפוליות. 57%וב־ מהשיקומיות
 החניכים מאפייני ואת הטיפוליות התפיסות את הולם זה דבר הערכתה. ותדירות הטיפול תכנית מרכיבי

 בבעיות הטיפול על ופחות הלימודי הנושא על יותר רב דגש שמות החינוכיות הפנימיות פנימייה. סוג בכל
 פחות סובלים החינוכיות בפנימיות שהחניכים ההנחה על מתבסס הפנימיות סיווג החניכים. של רגשיות
 יותר קשות בעיות עם לחניכים מיועדות זאת, לעומת הטיפוליות, הפנימיות השונים. בתחומים מבעיות
 בעלות והן יותר רב טיפולי אדם כוח כוללות הטיפוליות הפנימיות כמו-כן, אלה. בבעיות לטפל ומטרתן
 49%וב־ הטיפול תכנית מרכיבי את מקיימות הערבי במגזר הפנימיות מן כמחצית רב־מקצועית. תפיסה

שנה. לחצי אחת פעם של בתדירות תקופתית הערכה נעשית מהפנימיות

 לעומת הפנימיות של מאוד גבוה באחוז הקיימים מהטיפולים הן פסיכולוג ועם סוציאלי עובד עם שיחות
 בסיס על נעשית והקצאתם אלו נוספים לטיפולים מחייבות תקנות אין כי לציין חשוב האחרים. הטיפולים
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 פנימיות של גבוה באחוז החוסה. לילד המועצה של בסיוע הפיקוח לבין הפנימיות בין ומתן משא של
 החינוכיות. הפנימיות בקרב יותר נמוך אחוז לעומת האחרים, הטיפולים מתקיימים ושיקומיות טיפוליות

 של גבוה בשיעור האחרים מהטיפולים חלק מתקיים הערבי במגזר בפנימיות היהודי, המגזר לעומת
יותר. נמוך בשיעור ־ וחלק הפנימיות

)באחוזים( פנימיית סוג לסי ייחודיים/ טיפולים :19 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(NH1)

הפנימיות* כלל
(N=50)

100 100 100 90 96 סוציאלי עובד עם שיחות
78 86 95 80 84 פסיכולוג עם שיחות
22 71 79 20 51 באומנות ריפוי

9 43 53 10 37 במוזיקה ריפוי
33 71 43 0 37 במשחק ריפוי
22 57 43 0 33 בתנועה ריפוי

0 0 43 20 24 בעיסוק ריפוי
0 71 63 30 45 בדיבור ריפוי

67 86 74 45 71 חונך
הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 אותו. מקבלים ואינם ייחודי לטיפול זקוקים אשר חניכים שיש ענו מהמנהלים אחוזים ואחד חמישים
 ציינו החינוכיות הפנימיות מנהלי לעומת והשיקומיות, הטיפוליות בפנימיות מנהלים של יותר גבוה שיעור

זו. תופעה ציינו הערבי במגזר הפנימיות ממנהלי שליש רק זאת

 בשאר החניכים. למען נפשי טיפול של נוספות לשעות זקוקים הם כי ציינו הפנימיות ממנהלי משליש יותר
 טיפול בשעות חוסר על שהצביעו היהודי במגזר הפנימיות אחוז יותר. קטנה במידה חסר צוין הטיפולים

 במגזר האחרים. בטיפולים הטיפוליות בפנימיות יותר וגדול הנפשי, בטיפול הפנימיות סוגי בין דומה
 של יחסית נמוך ששיעור למרות זאת נפשי, טיפול בשעות מחסור המציינים המנהלים שיעור גבוה הערבי
אותו. מקבלים ואינם ייחודי לטיפול הזקוקים חניכים יש כי למשל, ציינו, הערבי במגזר פנימיות מנהלי

)באחוזים( פנימיית קוג לפי בפנימיית/ ייחודית בפעילות מחסור :20 ליק
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

 •יי/ ״*
הפנימיות* כלל

(N=50)
22 29 21 9 18 באומנות ריפוי
22 29 5 0 10 במשחק ריפוי

0 29 16 0 10 במוזיקה ריפוי
22 0 16 0 12 בדיבור ריפוי

סוציאלי, )עובד נפשי טיפול
56 29 37 27 36 פסיכולוג(

0 0 11 0 4 פסיכיאטר
11 14 11 0 10 פיזיותרפיה
33 14 11 0 18 בעיסוק ריפוי

0 0 0 9 2 למידה בקשיי טיפול
0 14 0 0 2 טיפולית רכיבה

הרך לגיל פנימיות 4 כולל ״
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 חינוכי תהליך היא "המשמעת שכן רבה חשיבות ותיגמול ענישה אמצעי באמצעות הגבולות לקביעת
 סטנדרטים עם סבירה בקונפורמיות לחיות הדרוש הניסיון את לילד להקנות על־מנת בו משתמש שהמבוגר
 לחצים בגלל ולא פנימית עצמית בקרה לפי לפעול לחניך מאפשר הדבר חברתית. התנהגות של מקובלים

 הנוהל לפי מקרה בכל אסורים אשר הענישה אמצעי (.2.11 ולנוער לילד השירות נוהלי )מתוך חברתיים״
 כאמצעי נוספת תורנות מהטלת להימנע "יש כמו-כן, חברתי. חרם שינה, או מזון מניעת גופנית, הענשה הם

 לילד השירות נוהלי )מתוך החניכים" של ההדדית והאחריות המחויבות בתחושת פגיעה למנוע כדי ענישה.
 הענישה אמצעי את ולא האסורים הענישה אמצעי את מפרטים שהנהלים לראות ניתן (.2.11 ולנוער

שונים. ענישה אמצעי בין בחירה ולצוות למנהל נותן זה מצב הרצויים.

 את מציג 21 לוח בפנימייה. בהם השימוש תדירות את וציינו ועונשים תגמולים של רשימה קיבלו המנהלים
שונים. עונשים בסוגי קרובות לעתים שימוש נעשה בהן הפנימיות שיעור

)באחוזים( פנימיית סיג לפי שתים, עונשים בסוגי קרובות לעתים שימוש :21 ליק
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

22 29 0 0 8 החניך בידוד
33 57 32 10 33 בפעילות השתתפות מניעת

0 0 0 0 0 גופנית הענשה
22 0 0 9 8 הביתה יציאה מניעת

0 0 0 0 0 שינה או מזון מניעת
33 14 37 55 36 נוספת תורנות הטלת

100 86 100 91 96 אזהרה שיחת
11 14 0 0 4 חברתי חרם

מעבר ובית הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 מלבד הפנימיות כל על-ידי קרובות לעתים שימוש בו שנעשה בפנימיות ביותר השכיח העונש כי לראות ניתן
 עונשים קרובות(. תמיד/לעתים שימוש בו נעשה כי ציינו מהפנימיות 96%) אזהרה שיחת הנו שתיים
 שיש קובע הנוהל כאשר נוספת תורנות הטלת בפעילות, החניך השתתפות מניעת הם נוספים נפוצים
 שינה או מזון במניעת או גופנית בהענשה כלל שימוש נעשה לא כי ציינו הפנימיות כל מהטלתה. להימנע
ענישה. כאמצעי

 עונש המטילות והחינוכיות השיקומיות הפנימיות לעומת הטיפוליות הפנימיות שיעור גבוה היהודי במגזר
 נוספת. תורנות של עונש המטילות הפנימיות שיעור יותר ונמוך בפעילות, השתתפות מניעת או של'בידוד

כעונש. הביתה יציאה במניעת שימוש נעשה הערבי במגזר מהפנימיות יחסית גבוה בשיעור

 מציג 22 לוח חיובית״. בצורה להתנהג החניכים את ימריצו למיניהם ופרסים ״תגמולים כי קובע הנוהל
 לראות ניתן פנימייה. סוג לפי שונים חיזוקים בסוגי קרובות לעתים שימוש נעשה בהן הפנימיות שיעור את
 אחראי, תפקיד והטלת לשבח ציון פרסים, גם ביותר. הנפוץ התיגמול אמצעי הוא המילולי העידוד כי

 דופן יוצאת ובפעילות לשבח וציון בפרסים תכוף שימוש נעשה היהודי, במגזר תיגמול. כאמצעי נפוצים
 טיפוליות פנימיות של יותר גבוה אחוז והטיפוליות. החינוכיות בפנימיות לעומת שיקומיות פנימיות ביותר
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 במגזר פנימיות של יותר גבוה אחוז כחיזוק. אחראי תפקיד ובהטלת מיוחדות ביציאות שימוש עושות
כחיזוק. אחראי תפקיד החניך על מטילות ביהודי מאשר הערבי

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

ערבי מגזר
(N=9)

)באחוזים( פנימיית סוג לפי שונים,  חיזוקים בסוגי קרובות תמיר/לעתים שימוש :22 לוח
הפנימיות* כלל

(N=50)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

100 71 100 82 90 פרסים
100 100 100 100 100 מילולי עידוד

50 57 42 18 39 מיוחדות יציאות
67 43 84 73 72 לשבח ציון

שתיית )כגון דופן יוצאת פעילות
22 14 37 30 29 המדריך( עם לבד קפה
78 71 63 55 65 אחראי תפקיד הטלת

בהם והטיפול חריגים אירועים 6.6
 באירועים ביטוי מוצאות בפנימיות השובים מהחניכים חלק של הקשות הרגשיות-התנהגותיות בעיותיהם

 פירסם ולנוער לילד השירות ואלכוהול. בסמים שימוש גניבות, בריחות, כגון מעורבים, הם בהם חריגים
אלה. חריגים אירועים עם להתמודדות נהלים מספר

 וצורת האחרונה השנה במהלך שונים מסוגים חריגים אירועים של תדירותם לגבי נשאלו המנהלים
 שהתרחשו החריגים המקרים מספר את להעריך התקשו מהמנהלים שחלק מאחר אלה. במקרים הטיפול

 בשנה אלה אירועים של התרחשותם עצם על לשאלה רק 23 לוח מתייחס האחרונה בשנה בפנימייה
 והשימוש באלכוהול שימוש הם והנדירים ובריחות, גניבות הם השכיחים החריגים האירועים האחרונה.

אחת. פנימייה לא באף קיים שאינו בסמים

)באחוזים( פנימיית סיג לפי תאחרונת, תשנת במקלך חריגים אירועים התרחשו בחן פנימיית :23 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N-11)

הפנימיות* כלל
(N=50)

100 86 79 82 82 גניבות
100 71 58 36 58 בריחות

0 0 0 9 2 באלכוהול שימוש
0 0 0 0 0 בסמים שימוש

11 43 21 0 16 מין עברות
67 58 47 9 42 קטטות

0 43 16 0 12 בחניכים צוות פגיעת
67 71 53 9 46 בחניך חניך פגיעת

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *
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 שדיווחו שיש אף היותר לכל אירועים עשרה על מסרו הגניבה אירועי מספר על גם שדיווחו המנהלים רוב
 ורוב היותר, לכל מקרים עשרה על מסרו בחניך חניך פגיעת על שדיווחו המנהלים רוב פעמים. שלושים על

מקרים. 12 על נמסר אחת בפנימייה אולם ;אחד מקרה על מסרו מין, עבירות על שדיווחו המנהלים

 סוגי לשאר בהשוואה חריגים אירועים על המדווחות הטיפוליות הפנימיות שיעור גבוה היהודי במגזר
 אפילו פנימיות, של יותר גבוה באחוז וקטטות גניבות בריחות, אירועי על דווח הערבי במגזר הפנימיות.

 הערבי במגזר בפנימיות דווחו בחניכים צוות ופגיעת מין עבירות זאת לעומת הטיפוליות. הפנימיות לעומת
היהודי. במגזר בפנימיות לעומת נמוך בשיעור

 ניתן 24 בלוח ואכן הפנימייה. במסגרת טיפולית להיות צריכה גניבה של למקרים ההתייחסות הנוהל, לפי
 מבעיית שסבלו הפנימיות רוב למפקח. או הסעד לפקיד או למשטרה פנו בודדות פנימיות רק כי לראות
טיפולית. בהתערבות נקטו או החניך, את הענישו לתלמידים, הסברה בפעולות נקטו גניבות

)באחוזים( פנימייה סוג לפי וגניבות, בריחות של במקרים שתים צעדים נקיטת :24 לוח
ערבי מגזר טיפולית

׳•׳י׳
שיקומית חינוכית הפנימיות* כלל

(N=9) (N=6) (N-15) (N=9) (N=39) גניבת במקרה צעדים
78 50 53 63 63 ענישה

0 33 0 13 8 למשטרה פנייה
22 50 40 50 38 להורים פנייה

0 17 7 0 5 למפקח פנייה
56 100 40 16 48 טיפולית התערבות
11 0 7 0 5 סעד לפקיד פנייה
78 66 93 75 83 לחניכים הסברה

(N-9) (N=5) (N=ll) (N=4) (N=29) בריחה במקרה צעדים
100 100 100 66 96 עצמי חיפוש
100 100 82 100 93 להורים פנייה
67 60 55 25 55 למשטרה פנייה
44 80 73 33 61 למפקח פנייה
33 60 27 25 34 סוציאלי לעובד הודעה
0 0 9 25 7 ענישה

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 כל שנעשו לאחר הקרובה. בסביבה נמצא החניך אם תחילה לבדוק יש בריחה של במקרה הנוהל, לפי
 המקומית, למשטרה להתקשר יש להורים החניך הגיע לא אם להורים. להתקשר יש באזור, החיפושים

 כי מהמעון בריחה על מענישה להימנע ש״יש קובע הנוהל ולמפקח. החניך מגורי במקום הרווחה לשירותי
 נקטו בריחה על שדיווחו הפנימיות של המכריע רובן שאכן לראות ניתן נוספת". בריחה ימנע לא הדבר
 פנו זה ובשיעור למשטרה, פנו כמחצית להורים. פנייה על ודיווחו בעצמן, החניך אחר בחיפוש קודם

 למרות ענישה על דיווחו החינוכיות מהפנימיות רבע הרווחה. לשירותי פנו הפנימיות מן ובשליש למפקח,
זו. פעולה שולל שהנוהל
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החניכים משפחות עם קשר 6.4
 אותן בפנימיות ששהו החניכים במשפחות הסוציו־דמוגרפיות הבעיות שיעור כי מצאו (1995) רברנע דולב
 ממשפחות באו מהחניכים יחסית גבוה שיעור הכללית. באוכלוסייה המקביל מהשיעור יותר גבוה חקרו

 מבעיות, סובל לפחות ההורים אחד בהן וממשפחות מובטל; הבית משק ראש בהן ממשפחות חד־הוריות;
 הכניסה לפני סבלו מהחניכים 41% כי גם מצאו הן נפש. ומחלת לסמים התמכרות אלכוהוליזם, כגון

 סבלו מהחניכים אחוזים חמישה־עשר הולם(. לבוש רפואי, טיפול מזון, )מניעת פיזית מהזנחה לפנימייה
 שיעור חריפה(. הענשה )השפלה, רגשית מהתעללות סבלו 20%ו- הוריהם על־ידי פיזית מהתעללות

האחרות. בפנימיות מאשר הטיפוליות בפנימיות יותר גבוה היה הורי בטיפול בעיות עם החניכים

 ולחזקם הוריו עם החניך של ביחסים לטפל ניסיונות גם כוללת הפנימייה במסגרת בחניך הטיפול איכות
 בין הקשר שמירת חשיבות את רבים מחקרים הציגו האחרונות בשנים ואכן, מהבית. הוצא שהחניך לאחר
 אשמה ולרגשות לדיכאון להביא עשויה מכך התעלמות בפנימייה. החניך שהיית בזמן למשפחתו החניך

 Colon 1978; Jenson and Whittaker 1987; Larid 1979; Hobbs 1982); כאחד הוריו ואצל החניך אצל
1985 Carlo.) החניך שהיית בזמן במשפחה ותמיכה הורית מעורבות כי הוכיחו מחקרים מזאת, יתרה 

הפנימייה את עזיבתו עם לקהילה להסתגל החניך יכולת את מנבאים אשר חשובים משתנים הנם בפנימייה
.(Fanshel 1975; Jenson and Whittaker 1987; Taylor and Alpert 1973; Rowe et al. 1984)

 שהותו בעת להוריו החניך בין הקשר שמירת בחשיבות ההכרה למרות כי מצאו, (1995) וברנע דולב
 תפיסות הציג בפנימיות הצוות זה. קשר שמירת המעודדת אחידה מדיניות נמצאה לא בפנימייה,

 בפנימיות, הצוות אנשי טענו אחד, מצד החניך. הורי תפקיד לעומת הפנימייה תפקיד לגבי אמביוולנטיות
 תמונה לחניך להציג צריכה שהפנימייה הטענה נשמעה שני, ומצד בהורים", "להתחרות רוצים הם אין כי

ביותר". החיובי הבית בדיוק לא זה שלו שהבית ש״ידע כדי בית של אחרת

 האמצעים לגבי אלה בפנימיות מטפלים 114 נשאלו 14 גיל עד לילדים פנימיות 11ב- 1988ב- שנערך במחקר
 באמצעי השכיח הוא הוריהם בבית החניכים שביקורי נמצא למשפחותיהם. החניכים בין הקשר לשמירת

(.1991 )לאופר הקיימים הקשר

 הוריהם בבית החניכים ביקורי תדירות את הקובעים לשיקולים מתייחסים ולנוער לילד השירות נוהלי
 לחופשות לצאת לו לאפשר יש יותר מבוגר שהחניך ככל :החניך גיל את כוללים אלה שיקולים ומשכם.
 ככל :המשפחה ומצב ;בבית שהותו משך את לקצר יש יותר פגוע שהחניך ככל :החניך מצב ;יותר ארוכות

 היא התקנית החופשה הנוהל, לפי בחופשות. להמעיט יש לגביו, סכנה החניך של המשפחתי במצב שיש
 לא מקרה בשום בשבועיים. אחת חופשה על להחליט גם יכול הפנימייה ומנהל שבתות לשלוש אחת

 בודדים(. חניכים לגבי רק להחליט ניתן )אך בשבועיים אחת משבת ליותר חניכיה כל את הפנימייה תשחרר
 פעם שבת לחופשת החניכים יוצאים במחקר שהשתתפו מהפנימיות 17%שב- לראות ניתן 25 בלוח

 יוצאים חינוכיות פנימיות של יותר גבוה באחוז היהודי, במגזר בתקנות. שנקבע כפי שבועות בשלושה
 נמוכה הערבי במגזר בפנימיות החניכים של לחופשות היציאה תדירות בשבועיים. פעם לחופשה החניכים

 תכנית לפי פנימיות במספר החופשות תדירות נקבעת הטיפוליות בפנימיות היהודי. במגזר בפנימיות לעומת
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 מבעיות סובלים הטיפוליות בפנימיות שהחניכים העובדה עם אחד בקנה עולה זה דבר אינדיבידואלית.
 אישית טיפול תכנית על דגש השמה הכללית הטיפולית הגישה כאן ומתאימה ההורי בטיפול יותר קשות

חניך. לכל

)באחוזים( פנימיית סוג לפי חוריחם, בבית חניכים ביקורי תדירות :25 לוח
 מגזר
 ערבי

(N־9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50) ביקורים תדירות

0 0 5 0 2 בשבוע פעם
11 57 58 64 50 בשבועיים פעם
11 14 26 9 17 שבועות בשלושה פעם
78 14 11 27 27 בחודש פעם

0 15 0 0 4 חניך לכל אינדיבידואלית תכנית לפי
מעבר ובית הרך לגיל פנימיות 4 כולל ״

 הפנימיות מבמחצית יותר היהודי, במגזר הוריהם. בבית מבקרים החניכים כל מהפנימיות 36%ב-
והטיפוליות. השיקומיות בפנימיות כשליש לעומת הוריהם בבית החניכים כל מבקרים החינוכיות

 של אפשרות יש :לחופשה יציאתו בעת הוריו לבית להגיע החניך על להקל נועדו אשר צעדים מציין הנוהל
 צעירים חניכים שליחת או מרכזיות, פיזור לנקודות מרוכזות הסעות הביתה, החניכים של מאורגנת הסעה

כיוון. לאותו הנוסעים מהם, מבוגרים בחברת

 הוריו בבית לבקר החניך את לעודד כדי שונים אמצעים ננקטים בהן הפנימיות שיעור את מציג 26 לוח
 של הסעות יש מהפנימיות שבשלושה-רבעים לראות ניתן פנימייה. סוג לפי בפנימייה, החניכים שהיית בזמן

 ליווי יש מהפנימיות וברבע מרכזי מפגש מקום עד הסעה יש מהפנימיות ברבע הוריהם, לבית עד החניכים
 בשיעור לפנימייה. חזרה הסעה יש מהפנימיות בשני־שלישים יותר. בוגרים חניכים על-ידי צעירים חניכים

 על להקל שמטרתם השונים הצעדים ננקטים האחרות, הפנימיות לעומת טיפוליות פנימיות של יותר נמוך
 בעיות עם תלמידים יש אלו שבפנימיות למרות זאת, ממנה. וחזרה לחופשה הביתה הגעתו את החניך
 מהן אחת באף אך ההורים, לבית עד הסעות הפנימיות בכל יש הערבי במגזר משפחתי. בקשר יותר קשות

חזרה. הסעות אין

)באחוזים( פנימיית סוג לפי התורים, בבית לבקר תחנין את לעודד פדי שונים אמצעים נקיטת :26 ליק
 מגזר
 ערבי

(N־9)
טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
 כלל

הפנימיות*
(N=50)

100 43 84 73 75 ההורים לבית עד החניכים הסעות
11 29 39 18 26 מרכזי ציבורית תחבורה מקום עד הסעה

0 0 53 27 26 בוגרים תלמידים על־ידי צעירים תלמידים ליווי
0 29 84 55 67 לפנימייה חזרה הסעה י

הרך לגיל פנימיות 4 כולל ״
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 הורים ביקורי כגון נוספים, באמצעים גם למשפחתו החניך בין הקשר את לחזק מנסים הנוהל לפי
 אמצעים של חשיבותם את קבעה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת גם ומכתבים. טלפוני קשר בפנימייה,

אלה. נוספים

 כי לראות ניתן מהלוח במחקר. השתתפו אשר בפנימיות ההורים ביקורי ותדירות דפוס את מציג 27 לוח
 בפנימייה. ילדיהם את מבקרים ההורים רוב מהפנימיות 400/0ב־ מבקרים, ההורים כל מהפנימיות 22%ב-
 מהפנימיות 44%ב־ אחד. הורה לא אף מבקר לא מהפנימיות 8%וב־ מההורים חלק מבקרים 30%ב־

להורה. מהורה שונים ההורים ביקורי מהפנימיות 42%וב־ בחודש פעם ההורים מבקרים

)באהוזים( פנימייה סיג לפי הביקורים, והדירות בפנימיית הורים ביקורי דפוס :27 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

הביקורים דפוס
100 100 100 100 100 סה״ב

33 29 5 36 22 מבקרים ההורים כל
22 43 47 46 40 מבקרים ההורים רוב
45 29 37 18 30 מבקרים מההורים חלק

0 0 11 0 8 אחד אף

הביקורים הדירות
100 100 100 100 100 סה״ב

78 14 50 27 44 בחודש פעם לפחות
11 14 6 18 11 חודשים בשלושה פעם

0 0 6 0 2 חודשים בשלושה מפעם פחות
11 71 38 55 42 לילד מילד משתנה

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 החניכים, את מההורים חלק רק מבקרים הערבי במגזר פנימיות של יחסית גבוה בשיעור כי לראות ניתן
 בהשוואה חינוכיות, פנימיות של יותר גבוה בשיעור היהודי, במגזר הפנימיות בקרב בחודש. פעם לרוב

 82%ב- בפנימייה. ילדיהם את ההורים כל/רוב מבקרים שיקומיות, פנימיות של יותר נמוך לשיעור
 בלבד 53%וב- הטיפוליות מהפנימיות 72%ב־ לעומת ההורים כל/רוב מבקרים החינוכיות מהפנימיות
 אחת לא באף לעומת הורה אף מבקר לא השיקומיות מהפנימיות 11%ב- השיקומיות. מהפנימיות
 בפנימיות להוריהם החניכים בין בקשר בעיה על להעיד עשוי זה דבר הטיפוליות. או החינוכיות מהפנימיות

השיקומיות.

 קשר על לשמור הילדים הורי את לעודד כדי שונים אמצעים קיימים בהן הפנימיות שיעור את מציג 28 לוח
 יוזמנו הורים כי קבעה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת בפנימייה. החניכים שהות בזמן ילדיהם עם

 ניתן השנה. במהלך ולילדיהם להורים אחד משותף אירוע לפחות ייערך פנימייה ובכל בפנימייה, לאירועים
 מסיבות יש מהפנימיות 80%ב- בפנימייה. ההורים של קבוע ביקור יום יש מהפנימיות 30%ב- רק כי לראות

ועדת לפנימייה. להורים מאורגנת הסעה יש מהפנימיות 17%ב- החניכים. הורי בהשתתפות ואירועים
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 להוריהם". החניכים בין מתאימים מפגש מקומות תכין "הפנימייה כי קבעה סטנדרטים לענייני המומחים
 החניך עם לבלות יכולים ההורים בו מיוחד מקום יש כי ציינו הפנימיות ממנהלי אחוזים ושמונה שבעים

 הפנימייה, חצר את 17% החברתי, המועדון את ציינו 28% החניך, לחדר התייחסו מהם 36% בפנימייה:
זה. לצורך שהוקצו מיוחד חדר או לפינה התייחסו 40%ו־ המנהל למשרד התכוונו 5%

)באחוזים( פנימייה סיג לפי לחוריחס, חחמכים בין הקשר לחיזוק שומם אמצעים נקיטת :28 ליק
מגזר כלל

ערבי טיפולית שיקומית חינוכית הפנימיות*
(N=9) (N=7) (N==19) (N=1I) (N=50)

33 29 32 18 30 קבוע ביקור יום
11 43 12 18 17 בפנימייה ביקור בימי להורים הסעות

החניך בין למפגש מיוחד מקום בפנימייה יש
100 71 77 64 78 להוריו

33 71 100 100 80 ההורים בשיתוף בפנימייה מסיבות
44 71 37 36 42 להורים יתקשרו שהחניכים כדי מיוחד זמן
33 86 47 45 48 לילדיהם יתקשרו שההורים כדי מיוחד זמן

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 ההורים בין הדדית להתקשרות קבועים מועדים שייקבעו המליצה סטנדרטים לענייני המומחים ועדת
 להתקשר יוכלו החניכים שבו מיוחד זמן מוקדש מהפנימיות 42%ב- בלוח, לראות שניתן כפי לחניך.
 ושישה תשעים לחניכים. להתקשר שיוכלו כדי להורים מיוחד זמן מוקצה מהפנימיות 48%וב־ הביתה
להוריהם. להתקשר לחניכים זמן מספיק מוקצה לדעתם כי ציינו מהמנהלים אחוזים

 ההורים בשיתוף מסיבות יש היהודי, במגזר לפנימיות יחסית הערבי, במגזר פנימיות של נמוך בשיעור
 יש הערבי במגזר מהפנימיות 33%ב־ רק וההורים. החניך של הדדית להתקשרות מיוחדים זמנים ומוקצים
הטיפוליות. מהפנימיות 71%וב- והשיקומיות החינוכיות הפנימיות בכל לעומת ההורים, בשיתוף מסיבות

 הפעולות להורים. הפנימייה צוות בין הקשר את לבסס חשוב בחניך הטיפול איכות את להבטיח על־מנת
 הפנימיות ממחצית פחות החניך. מצב על קבוע ועדכון הפנימייה צוות של בית ביקורי הן יותר השכיחות
 כאשר בהורים, מטפלות הפנימיות ממחצית ופחות בחניך טיפול תכנית בקביעת ההורים את משתפות

 פנימיות של הגבוה שיעורן בולט היהודי במגזר מההורים. קטן לאחוז שניתן בשירות שמדובר נראה בפועל
 אלו פנימיות של הנמוך והשיעור בחניך, הטיפול תכנית בקביעת ההורים את המשתפות חינוכיות

להורים. טיפול שעות הנותנות טיפוליות פנימיות של הגבוה שיעורן בולט כמו־כן, בית. ביקורי המקיימות

 הורים כי נראה הקשר. לחיזוק בפעילויות ההורים של ההשתתפות רמת נבדקה לא כי להטעים חשוב
 על לחשוב יש כי ונראה אלה בפעילויות משתתפים אינם והטיפוליות השיקומיות בפנימיות בעיקר רבים,
מעורבותם. להעמקת אחרות דרכים
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)באחוזיס( פנימייה סמ לפי להוריס, הפנימייה בין קשר אמצעי :29 לוה
 מגזר
ערבי

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=ll)

 כלל
הפנימיות*

(N=50)
הטיפול תכנית בקביעת ההורים שיתוף

56 29 32 73 48 לחניך
44 72 32 36 42 הפנימייה צוות על-ידי להורים טיפול שעות
89 86 95 64 82 הפנימייה צוות של בית ביקורי

החניך מצב על עדכון מקבלים ההורים
100 100 95 86 96 הפנימייה מצוות קבוע באופן

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

סיכום 6.5
 משליש בפחות כי נמצא הפנימייה. במסגרת בחניכים הטיפול של שונים היבטים נבדקו זה. בפרק

 המימון למרות זאת, בתקנות. שנקבעה בתדירות רפואית ובדיקה שיניים בדיקות נערכות מהפנימיות
 בכל אלה תקנות קיום להבטיח כן, אם יהיה, הפיקוח, מיעדי אחד כך. לשם מקבלות שהפנימיות
 של ההיגיינה הרגלי אחר מעקב לגבי חדשים נהלים נכתבו הפיקוח כלי בניית תהליך במהלך הפנימיות.
 המעקב את מקיימות מהפנימיות 90%מ־ שיותר נמצא שיניים. וצחצוח רחצה אחר מעקב כגון החניכים,

 כך על דיווחו מהפנימיות 90%מ־ יותר החדשים. בנהלים שנקבע כפי החניכים, של ההיגיינה הרגלי אחר
 עזרה כוללות אלה פעולות בנהלים. שנקבע כפי בית־הספר, שעות לאחר לימודית פעילות מקיימות שהן

זו. לפעילות כשעתיים מקדישות הן שבממוצע נמצא, עזר. ושיעורי בית שיעורי בהכנת

 שנקבע כפי הדרכה, ופעולות חוגים כגון ופנאי, העשרה פעילויות מתקיימות (90% )מעל הפנימיות ברוב
 בתדירות ומסיבות טיולים סרטים, מתקיימים הפנימיות ברוב מחייבים. אינם אשר השירות של בנהלים

 נמצא וחינוכיות. שיקומיות בפנימיות מאשר טיפוליות פנימיות של יותר גבוה ובשיעור בחודש פעם של
 תכנית יש הפנימיות במחצית שרק נמצא לחניכים. טיפוליות שיחות ניתנו בשתיים, מלבד הפנימיות, שבכל
 כעונש נוספת תורנות מטילות מהפנימיות כשליש השירות. בנוהלי שנדרש כפי חניך, לכל כתובה טיפול
 לעתים נוקטות שהן נמצא פנימיות של קטן ובמספר זו, מענישה להימנע שיש קובעים שהנהלים למרות

 נמצא ;הנהלים לפי שאסורים עונשים - הביתה יציאה ובמניעת החניך, בידוד של ענישה באמצעי קרובות■
 תאם אלה במקרים הטיפול בפנימייה. וקטטות בריחות גניבות, של יחסית רב מספר על דיווחו שהמנהלים

הנהלים. את כלל בדרך

 ביקור הוא ביותר הנפוץ הקשר שאמצעי נמצא, משפחתו. עם החניך של בקשר הטיפול נבדק לבסוף,
 בנהלים הקבועה בתדירות הביתה החניכים יוצאים מהפנימיות בשני-שלישים הוריהם. בבית החניכים

 לעידוד לפחות האמצעים באחד שימוש נעשה מהפנימיות 80%וב־ שלושה(,7פעםיבשבועייםי שבוע )סוף
 ציבורית, תחבורה מקום עד הסעה ההורים, בית עד הסעה : בנהלים המופיע הוריהם בבית חניכים ביקורי

 בפנימייה. ההורים ביקורי הם להוריו החניך בין הקשר לשמירת נוסף אמצעי חניכים. ליווי או
 צוות מבקר מהפנימיות 80%ובכ־ בפנימייה, מבקרים רובם או ההורים כל מהפנימיות בכשני־שלישים

החניכים. בבית הפנימייה
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בקהילה ושירותים גורמים עם והחניכים הפנימייה של קשרים .7
 עם ותקין הדוק קשר בקהילה. לגורמים הפנימייה בין הקשר מדפוס גם מושפעת בפנימייה הטיפול איכות

 המשך על-ידי בחניך הטיפול רציפות את להבטיח לפנימייה מאפשר בקהילה אחרים מטפלים גורמים
 שהותו תום לאחר בא ממנה לקהילה חזרתו לקראת הכנתו ועל-ידי בקהילה לו ניתן שכבר הטיפול

 של מגוון לספק לפנימייה לאפשר כדי חשוב הפנימייה נמצאת בה בקהילה גורמים עם הקשר בפנימייה.
 ושירותים ;נוער ותנועת מתנ״ס ופנאי, העשרה שירותי כמו בפנימייה, הקיימים אלה על נוספים שירותים

 גורמים עם הפנימייה של הקשרים יוצגו זה בפרק הנפש. לבריאות ותחנה כקופת-חולים טיפוליים,
הפנימייה. נמצאת בה בקהילה ושירותים גורמים ועם החניך בא ממנה בקהילה

 ממנהלי ושלושה־רבעים הערבי במגזר והפנימיות והשיקומיות הטיפוליות הפנימיות של המנהלים כל
 החניך במשפחת המטפל הסוציאלי העובד עם טלפוני קשר מקיימים הם כי ציינו החינוכיות, הפנימיות

 לרוב ־ קבועות פגישות כולל הקשר כי ציינו שניים, מלבד כולם, דוחות. כותבים אף כולם שלושה ומלבד
 והעובד בפנימייה הסוציאלי העובד בין תיאום יש כי ציינו מהמנהלים אחוזים שבעים שנה. חצי כל

ולמשפחתו. לחניך הטיפול תכנית לגבי בקהילה הסוציאלי

 שיעור החניך. משפחת של הסוציאלי והעובד הפנימייה בין דעות חילוקי שישנן ציינו המנהלים מן 70%כ־
 כאשר מקצועיים, דעות חילוקי ציינו המנהלים הפנימיות. בשאר לעומת החינוכיות בפנימיות נמוך זה

 חוסר על התלוננו מהמנהלים חלק החניך. טובת את ־ והפנימייה המשפחה, את מייצג הסוציאלי העובד
 מתנער בקהילה הסוציאלי העובד כי שטענו והיו המשפחה של הסוציאלי העובד של פעולה שיתוף

 העובד של נגישות חוסר על תלונות גם נשמעו בפנימייה. הילד השמת לאחר ובמשפחה בילד מהטיפול
 הסוציאליים העובדים כי לציין יש בקהילה. סוציאליים עובדים של גבוהה תחלופה ועל הסוציאלי

 של מבטם נקודת את רק משקפים שהממצאים כך הפנימיות, עם שלהם הקשר לגבי נשאלו לא בקהילה
 החניך, משפחת של הסוציאלי והעובד הפנימייה בין הדוק בקשר כן, אם מבחינים, אנו הפנימיות. מנהלי

 יש וכן יותר רופף הקשר בהן החינוכיות בפנימיות פחות בולט זה דפוס דעות. חילוקי של גבוה בשיעור וכן
הדעות. חילוקי פחות

 החניך. בא ממנה בקהילה נוספים גורמים עם קשר להם יש כי ציינו מהמנהלים אחוזים וחמישה שישים
 יש כי ציינו 32% החניך, למד בו בבית־הספר גורמים עם קשר להם יש כי ציינו אחוזים וארבעה עשרים

 אחוז החניך. של המשפחה רופא עם קשר יש 12%ל- החניך, בא ממנה בקהילה פסיכולוג עם קשר להם
 אלה. גורמים עם קשר מקיימות והטיפוליות השיקומיות לעומת החינוכיות מהפנימיות יותר גבוה

 החינוכיות שבפנימיות כך עם אחד בקנה עולים בקהילה גורמים עם הפנימיות סוגי של בקשר ההבדלים
 אנשי עם יותר הדוק החינוכיות הפנימיות של הקשר לכן, הטיפולי. ולא הלימודי הנושא על הוא הדגש
 משתייכות החינוכיות מהפנימיות גבוה ששיעור הוא נוסף הסבר סוציאליים. עובדים עם מאשר חינוך
טיפוליים. מקצוע אנשי עם קשר פני על לרוב( )רבנים חינוך אנשי עם הקשר את מעדיפים שם החרדי לזרם

 נגישים שירותים של בקיומם גם תלוי הפנימייה נמצאת בה בקהילה שירותים עם הפנימייה של הקשר
 הפנימיות כי מצאו (1995) וברנע דולב הפנימייה. של הטיפולית בפילוסופיה וגם הפנימייה בסביבת

החניכים לצורכי ביותר המתאימה הפנימייתית המסגרת את תפסו במחקרן שהשתתפו הטיפוליות
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 המתאימה המסגרת את תפסו זאת, לעומת השיקומיות, הפנימיות ומגוננת. סגורה כמסגרת שבטיפרלן,
 על ידווחו השיקומיות שהפנימיות לכן, להניח ניתן לקהילה. יותר פתוחה כמסגרת שבטיפולו לחניכים

- הפנימייה. ממוקמת בה בקהילה שירותים עם יותר הדוק קשר

 מותר האם הנוכחי במחקר הפנימיות מנהלי נשאלו לקהילה הפנימייה פתיחות מידת על ללמוד כדי
 בזמנם לצאת לחניכים מותר כי המנהלים ציינו מהפנימיות 8%ב- לפנימייה. מחוץ לצאת לחניכים
 כי ענו 120/0 צוות, איש באישור רק לפנימייה מחוץ לצאת לחניכים מותר כי ענו מהמנהלים 760/0 החופשי,

 לצאת לחניכים אסור כי ענו חרך( לגיל פנימיית )כולן 4%ו׳ צוות איש בליווי רק לצאת לחניכים מותר
 מותר כי ציינו טיפוליות פנימיות של יותר גבוה שיעור היהודי במגזר כי לציין מעניין לפנימייה. מחוץ

 של יותר גבוה בשיעור היהודי, במגזר לפנימיות יחסית החופשי. בזמנם מהפנימייה לצאת לחניכים
בליווי. רק החופשי בזמנם מהפנימייה לצאת לחניכים מותר הערבי במגזר פנימיות

 לבדוק יש בלבד. מנחה נוהל הוא בקהילה השונים המוסדות את יכירו שהחניכים חשוב כי המציין הנוהל
 ואישיים בטיחותיים חינוכיים, להיבטים התייחסות תוך להשתלב, החניך יכול בהן בקהילה המסגרות את
 יש במתנ״ס. בינונית או רבה במידה משתמשות מהפנימיות כשליש כי 30 בלוח לראות ניתן החניך. של

 מהפנימיות כשליש הפנימייה. נמצאת בה בקהילה מתנ״ס קיים לא כי ציינו מהפנימיות כשליש כי לציין
 בקהילה נוער תנועת אין כי טענו מהפנימיות אחוזים ושמונה עשרים בקהילה. נוער בתנועות משתמשות

 36% ציבורית, בספרייה משתמשות מהפנימיות אחוזים ושישה שלושים הפנימייה. ממוקמת בה
 בתוך ספרייה יש מהפנימיות 86%שב- גם לזכור יש בקהילה. ציבורית ספרייה אין כי טענו מהפנימיות
הפנימייה.

 ממוקמת בה בקהילה שונים בשירותים בינונית או גבוהה בתדירות המשתמשות פנימיות :30 לוח
 )באחוזים( הפנימייה

ערבי מגזר
(N=9)

טיפולית
(N=7)

שיקומית
(N=19)

חינוכית
(N=ll)

הפנימיות* כלל
(N=50)

88 86 90 80 87 קופת־חולים מרפאת
63 14 32 20 33 בקהילה סוציאלי עובד

0 29 11 18 16 משטרה
50 43 47 11 38 מתנ״ס
75 29 28 10 30 נוער תנועות
11 14 53 46 38 כנסת/מסגד בית
63 43 33 27 36 ציבורית ספרייה

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 סוציאלי עובד בשירותי משתמשות הערבי במגזר פנימיות של גבוה שיעור היהודי, במגזר לפנימיות יחסית
 בקהילה סוציאלי בעובד שימוש נעשה היהודי במגזר הפנימיות בקרב וספרייה. נוער תנועת בקהילה,

 שבפנימייה העובדה בגלל ייתכן - האחרות בפנימיות מאשר שיקומיות פנימיות של יותר גבוה בשיעור
 גבוה בשיעור טיפולית. בפנימייה לעומת סוציאלי עובד למשרת חניכים של יותר רב מספר יש שיקומית

 הפנימיות של לנטייתן המתקשר ממצא בקהילה, במשטרה שימוש נעשה הטיפוליות מהפנימיות יותר
 חינוכיות, פנימיות של יחסית נמוך שיעור בפנימייה. חריגים אירועים בעת למשטרה לפנות הטיפוליות
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 זאת, בקהילה, נוער ותנועות במתנ״ס משתמשות וטיפוליות, שיקומיות פנימיות של דומה שיעור לעומת
 יותר נמוך שיעור פנימייה. סוג בכל המסגרת פתיחות בתפיסת שוני לגבי (1995) וברנע דולב ממצאי למרות

כנסת. בבית משתמשות האחרות מהפנימיות טיפוליות פנימיות של

 תועלת, מהם להפיק יכולים היו החניכים אשר שירותים בקהילה יש כי ציינו מהמנהלים אחוזים עשרים
 בגללן הסיבות אירועים. ואולם חוגים שחייה, בריכת נמנו אלה שירותים בין בהם. משתמשים הם אין אך
 מעורבת שחייה בריכת )למשל הפנימייה לצורכי התאמה חוסר כוללות בשירותים משתמשים אין

 הפנימייה של בתקציב חוסר בקהילה, והשירותים הפנימייה בין גיאוגרפי מרחק חרדית(, והפנימייה
הפנימייה. חניכי את לקבל הקהילה של נכונות חוסר וכן לחניכים( בקהילה חוגים לקנות כדי )למשל

 וחינוכיות שיקומיות פנימיות של יותר גבוה שיעור הערבי, במגזר ולפנימיות הטיפוליות לפנימיות יחסית
 בהם. משתמשים הם אין אך תועלת, מהם להפיק יכולים היו שהחניכים שירותים בקהילה יש כי ציינו

 המנהלים והשיקומיות, החינוכיות בפנימיות הנהוגה לקהילה יותר רבה פתיחות של הגישה שבשל ייתכן,
לחניכים. נגישים אינם שונות מסיבות אשר בקהילה נוספים בשירותים להשתמש רוצים היו כי חשים

לחניכים פנימיות על הפיקוח .8
 ותקנותיו. 1965 ־ המעונות על הפיקוח חוק על הפיקוח על הממשלה מטעם אחראי ולנוער לילד השירות

 אחד ומפקח וירושלים, מרכז למחוז אחת מפקחת :ארציים מפקחים שני כולל הפנימיות על הפיקוח מערך
 של הפיתוח ובתכנון הפיקוח מדיניות בקביעת עוסקים אלה מפקחים שבע. באר ותת-מחוז צפון למחוז

 חמישה :מחוזיים מפקחים גם כולל הפיקוח מערך השירות. מרכז עם העבודה תכנית ובקביעת הפנימיות,
 אחד מחוזי ומפקח ירושלים במחוז מפקחים שני מרכז, במחוז מפקחים חמישה צפון, במחוז מפקחים

 למפקחים ולא שלהם במחוז השירות למרכזי ישירות כפופים המחוזיים המפקחים שבע. באר בתת-מחוז
והנחיה. ייעוץ של קשר הוא הארציים המפקחים עם שלהם והקשר הארציים

 על נשאלו הם מעורבים. הם בו הפיקוח תהליך לגבי רואיינו ולנוער לילד השירות ומפקחי הפנימיות מנהלי
 הפתע, ביקורי שיעור הפיקוח, ביקור משך הפיקוח, ביקורי מספר הפיקוח, תכנית המפקח, תפקידי

 התיקונים. ואכיפת ליקויים בדיקת המידע, תיעוד המידע, איסוף אמצעי בביקור, הנבדקים הנושאים
 שני וכן המחוזיים המפקחים כל רואיינו פרישה. בתהליך שהיו שלושה בהם מפקחים 15 רואיינו בסך־הכל

הארציים. המפקחים משני אחת עם פתוח ריאיון נערך כמו-כן שירות. מרכזי

 חמישה-עשר מתוך שמונה עיסוקם: לתחום רלוונטי בתחום אקדמית השכלה בעלי הם המפקחים כל
 לשלושה סוציאלית. בעבודה שני תואר בעל אחד ומפקח סוציאלית, בעבודה ראשון תואר בעלי המפקחים
 ארגונית בהתנהגות שני תואר אחד למפקח בפסיכולוגיה, תואר אחד למפקח בחינוך, תואר מפקחים

דוקטור. תואר בעל אחד ומפקח

 לשאר ;שנים תשע עד שבע של ותק בעלי מפקחים ארבעה שנתיים, עד של ותק מהמפקחים לשלושה
 55 כבר בפיקוח עוסק ביותר הוותיק המפקח כמפקחים. לפחות שנים 12 של ותק יש )שמונה( המפקחים
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 קורסים עברו כי ציינו מפקחים שני רק אולם והשתלמויות, קורסים עברו כי ציינו המפקחים כל שנים.
וניהול. להדרכה הקשורים קורסים מנו המפקחים שאר לפיקוח. שקשורות והשתלמויות

 ישירה ומעורבות הדרכה פיקוח, רישוי, :תפקידים כמה בתוכו מאחד הנוכחית בהגדרתו המפקח תפקיד
 מאתרים הם כי ציינו החמישה־עשר מתוך מפקחים אחד־עשר הפנימייה. ובניהול בחניכים בטיפול

 אחד, מפקח למעט המפקחים, כל הליקויים. תיקון את ואוכפים הליקויים תיקון את מתכננים ליקויים,
 הם כי ציינו מפקחים של זהה ומספר ולצוות, הפנימייה למנהל ובהנחיה בייעוץ עוסקים הם כי ציינו

 זמן מקדישים הם כי ציינו המפקחים לחניך. טיפול תכנית ובקביעת חניכים על הערכה בדיוני משתתפים
תיקונם. ואכיפת ליקויים לאיתור מאשר הערכה בדיוני ולהשתתפות והנחיה לייעוץ יותר רב

 כי עולה כך בתפקיד. המוגדרים אלו על נוספים תפקידים מבצעים שהם ציינו מהמפקחים שני-שלישים
 אחרים, חברתיים שירותים על גם מפקחים מפקחים שני ;בפנימיות השמה רכזי גם הנם מפקחים שלושה

 אחרים; ממשלה משרדי כגון אחרים, גופים עם בקשר גם עוסקים מפקחים שלושה וכדומה; מועדוניות
 אחד ומפקח פנימיות סגירת על אחראי אחד מפקח ;פנימיות ופתיחת רישוי על אחראים מפקחים שני

בפנימיות. מיוחדות תוכניות ופיתוח כספים גיוס על אחראי

 פניימיות תכנון בפנימיות, חניכים השמת לפיקוח: בנוסף נוספים תפקידים מבצעים הארציים המפקחים
 אדם כוח פיתוח החינוך, ומשרד הבריאות משרד עם לקשר אחריות ההשמה, מערכת מחשוב חדשות,

חינוכיות. מרכזיות על ואחריות בפנימיות,

 הפנימיות את מפרטת הארצית ברמה שנתית תכנית רמות. בשתי נעשות המפקחים של העבודה תכניות
 מרכזי עם המחוזיים המפקחים עורכים המחוזית ברמה לפיקוח. היעדים ואת זו בשנה יתרכזו בהן

 12) המפקחים רוב המפקח. שיערוך פנימייה בכל הביקורים מספר את המפרטת תכנית במחוז השירות
התכנית. לפי מתבצע הפיקוח כי ציינו (15 מתוך

 גם שהוא )למפקח פנימיות שתי בין נע הפיקוח כאשר פנימיות. 17 על מפקח מחוזי מפקח כל בממוצע
 מפנימייה שונה בתדירות בפנימיות מבקרים המפקחים (.14 גיל מעל פנימיות )כולל 35ו- השמה( מרכז

 עם ובפנימיות בשנה ביקורים 25 בממוצע נעשים גבוהה פיקוח אינטנסיביות עם בפנימיות כאשר לפנימייה,
 הוא פיקוח ביקור של הממוצע אורכו בשנה. ביקורים שלושה בממוצע נעשים נמוכה פיקוח אינטנסיביות

 שלוש של ממוצע אורך על דיווחו המנהלים כי מעניין שעות. לעשר שלוש בין נע הטווח כאשר שעות, חמש
פיקוח. לביקור שעות

פתע. ביקורי והשאר מראש מתואמים ביקורים הם מהביקורים 80%מ־ יותר

 אשר המפקחים מספר את מציג 31 לוח הפיקוח. בביקור נבדקים נושאים אלו נשאלו והמפקחים המנהלים
פיקוח. בביקור שונים נושאים בודקים הם כי ציינו
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______מוחלטים( )במספרים פיקוח בביקור שוגים גושאים בודקים tan *a צייגו אשר מפקחים :31 לין!
(N-1 5) זאת שציינו המפקחים מספר________________________________________הנושא
14 מזון( ניקיון, מבנה, )תחזוקה, פיזיים תנאים

11 טיפוליים נושאים
4 חריגים אירועים

9 תפקוד( תקנים, )יציבות, אדם כוח
4 וחניכים צוות שביעות-רצון

8 תקציב
7 חינוכיים נושאים

 ביגוד, הופעה, בעייתיים, חניכים אחר )מעקב חניכים מצב
7 רגשי( מצב

 הנושאים שמונת מבין נושאים שלושה או שניים נבדקים הפיקוח ביקור שבמהלך ציינו מפקחים שישה
 נושאים. שישה או חמישה ציינו מפקחים ושישה נושאים ארבעה ציינו מפקחים שלושה בשאלה, שהוצגו

 מבנה, )תחזוקה, בפנימייה הפיזיים התנאים את בודקים 15 מתוך מפקחים 14 כי לראות ניתן 31 בלוח
והחניכים. הצוות של שביעות־רצון או חריגים אירועים בדקו ארבעה ורק ניקיון(,

 המפקח כי המנהלים רוב ציינו המפקחים, כמו המפקחים. שציינו הנושאים אותם את ציינו המנהלים
 בודק המפקח כי גם ציינו רבים מנהלים מזון(. )כולל הפנימייה של הפיזי למבנה הקשורים נושאים בודק

החניכים. למצב וכן לתקציב, האדם, לכוח הקשורים נושאים

 כי ציינו אחד מלבד כולם הפנימייה. מנהל עם בשיחה מתקבל אלה בנושאים המידע כי ציינו המפקחים כל
 הם כי ציינו מפקחים שלושה-עשר בפנימייה. חניכים ועם הצוות אנשי שאר עם גם משוחחים הם

בתצפית. משתמשים הם כי ציינו מפקחים ושנים־עשר מידע, כמקורות וברשומות בתיקים משתמשים

:אחידים בטפסים שאספו מהמידע חלק מתעדים המפקחים

 הטופס את ומעביר בשנה פעמיים פנימייה כל לגבי זה טופס ממלא המחוזי המפקח - אדם כוח טופס (1)
האדם. כוח בתקני עומדות הפנימיות האם שבודקת והרווחה העבודה משרד של לתקציבנית

 האם בודק הטופס בשנה. פעמיים זה טופס מעדכן המחוזי המפקח - פנימיית לכל שירותים סל טופס (2)
לה. שניתן בתקציב כראוי משתמשת הפנימייה

וחידושו. הרשיון מתן בעת בעיקר ממולא הטופס - תפגימיית של חפיזי לצד שמתייחס טופס (3)

 כנושאי ציינו המפקחים של המכריע הרוב אשר הנושאים גם הם אחיד טופס יש לגביהם הנושאים
 הטיפולית והעבודה החינוכית הפעילות את הבודקים טפסים לפתח ניסיונות נעשו השנים במשך הפיקוח.

בהם. משתמשים המפקחים כל ולא אחיד איננו אלה בטפסים השימוש אך בפנימייה,
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 על תקופתי בדוח הארצי, ולמפקח השירות למרכז בפנימיות מהפיקוח ממצאים מעבירים המפקחים רוב
בפנימייה. משבר במצבי וכן ביקור, כל לאחר ולא הפיקוח ממצאי

 לפני הממצאים על עמו ודנים הביקור ממצאי על ובכתב פה בעל הפנימייה למנהל מדווחים המפקחים כל
 עצמו הביקור ביום למנהל מדווחים (15 מתוך 9) המפקחים רוב עליהם. לממונים עליהם מדווחים שהם

 זה לנושא שנדרשו מהמנהלים אחוזים שבעים הביקור. לאחר מחודש יאוחר לא ־ והשאר הממצאים, על
בכתב. דיווח מקבלים מחציתם ורק הביקור, ממצאי על מהמפקח דיווח מקבלים שהם דיווחו

 הליקויים. מרבית תיקון את בודקים ומחציתם הליקויים כל תיקון את בודקים מהמפקחים כמחצית
 ציינו המפקחים רוב התיקון. דרכי לקביעת שותף שהמנהל דיווחו המפקחים חמישה־עשר מתוך אחד-עשר

 רק ליקויים. איתור גם משלבים אלא הליקויים, תיקון אחר למעקב מיוחד ביקור קובעים הם אין כי
הליקויים. תיקון של מסודר רישום עורכים הם תמיד כי ענו מהמפקחים שישה

מתוקנים. הליקויים מרבית כי ענו המפקחים 15 מתוך אחד־עשרה

ומפקחים מנהלים של ושביעות־רצון הערכה .9
בפנימייה הטיפול מאיכות הרצון שביעות־ 9.1

 למרות והמפקחים. הפנימיות מנהלי את ששאלו האובייקטיביות לשאלות השלמה מהווה שביעות־הרצון
 כמדד חשיבות לה יש הנשאלים, של פסיכולוגיים ממשתנים ומושפעת סובייקטיבית היא ששביעות־רצון

השירות. או המוצר של התכונות כלל את המסכם קצה

 רבים מהיבטים מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו מהמנהלים 70%כ־ כי לראות ניתן 32 בלוח
 אנשי עם ומהקשר להוריהם החניכים בין מהקשר החניכים, להורי הפנימייה בין מהקשר מלבד בפנימייה,

 זה, קשר להבטחת רבות פעולות נעשות כי הראינו (7ו־ 6.4 )פרק לעיל הנער. בא ממנה בקהילה מקצוע
החניך. והורי בקהילה השירותים כמו נוספים בגורמים גם תלויה שהצלחתן ברור אולם

 או מרוצים הם כי ציינו היהודי, במגזר לפנימיות יחסית הערבי, במגזר בפנימיות מהמנהלים נמוך אחוז
 אלה בפנימיות שהחניכים לעובדה מתקשר זה ממצא להוריהם. החניכים בין מהקשר מאוד מרוצים
 של יחסית גבוה אחוז היהודי. במגזר לפנימיות יחסית הוריהם, בבית יותר נמוכה בתדירות מבקרים
 :בפנימייה המתקיימת הלימודית מהפעילות גבוהה שביעות־רצון הביעו הערבי במגזר בפנימיות מנהלים

 הממצא עם אחד בקנה עולה זו עובדה זו. מפעילות מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו המנהלים כל
 שעות לאחר לימודית לפעילות רבות שעות מוקדשות הערבי המגזר בפנימיות הפנימיות, לשאר יחסית לפיו

בית־ספר.
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 בפנימיית שונים מהיבטים מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו אשר פנימיות מנהלי :32 לוח
)באחוזים(

 מגזר
ערבי

(N=9)
טיפולית

(N=7)
שיקומית

(N=19)
חינוכית
(N=11)

 כלל
הפנימיות

(N=50)
100 86 87 89 90 הצוותים בין הקיימת האווירה
100 86 84 82 91 בית־הספר עם הפנימייה של הקשר

בא ממנה בקהילה מקצוע אנשי עם הקשר
78 33 42 80 57 החניך
67 72 53 73 60 החניך להורי הפנימייה בין הקשר
44 57 53 100 62 להוריהם החניכים בין הקשר
89 67 95 91 89 בפנימייה המתקיימת החברתית הפעילות

100 86 90 78 88 בפנימייה המתקיימת הלימודית הפעילות
89 86 95 91 92 בפנימייה המקצועי הטיפול

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *

 לעומת והשיקומיות החינוכיות בפנימיות המנהלים של גבוה אחוז היהודי, במגזר הפנימיות בקרב
 שבפנימיות לכך מתקשר זה ממצא להוריהם. החניכים בין מהקשר מאוד מרוצים או מרוצים הטיפוליות
קשים. גדילה תנאי עם מבתים שהגיעו חניכים שוהים הטיפוליות

 הלימודית מהפעילות מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו חינוכיות פנימיות מנהלי של יחסית נמוך אחוז
 לימודית לפעילות יחסית מועט זמן מוקדש אלה שבפנימיות לכך קשור זה דבר בפנימייה, המתקיימת

הטיפולי. פני על הלימודי ההיבט את המדגישה החינוכית הפנימייה של לאופייה וכן בית־ספר, שעות לאחר

 אנשי עם מהקשר מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו הטיפוליות הפנימיות ממנהלי יחסית נמוך אחוז
 אלה בפנימיות מנהלים של גבוה ששיעור לממצא מתקשר זה דבר החניך. בא ממנה בקהילה המקצוע

 )ראה החניך בא ממנה בקהילה הסוציאליים העובדים עם מקיימים שהם בקשר דעות חילוקי על דיווחו
 מאוד מרוצים או מרוצים הם כי ציינו הטיפוליות בפנימיות מנהלים של יחסית נמוך אחוז (.7 פרק

 החניכים של יחסית הנמוכה החשיפה את תואם זה דבר בפנימייה. המתקיימת החברתית מהפעילות
(.7 )פרק בקהילה ותרבות חברה לפעילויות אלו בפנימיות

)באחוזים( פנימייה סוג לפי לפנימיוחיהם, הפנימיות מנחלי שנחנו כללי ציון :33 לוח
ערבי מגזר

(N=9)
 טיפולית

(N־=7)
 שיקומית

(N־=19)
חינוכית
(N=11)

הפנימיות* כלל
(N=50) הציון

44 43 58 73 56 מאוד טוב
56 29 42 18 38 טוב
0 14 0 9 4 טוב כל־כך לא
0 14 0 0 2 טוב לא כלל

הרך לגיל פנימיות 4 כולל *
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 טוב" לא "כלל או טוב" כל־כך "לא הציון את נתנו הטיפוליות הפנימיות ממנהלי אחוזים ושמונה עשרים
 או השיקומיות הפנימיות מנהלי מבין אחד לא ואף החינוכיות הפנימיות ממנהלי 9% לעומת לפנימיותיהם,

הערבי. במגזר המנהלים

 מהמפקחים 21% נתנו מפקחים הם עליהם הפנימיות את הכללית הערכתם על נשאלו המפקחים כאשר
"טוב". הציון את שבפיקוחם לפנימיות נתנו 79%ו- מפקחים הם עליהן לפנימיות מאוד" "טוב הציון את

הפיקוח תהליך הערכת 9.2
 המפקחים ורוב המנהלים רוב הפיקוח. לתהליך הקשורים שונים היבטים העריכו והמפקחים המנהלים

 ממנהלי 74%ו־ מהמפקחים אחוזים שישים סביר. הינו פיקוח ביקור לכל המוקדש הזמן משך כי סברו
 ביקורי מספר כי שהעריכו והמפקחים המנהלים רוב סביר. הפיקוח ביקורי מספר כי סברו הפנימיות

ביקורים. מדי פחות יש כי טענו סביר, איננו כיום הפיקוח

 הוגנת בצורה מתבצע שהפיקוח סברו המנהלים, של המכריע ורובם המפקחים, כל כי לראות ניתן 34 בלוח
 שהם כך על המפקחים דיווחי את תואם זה ממצא מאוד. רבה או רבה במידה הפנימייה בניהול ועוזר

 שממצאי סברו מהמנהלים, ושלושה־רבעים המפקחים, כל הפנימיות. למנהלי בייעוץ לעסוק מרבים
 מפקחים של יותר גבוה שיעור מאוד. רבה או רבה במידה בפנימיות המציאות את משקפים הפיקוח

 של נמוך שיעור הטיפול. לאיכות תורם הפיקוח וכי מקצועית בצורה מתבצע הפיקוח כי סברו ממנהלים
 יותר גבוה בהם מאוד. רבה או רבה במידה אחידה בצורה מתבצע הפיקוח כי סברו מנהלים ושל מפקחים
אחיד. שהפיקוח הסוברים המנהלים של שיעורם

 מאוד רבת רבח/במידח במידה נכון המשפט בי ענו אשד ומפקחים מנהלים הפיקוה: מאפייני :34 לוח
)באחוזים(

מפקחים מנהלים
100 92 הפנימייה בניהול עוזר הפיקוח
100 78 הטיפול לאיכות תורם הפיקוח
100 96 הוגנת בצורה מתבצע הפיקוח

7 45 אחידה בצורה מתבצע הפיקוח
93 80 מקצועית בצורה מתבצע הפיקוח

100 77 בפנימיות המצב את משקפים הפיקוח ממצאי

 כפי מהפיקוח מאוד מרוציס/מרוצים הם כי אמרו מהמפקחים 7 3%ו- מהמנהלים אחוזים ושישה שבעים
כיום. מתבצע שהוא

 שהבעיה נמצא כיום. מתבצע שהוא כפי הפיקוח תהליך של החסרונות את ציינו והמפקחים המנהלים
 המפקח על ועומס שחיקה הן נוספות שכיחות בעיות אחידים. מדידה כלי היעדר היא ביותר השכיחה

 האחידות חוסר את כיום הפיקוח תהליך של כחיסרון ציינו המנהלים גם במערכת. המפקח ומעמד
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 של מספקת לא ומעורבות המפקח על שיש הרב העומס את כחיסרון לציין יותר נטו המנהלים אך בפיקוח,
בפנימייה. בעשייה המפקח

 לבעיות, פתרונות ומספק לניהול כשותף יותר המפקח של תפיסה על מעידות המנהלים של אלה תשובות
 האחידות שחוסר וייתכן התפקידים סוגי שני בין ניגוד יש ■תיקונם. את ואוכף ליקויים כמגלה ופחות

 ציבורית ועדה דוח ואכן, במקביל. אלה תפקידים שני היום מבצע שהמפקח מכך נובע הנוכחי בפיקוח
 חלק במילוי "פוגע זה ומצב אלה עם אלה מתיישבים אינם אלה תפקידים כי קבע בפנימיות הילדים למצב
 גורם לבין הפנימייתי המוסד על הפיקוח גורם בין "להפריד הוועדה: המליצה כך בשל הפיקוח". מיעדי

(.1988 )לנגרמן ההדרכה״
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for determining regulatory policy and planning and development for the boarding schools<and 
thirteen district supervisors who carry out the surveillance program. All of the surveyors hold 
degrees in the areas under their supervision; most of them have been working as surveyors for at 
least 12 years. The job of surveyor includes: licensing, surveillance, counseling, training and direct 
involvement in the administration of the boarding school and the treatment, of the students. The 
surveyors reported that they devote more time to training and treatment than to surveillance, that is, 
to the identification of deficiencies and enforcement of corrections.

On average, each district surveyor is responsible for 17 boarding schools. The frequency of visits is 
between three and 25 visits a year, depending on the school’s classification. Eighty percent of the 
surveillance visits are planned in advance and the rest are “surprise” visits. Most of the surveyors 
noted that in the course of a visit they examine physical conditions, aspects of treatment, manpower, 
and budget. A minority included deviant occurrences, satisfaction of staff and students, and 
educational subjects, among the areas examined. Surveyors reported that the information from a 
surveillance visit comes from a variety of sources including, observation, records, and interviews 
with staff and students. There are structured surveillance forms only for subjects related to physical 
structure, manpower and budget. Only half of the directors, received written reports on the 
surveillance findings. Half of the surveyors checked the correction of all the deficiencies found and 
40% recorded correction of deficiencies.

Most of the directors and surveyors thought that the number and duration of surveillance visits are 
reasonable and that they are carried out in a professional and fair manner and benefit the boarding 
schools. At the same time, they noted the lack of uniformity and the heavy demands of the 
surveyor’s job as problematic aspects of the regulatory system.

It seems that the regulatory system is faced with many demands which has hindered it from 
achieving a structured, uniform surveillance approach. Under these circumstances, the regulatory 
and administrative staffs of the Children and Youth Services do not have reliable data that can be 
used as a basis for formulating policy. The project for improvement of the regulatory system of the 
Children and Youth Services of the Ministry of Labor and Social Affairs is intended to use the RAF 
Method to redress this situation.



Only half of the schools have a written care plan and a periodic evaluation for every student - as 
required by protocol. The percentage of educational boarding schools which meet this requirement 
is even lower compared to other types of boarding schools. Students meet with a social worker and 
a psychologist in a high percentage of the schools; other types of therapy (occupational therapy, art 
therapy, etc.) which are not required according to regulations, are less common. Half of the directors 
reported that there are students who need these therapies but do not receive them.

Punishment is used as a means of setting limits on the students’ behavior. The most common forms 
of punishment are a verbal warning, not allowing a student to participate in an activity and imposing 
an additional chore, even though the latter is forbidden by the protocol. There was no use of 
corporal punishment or food or sleep deprivation. However, some of the therapeutic schools and 
schools in the Arab sector used physical isolation and social exclusion, which are both forbidden.

The most prevalent forms of deviant behavior are theft, running away, and fights, and infrequently, 
alcohol consumption and drugs. As a rule, deviant actions more often take place in therapeutic 
boarding schools than in other types. In most cases, the response to these actions are according to 
protocol.

In recognition of the importance of maintaining contact between the children residing in boarding 
schools and their parents, protocol for maintaining this relationship were formulated. In two-thirds 
of the schools, the students go home at fixed intervals. However, in three-quarters of the boarding 
schools in the Arab sector, the students go home less often. In two-thirds of the schools, all or most 
of the parents visit. The frequency of visits is highest in the Arab boarding schools and lowest in the 
therapeutic boarding schools.

Contacts between the school and agencies in the student’s community of origin are important for 
maintaining continuity of care and preparing the student for the future. Almost all of the schools are 
in contact with the community social worker who is working with the family, but in 70% of the 
cases, differences of opinion were noted between the social worker and the school staff. Community 
services most often used by the schools are the community center and health clinic. The educational 
boarding schools used these services to a lesser extent than did the other types of boarding schools.

At least 80% of the directors were satisfied or very satisfied with different aspects of their school 
such as the professional treatment and educational activities. There was less satisfaction with the 
contact between the school and the parents and with the contact with agencies in the students’ home 
communities. Three of the directors - two from therapeutic boarding schools - evaluated their 
schools as “not so good” or “not good at all”. By way of contrast, none of the surveyors gave such a 
low evaluation to any of the schools under their supervision.

The Children and Youth Services is responsible for the implementation of the Law for Regulation 
of Boarding Schools. The regulatory system comprises two national surveyors who are responsible



Abstract

In 1994, a project to improve the regulatory system of boarding schools under the surveillance of 
the Children and Youth Services of the Ministry of Labor and Social Affairs was begun. The project 
is based on the implementation of a new surveillance method, the RAF method of regulation, 
assessment, follow-up and continuous improvement of quality of care, developed by researchers at 
the JDC-Brookdale Institute. The RAF method is based on the tracer approach and principles of 
quality assurance.

As part of the evaluation stage, a survey was conducted in 1995 to describe the boarding schools’ 
structural and therapeutic characteristics and the existing system of regulation. The goal of the study 
was to generate information to be used in the development of tools for a new regulatory method and 
to serve as a basis for comparison for evaluating changes that occur following the new method’s 
implementation. The information was collected using structured questionnaires completed by 
boarding school directors and Children and Youth Services surveyors. The sample included 50 
boarding schools with 4,734 residents representing all 219 boarding schools under the supervision 
of the Children and Youth Services at the time of the survey.

The majority of directors meet the regulatory criteria regarding education, professional training and 
seniority. Most of the counselors also meet the job requirements. However, the therapeutic boarding 
schools have more difficulty finding staff who meet requirements (even when requirements are 
lowered). Other manpower problems that were raised include staff burn-out, turnover, and 
insufficient training and supervision. Sixty percent of the boarding schools are assisted by 
additional sources of financial support beyond the budget provided by the Ministry of Labor and 
Social Affairs; one-third receive donations - including a high percentage of educational boarding 
schools and a low percentage of boarding schools in the Arab sector, compared to other boarding 
schools.

In eighty percent of the boarding schools, occupancy does not match capacity. In most cases, they 
are under-occupied, especially the educational boarding schools. The rehabilitative boarding 
schools, by way of contrast, are more likely than other types to be over-occupied. Almost all of the 
boarding schools, with the exception of three schools in the Arab sector, meet the regulatory 
standards for the maximum number of students per room (no more than six), and three-quarters 
meet the more stringent recommendations of a committee of experts (no more than four). A 
relatively high percentage of the boarding schools do not have adequate security measures. This 
problem is more acute in the Arab sector.

On average, there were 1.8 hours devoted to educational activities after school. There were more 
hours in schools in the Arab sector and fewer hours in therapeutic boarding schools, compared to 
other boarding facilities. Many boarding school directors questioned the effectiveness of these 
activities.
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Department of the Rehabilitation Services Administration. JDC-Brookdale Institute researchers are 
responsible for the conceptual, methodological and research aspects of the project, for adapting the 
RAF Method to the unique needs and conditions of the four regulatory systems, and for project 
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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 to 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 enforcing correction of deficiencies, and ensures a constant influx 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, JDC-Israel, 
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 210 boarding schools 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 delinquent youth; 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 320 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
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WHAT IS THE JDC-BROOKDALE INSTITUTE?

A national center for research on aging, human development, 
and social welfare in Israel, established in 1974.

An independent not-for-profit organization, operating in 
partnership with the American Jewish Joint Distribution 
Committee (AJJDC) and the Government of Israel.

A team of professionals dedicated to applied research on high- 
priority social issues relevant to the national agenda.

A knowledge resource committed to assisting policymakers 
and service providers in the planning and implementation of 
effective social services.

A center for professional exchanges, collaborative research 
and special forums in the international arena.

The Institute's research involves an interdisciplinary approach. 
The Institute has five major divisions:

♦ Aging
♦ Health Policy
♦ Immigrant Absorption
♦ Disability 
♦ Center for Children and Youth
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