
HlhhJhHIM,mHJL*l

לילדים פנימיית'ות מסגרות
עבריין לנוער פנימייתיות ומסגרות

0פרות סקירת
דולב סלל . ברנע נסע

והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט
גיו'נטישראל, והרווחה, העבודה משרד עלידי וממומן נערך

ברוקדייל. וגיוינסמכון אלכ"א

■EMiE^HiMKl
967210



! BRS7296

' ""יי"לליי"""י' "™0"

■Illlllill '

003411202827

מהו? בחקד"ל ג'וינטמכון : o< "'*.
i / 0 \

האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז | . 0p .
ב974ו. שהוקם בישראל, חברתית ורווחה : ^ 11 /

: "*"" ".*
הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון :

ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג'וינט עם בשיתוף :

עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות :

חברתיות בסוגיות יישומי למחקר .
הלאומי. היום בסדר עליונה קדימות בעלות :

מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת .י

השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע :

רווחה. תכניות וביישום בתכנון .

ביןתחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר .

עיקריות: יחידות חמש במכון /

זיקנה ♦ :

בריאות מדיניות ♦ .

עלייה קליטת ♦ \

מוגבלות ♦ .

ולנוער לילדים המרכז ♦ :
ו



OO3H//J00/00y

לילדים פנימיית'ות מסגרות
עבר"ן לנוער פנימייתיות ומסגרות

ספרות סקירת
דולב סלל בתע נטע

והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט
ג'וינטישראל, והרווחה, העבודה משרד עלידי וממומן נערך

ברוקדייל. וגיוינסמכון אלכ"א

1997 דצמבר ירושלים תשנ"ח כ0לו

fr ^סיי. ;1
( /
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ובני ילדים של רווחתם את לקדם היא המרכז מטרת ישראל. וממשלת הג'וינט בחסות ברוקדייל,
ייעוץ וידע, מידע של פעילה הפצה יישומי. מחקר הכוללת תכנית באמצעות וערבים יהודים נוער

מנהיגות. ופיתוח בשדה תכניות ולמפתחי מדיניות לקובעי

לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון
וחברה אדם והתפתחות
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91130 ירושלים
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במשרד הפיקוח מערבות לשיפור הפרויקט במסגרת נכתב זה דוח
והרווחה* העבודה

הפרויקט? מהו א.
להביא כדי 1994 שנת במהלך לפעול החל והרווחה העבודה במשרד הפיקוח מערכות לשיפור הפרויקט
(מעו"ר). והרווחה העבודה במשרד השונים האגפים שבפיקוח במוסדות הטיפול באיכות מתמיד לשיפור
פיתחו אשר הטיפול, איכות של מתמיד ולשיפור למעקב להערכה, הרף שיטת הוא לפרויקט הבסיס
ועל הטיפול איכות לבדיקת המסמנים גישת על מתבססת הרף שיטת ברוקדייל. מג'וינטמכון חוקרים
(מסמנים) המטופל של נבחרות בעיות המפקחים בודקים השיטה במסגרת איכות. הבטחת עקרונות
מקורות מכמה נאספים הנתונים במוסד. הטיפול איכות את המשקפים המוסד, ברמת היקפיים ומדדים
ותוצאה תהליך ועל מבנה של ממדים על המידע איסוף מידע. כמקור המטופל על דגש מתן תוך מידע,
הפיקוח לתיקונם. התערבות תכניות ולהציע להם הסיבות את לגלות הליקויים, לאיתור בנוסף מאפשר,
וכן תיקונם לאכיפת פעולה ונקיטת הליקויים תיקון אחר פרטני מעקב המאפשר שיטתי, באופן מתבצע
ניסיונית חומש תכנית לאחר הארצית. ברמה שירות בכל במוסדות הטיפול איכות על שוטף מידע קבלת
על במעו"ר לזקן השירות של השגרתי בפיקוח הרשמית הפיקוח כשיטת הרף שיטת מיושמת מוצלחת,

ותשושים. עצמאיים לזקנים מוסדות

היעד ואוכלוסיית לפרויקט השותפים הארגונים ב.
 ואלכ"א ברוקדייל ג'וינטמכון ישראל, ג'וינט והרווחה, העבודה משרד לפרויקט: שותפים ארגונים ארבעה
לפיקוח האחראי ונוער, לילד השירות לפרויקט: שותפים במעו"ר הציבורי. בשירות אדם כוח לפיתוח אגודה
למפגרים מוסדות כ50 על לפיקוח האחראי המפגר, באדם לטיפול האגף ולנערים; לילדים פנימיות כ210 על
והטיפול עבריין; לנוער מוסדות כ40 על לפיקוח האחראית הנוער, חסות רשות ומבוגרים; צעירים
כ320 בפרויקט מעורבים הכול בסך לנכים. מוסדות כ20 על לפיקוח האחראי השיקום, באגף החוץביתי

הפרויקט. במימון למעו"ר שותפים ברוקדייל וג'וינטמכון ישראל ג'וינט מוסדות.

הפעולה דפוס ג,
כלי מפתחים והם השונות, הפיקוח מערכות מארבע אחת כל של מקצועיים צוותים הוקמו הפרויקט במסגרת
ההיבט על אחראים ברוקדייל מג'וינטמכון חוקרים הרף. שיטת בסיס על חדשים פיקוח והליכי פיקוח
ארבע של הייחודיים ולתנאים לצרכים הרף שיטת התאמת על בפרויקט, והמחקרי המושגימתודולוגי
על הארגוני, ההיבט על אחראית אלכ"א הפרויקט. הערכת ועל במעו"ר המוסדות על השונות הפיקוח מערכות
לפיקוח, הרף שיטת מהפעלת כמתחייב השונות, במערכות וההתאמה השינוי תהליכי הכוונת ועל ליווי
ארגוני יועץ בהנחיית פיתוח בצוות מתנהלת שירות בכל העבודה מומחים. ארגוניים יועצים בהנחיית

ברוקדייל. מג'וינטמכון החוקרים של ובשיתוף

הפרויקט צוות ד.
מעו"ר צוות

מעו"ר. 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,
חוץביתי. בכירטיפול מרכז אלישר, ושלמה השיקום אגף מנהל פרקש, שלמה  השיקום אגף ■

תפעול חטיבת מנהל אולשטיין, ודוד בכיר; אגף מנהל קליפר, יונה  וענ"א מידע למערכות האגף ■

והטמעה.

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

ברוקדייל ג'וינטמכון צוות
איכות. והבטחת הטיפול איכות תחום ראש פליישמן רחל  הפרויקט מנהלת ■

צמח תמי  הפרויקט מרכזת ■

נאון, דניז בראשות ומוגבלויות נכויות תחום וצוות דולב טלל בראשות בסיכון ילדים תחוס צוות ■

הפיקוח. נושאי של התוכנימקצועי הצד לפיתוח שותפים

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

נפתלי. וטליה כץ נתנאל בןיאיר, שמעון הארגוניים

הפרויקט הובלת מערן ה.
התקדמות אחרי ועוקבת התקציבים ואת העבודה תכנית את המאשרת היגוי, ועדת מלווה הפרויקט את
בן אברהם 19961995 בשנים מעו"ר, מנכ"ל יושב ההיגוי ועדת בראש בשנה. פעמים כשלוש הפרויקט
ג'וינטמכון מנהל מנטבר; ארנון ישראל, ג'וינט מנהל גם בוועדה חברים שלום. בן יגאל  ומ1997 שושן
פקטור. חיים ישראל, בג'וינט וכספים תקציבים ומנהל אבןחן משה אלכ"א, מנהל חביב; ג'ק ברוקדייל,
ואישיים; חברתיים לשירותים האגף מנהל פוזנר, חיים האגפים: מנהלי בוועדה משתתפים מעו"ר מטעם
אגף מנהל פרקש, שלמה התקון; אגף מנהל חובב, מאיר המפגר; באדם לטיפול האגף מנהלת לוי, אהובה
מעו"ר; למנכ"ל עוזר צבע, קותי משתתפים ממעו"ר עוד מידע. מערכות אגף ראש קליפר, ויונה השיקום
ודינה והצפון; חיפה מחוז מנהל פוקס, יהודה והמרכז; ת"א מחוז מנהלת גרוס, עדנה המחוזות, מנהלי
השונות הפיקוח מערכות על והאחראים הפרויקט צוות ולבסוף, והדרום. ירושלים מחוז מנהלת לוין,

ההיגוי. בוועדת חלק הם גם לוקחים לעיל שהוזכרו

איכות צוות בשיתוף במעו"ר וענ"א מידע למערכות האגף עלידי מבוצע לפרויקט המחשב תוכנת פיתוח
האגף מנהל פוזנר, חיים בראשית המחשוב, של היגוי ועדת עלידי ומלווה ברוקדייל בג'וינטמכון הטיפול

במעו"ר. ואישיים חברתיים לשירותים



תקציר

שימשו השנים, במהלך המערבית. בחברה שנים מאות כבר המקובל מוסדי פתרון היכן לילדים פנימיות
מענה ומתן ילדים של התפתחותם לקידום כמסגרת הילד, של לביתו כתחליף שונות: למטרות פנימיות
וכדומה. נוער ובני ילדים של התנהגות ובעיות עבריינות עם להתמודדות כמסגרות מיוחדים, לצרכים
הטיפוליות בתפיסות גם אלא הפנימיות, של במטרותיהן רק לא שינויים חלו ההיסטוריה במהלך

ומשפחות. נוער בני לילדים, השירותים ברצף למיקומו ביחס המקצועיות ובתפיסות אותן שהנחו

במתן גם כמו ובסכנה בסיכון לילדים השירותים במערך חשוב אמצעי הן לילדים פנימיות בישראל,
זכו האחרונות, בשנים והסתגלות. התנהגות קשיי ובעלי עבריינים נוער בני של לצורכיהם מענים
הטיפול איכות את לקדם שמטרתם רבים שינויים ונעשו רבה לב לתשומת והמעונות הפנימיות
להתערבות חדשות טיפוליות גישות האחרונים העשורים בשני התפתחו בעולם, גם אלו. במוסדות

איכות. ולאבטחת לפיקוח וכלים אמצעים וגובשו בפנימיות

בסכנה בילדים הפניימיתי לטיפול המתייחסת והמקצועית המחקרית הספרות נסקרת זה במסמך
הבאים: הנושאים נכללים בסקירה הסתגלות. וקשי עבריינים נוער ובבני ובסיכון

ובישראל בעולם הפנימייתי הטיפול של ההיסטורית ההתפתחות ♦

בפנימיות המושמים הנוער ובני הילדים של והצרכים המאפיינים ♦

פנימיות, של ומודלים טיפוליות גישות ובמעונות: בפנימיות נוער ולבני לילדים הניתנים המענים ♦

והמשפחות הילדים בין קשר על ושמירה לימודיים הישגים רגשי, טיפול
הפנימיות. על ופיקוח איכות אבטחת להערכה, כלים ♦



תודה דברי
הויזליך ולצביקה בןזמרה לציפורה ולנוער, לילד השירות מנהל וינטר, למוטי שלוחה תודתנו
הנוער חסות ברשות המעונות על הממונה וגשל, למנחם ולנוער, לילד בשירות ארציים מפקחים
זו. לעבודה המועילות הערותיהם על הנוער חסות ברשות בפרט הטיפול מרכזת נחמן, ולמוריאל

לרחל חביב, לג'ק ובהערות: בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו
שיזגל ולאילנה הסקירה את שערכה רוזנפלד לג'ני תודה לבסוף, מזרחי. ולגדי צמח לתמי פליישמן,

בהדפסה. שסייעה
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מבוא .1
השנים במהלך המערבית. בחברה שנים מאות כבר המקובל מוסדי פתרון הינן לילדים פנימיות
מסגרת ילדים, של התפתחותם קידום הילדים, לבית תחליף שונות: למטרות הפנימיות משמשות
מושא שימשו בה העבודה ודרכי בפנימייה החיים וכדומה. נוער עבריינות עם להתמודדות סגורה
היבטיו על פנימייתי לטיפול המתייחסת המחקרית הספרות את תסכם זו סקירה רבים. למחקרים

השונים.

את יסכם השני הפרק פנימייתי. לטיפול החברה ביחס השינויים על היסטורית בסקירה נפתח
נסקור מכן לאחר וצורכיהם. פנימייתי לטיפול כיום המופנים הילדים במאפיני העוסקת הספרות
למחקרי יתיחס האחרון הפרק בפנימיות. הילדים לצורכי מענים במתן העוסקות עדכניות גישות

ואיכותו. בפנימיות הניתן הטיפול להערכת שונים ולכלים פנימיות של הערכה

המצב בין ולהשוואה בישראל שונים מסוגים לפנימיות זו בסקירה תוקדש מיוחדת לב תשומת
אחרות. במדינות הקיים זה לבין בארץ הקיים

הי00ורית סקירה  הפנימייתי הסיפול התפתחות .2
בעולם הפנ'מייתי הסיפול התפתחות 2.1

השינויים התערבות. כאמצעי פנימייתית למסגרת בהתייחסות שינויים לראות ניתן השנים לאורך
אחרות. טיפול צורות פני על זה טיפול העדפת במידת וגם הטיפול במטרות גם הם

הפנימיות של מטרתן ובארה"ב. אירופה במערב מוסדות בניית של תקופה הייתה ה18 המאה סוף
ללא המשוטטים מילדים החברה על להגן גם אך לילדים, ומזון מקלט לספק היתה זו בתקופה
.(Ainsworth and Fulcher 1981; Coiton et al. 1991) החברתי הסדר את לסכן שעלולים השגחה
Sherraden and Downs) עבריין לנוער סגורים מוסדות להקים 1820 משנת החלו למשל, בארה"ב,

.(1984

מטרותיהן בהגדרת לשינוי הביאה ה40, שנות מאמצע הרווחה מדיניות והתפתחות העשרים, המאה
על ולהתגבר הילדים של התפתחותם את לקדם כמכוונת הוגדרה פעילותן לילדים. פנימיות של
בפנימיות הטיפולית התפיסה גדלו. בהם מהתנאים כתוצאה זו התפתחות בפני שהוצבו המכשולים
בעיות עם ילדים בעבור טיפול תכנון על ילד, כל של האישיים הנפשיים לצרכים היענות על דגש שמה
Guterman and Blythe 1986; Meckel 1985;) טיפולית סביבה יצירת ועל והתנהגותיות נפשיות

.(Ainswotrh and Fulcher 1981; Costello 1990; Cates 1991

כמה בילדים. וטיפול התערבות כדרך בפנימיות להשתמש הנטייה פחתה השבעים, שנות מאמצע
התנהגותיים שהישגים כך על המצביעים ממצאים הציגו הערכה מחקרי ראשית, לכך: היו סיבות
להצטבר החלו מזו, יתירה לקהילה. חזרתם עם נשמרו לא בפנימייה הילדים שהיית במשך שהושגו
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גדולים. כוללניים המוסדות הגדלים קטנים, לילדים בעיקר לפרטים, להיגרם העשויים לנזקים עדויות

.(Province and Lipton 1962; Flint 1978; Wiltse 1985; Goffman 1960; Costello 1990; Bowlby 1951)

או נשללות שאלה ולאפשרות ולזכויותיו הפרט לחופש הציבור במודעות ההתעוררות בנוסף,
המוקצים במשאבים לקיצוץ הקשורים כלכליים ושיקולים סגור, במוסד השהות ידי על מוגבלות
פנימייתיות במסגרות טיפול על אחרים פתרונות להעדיף לנטייה הם גם תרמו ציבוריים, לשירותים

.(Ainsworth and Fulcher 1981; Costello 1990)

במסגרות לטיפול המופנים הילדים במספר הקטנה היתה אלה מגמות של התוצאות אחת
טיפול של קבוע לתכנון התנועה .(Beker 1981) אחרים התערבות לאמצעי עדיפות ומתן פנימייתיות
לנקוט מטרה לה שמה בארה"ב, ה70 בשנות תאוצה לצבור שהחלה (permanency planning) בילדים
להשימם או משפחותיהם לחיק ילדים להחזיר מנת על והחלטיות מהירות התערבות בדרכי
קיצוני כפתרון נתפס הפנימייתי הטיפול .(Jenson and whittaker 1987) אחרת משפחתית במסגרת
מספר גם משפחותיהם. בחיק לחיות יכולים שאינם ילדים של בעיותיהם עם להתמודדות ביותר

.(Sherraden and Downs 1984) ה70 משנות החל הצטמצם עברינים לנערים המוסדות

Adoption Assistance and chiidn בארה"ב למשל כך תחיקתי. ביטוי גם הזמן במשך קיבלה זו מגמה
כדי "סביר" מאמץ עשו לא אשר רווחה שירותי נגד סנקציות נקיטת מאפשר 1980n Welfare Act
מתן היא רגשיות מבעיות הסובלים ילדים לגבי המגמה כיום משפחתו. בחיק הילד את לשמור
בקהילה או בבית אישי בסיס על ומשפחתו הילד את משרתות אשר התערבות לדרכי עדיפות
ניתן שלא היא וההערכה מהתעללות או מהזנחה הסובלים בילדים מדובר כאשר .(Yelton 1993)

.(Whittaker 1981) אומנה משפחות הינו היום עד בארה"ב המועדף הפתרון בבית, להשאירם

בפנימיות. שינוי ליצירת מכוונות שהיו חדשות טיפוליות תפיסות גובשו אלה למגמות במקביל
הפנימייה שיוצרת הסביבה הינה הפנימייה סביבת הפנימייה. סביבת על דגש שמה אחת תפיסה
של הפיזי המבנה את כוללת זו סביבה בה. ועובדים מתגוררים אשר הצוות ואנשי הילדים עבור
הצוות אנשי בין מאינטראקציות המושפעת החברתית והאווירה בה הנהוגים הכללים הפנימייה,
משהות הנגרמים מהנזקים להימנע כדי .(Moos 1988) עצמם לבין הילדים ובין הילדים לבין
של "נורמטיבי" חיים לאורח האפשר ככל הפנימייה סביבת את להדמות ניסו במוסדות, ממושכת
Jenson and Whittaker 1987;) בקהילה הילד מחיי האפשר ככל רבים אלמנטים בו ולשלב ילדים
קטנים למוסדות היא הנטייה כאשר הפנימיות במאפייני גם שינוי חל .(Wozner 1990; Meier 1981

בעיות עם לילדים בארה"ב הפנימיות במספר לעלייה הביאה זו מגמה במוסד). ילדים (כ10 יותר
גם .(Young et al. 1988) קטן לפנימיות המופנים הילדים ששיעור למרות ל1981 1966 בין רגשיות
ילדים של ההפניות באחוז ירידה האחרונים העשורים בשני לראות ניתן ובלגיה הולנד בבריטניה
Colton et) ילדים) (כ10 קטנות פנימייתיות מסגרות על הוא הדגש כאן וגם פנימייתיות למסגרות

.(al. 1991
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החיצונית הסביבה על יותר רב דגש גם הושם הפנימייה, של הפנימית בסביבה השינויים עם בבד בד
הילדים. והורי לילדים השירותים מערכת עצמה, הקהילה נכללים זו בסביבה הפנימייה. פועלת בה
יתר לבין בפנימייה הטיפול בין וההמשכיות הרצף את הדגישו חדשניות פנימייתיות תכניות
להיות צריכה בפנימייה הילד שהיית ובמשפחתו. בילד הטיפול במסגרת הננקטות ההתערבויות
משפחתית למסגרת או משפחתו לחיק הילד את להחזיר מאמצים לעשות יש ולאחריה זמנית
אופנים: בכמה ביטוי לידי באה ההמשכיות יצירת .(Jenson and whittaker 1987) אלטרנטיבית
בטיפול בילד הטיפול שילוב בפנימייה, שהייתו בזמן גם הקודמת לסביבתו הילד בין הקשר שמירת

האפשר. ככל הקהילה בחיי לשילובה הפנימייה ופתיחת במשפחתו

גם חלו כללי באופן פנימייתיות מסגרות לגבי למעלה תוארו אשר והמבניות התחיקתיות המגמות
עבריינים לתיקון גדולים מוסדות לפיהם עדויות להופיע החלו עבריין. לנוער מסגרות בהתפתחות
שנות מתחילת .(Polsky 1962; Street et. al 1966; Foucauit 1979) מזיקים ואף לשיקום מביאים אינם
halfways) מעבר בתי הוסטלים, כגון הקהילה בתוך קטנות פתוחות שמסגרות הדעה רווחה ה70
מגמה עבריין. בנוער בטיפול סגורים מוסדיים פתרונות על עדיפים ופנימיונים (homes, grouphome
אשר מ1974 Juvenile Justice and Delinquency Prevention Acta בארה"ב תחיקתי ביטוי מצאה זו
בטיפול סגורות מסגרות פני על קהילתיות פתוחות מסגרות העדפת של למדיניות להביא ניסה
במסגרות בפנימייה, עבריינים לשיקום גדולים למוסדות בניגוד .(Curran 1988) נוער בעבריינות
מרוכז. ולא מבוזר המשטר מאובחנת, החוסים על השמירה מועט, לעובד החוסים מספר הקטנות
פתוח הסביבה עם הקשר המוסד, בתוך ולא בקהילה הינם הפנאי שעות ובילוי העבודה הלימודים

.(1986 (ווזנר הסגורים במוסדות כמו מוגבל ולא

ונטען עבריין לנוער קהילתיות תכניות על ביקורת גם בארה"ב הופיעה האחרונות בשנים זאת, עם
לשינויים הביאו לא הן רצידיביזם, למנוע הצליחו לא הן מטרותיהן. בהשגת נכשלו אלה תכניות כי
הרחיבו הם חברתי בפיקוח שנמצאים העבריינים הנערים מספר את להקטין ובמקום הילד, במצב
לראות ניתן ואכן .(Curran 1988) יותר קלים לעבריינים גם הורחבו השירותים כעת כי זה, פיקוח
סגורים ממשלתיים למוסדות שנשלחים הנעריםהעבריינים בשיעור נוספת עלייה ה70 שנות מסוף

.(Sherraden and Downs 1984)

בישראל הפנימייתי הסיפול התפתחות 2.2
התערבות כצורת נתפס איננו פנימייתי טיפול בישראל לעיל, שהוזכרו המערביות במדינות כמו שלא
אישור קיים היה באירופה המסורתית היהודית בחברה עוד .(Sharon 1985; Jaffe 1987) קיצונית
ויוקרה חברתית לתמיכה זכה בישיבות החינוך ה"ישיבה". באמצעות למשפחה מחוץ לחינוך חברתי
המדינה. קום לפני עוד בישראל להתפתח החלו לילדים פנימיות .(1980 (קשתי רבות שנים במשך
פליטים. או עולים ילדים בפנימיות נקלטו החמישים, בשנות ההמונית העלייה ובתקופת זו בתקופה
זכה הפנימייתי החינוך חדש. חברתי סדר ולבניית בחברה הילדים להטמעת מכשיר היוו הפנימיות
ולתפקידי לסטטוס הצעירים את הכשיר אשר אידיאולוגי חינוך בהיותו גבוהה חברתית להערכה
הגאוגרפית והקרבה אלה היסטוריים שורשים .(1980 קשתי ;1994 (שלסקי ישראל בארץ חלוץ
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חברתית מקובלות יותר בישראל שפנימיות לכך הביאו הילדים, הורי לבית הפנימיות בין היחסית
נתפסות פנימיות בקהילה. פתרונות גם לפתח הנסיונות למרות זאת, אחרות. במדינות מאשר

הילדים. הורי בעיני ואף רבים מקצוע אנשי בעיני לגיטימי התערבות כאמצעי

גבוה בפנימיות המושמים הילדים שיעור בה היחידות המערביות המדינות אחת היא ישראל ואכן,
אומנה במשפחות שסודרו הילדים אחוז ב1993 אומנה: במשפחות המושמים הילדים משיעור יותר
השאר בלבד. 187^ הינו ולנוער לילד השירות ידי על ביתיות חוץ במסגרות שהושמו הילדים מכלל
פנימייתי לטיפול המופנים הילדים שיעור לכך בנוסף .(1994 אריה (בן בפנימיות הושמו (£829)

בפנימיות שוהים 14 גיל מעל מהילדים אחוז כעשרה המערב. במדינות מהגבוהים הוא בישראל
משני פחות ובבריטניה בפנימיות נמצאים 14 גיל מעל מהילדים אחד מאחוז פחות בארה"ב כאשר

.(Jaffe 1987; Weiner 1985; Kashti and Aireli 1985; Laufer 1986) אחוז

והפליטים העולים של מקומם את הפנימיות. ילדי אוכלוסיית השתנתה העלייה, גלי הפסקת עם
אלה על נוספים מענים לפתח היה צריך אלה לילדים וסכנה. סיכון במצבי ילדים בהדרגה תפסו
הציבורית המודעות גברה האחרונות בשנים .(1982 יפה ;1988 ומנור (קשתי עולים לילדי שנדרשו
הילדים אוכלוסיית של המשתנים הצרכים עם שיתמודדו התערבות דרכי ובגיבוש בשינוי לצורך
(לנגרמן ב1993 הוקמה לפנימיות סטנדרטים לקביעת מומחים ועדת פנימייתי. לטיפול המופנים
המימון שיטת ושונתה תקצוב סלי נקבעו לפנימיות, חדשים תקנים נקבעו כן, לפני שנתיים .(1995

הילדים לצורכי 140 גילאי לילדים בפנימיות הנתנים המענים את להתאים מנת על .(1988 (לנגרמן
"פנימיות היעד. אוכלוסיית של הצרכים והיקף הנזקקות מידת פי על קבוצות לשלוש הפנימיות סווגו
בגילאי היהודים מהילדים כ870 תקין. פוטנציאל עם מהבית שיצאו ילדים לאוכלוסיות  חינוכיות
משקמות פנימיות זה. מסוג בפנימיות שוהים והרווחה העבודה משרד של בפנימיות המוחזקים 146

%66d בפוטנציאל. קלים ליקויים או לקויים גדילה תנאי אך תקין, פוטנציאל עם לילדים 

בפנימיות שוהים והרווחה העבודה משרד של בפנימיות המוחזקים 146 בגילאי היהודים מהילדים
כרבע קשה. טראומתי ארוע לאחר או לקוי, פוטנציאל עם לילדים  טיפוליות פנימיות זה. מסוג
של זה סיווג .(1991 זהבי זימרה, (בן זה". מסוג בפנימיות מוחזקים 146 בגילאי היהודיים מהילדים
קיים לא יסודיים העל בגילאים .14 גיל עד לילדים פנימיות לגבי רק נעשה והרווחה העבודה משרד
ועיונים, מקצועיים חינוך מוסדות חקלאיים, ספר בתי קיימים הילדים. צורכי לפי המוסדות של סיווג

.(1988 ומנור (קשתי צבאיות ופנימיות ישיבות

ההתפתחויות אחת יחודיים: פנימייתיים מודלים לפתח נסיונות נעשו אלה לסיווגים במקביל
השנים בין משפחתית. אווירה בעלות קטנות מסגרות המשפחתי המודל סידורי הינה המרכזיות
בפנימיות משפחתיות יחידות לשלב ניסיון גם נעשה משפחתיות. יחידות כ120 נבנו 1996 עד 1975

ממוקמת הפנימייה זה, מודל במסגרת נוסף. ייחודי מודל הינו הקהילתית הפנימייה מודל גדולות.
שימוש על דגש בה מושם העירוניים. השירותים ממערך אינטגרלי כחלק ומופעלת עיר בתוך
בפנימייה השהות בעת ולמשפחה לילד כוללני טיפול ויישום תכנון על בקהילה, קיימים בשירותים

בפנימייה. השהות קיצור ועל
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חוץ טיפול על מופקדת הרשות הנוער. חסות רשות מעונות הם פנימייתיים מוסדות של מיוחד סוג
(שפיטה נוער חוק במסגרת משפט בתי של צווים בתוקף לביתם מחוץ אל המוצאים נוער בבני ביתי
בקצה נמצאים החסות שמוסדות נראה .(1960 והשגחה (טיפול נוער וחוק (1971 טיפול ודרכי ענישה
צורות של כשלונות כבר שידעה באוכלוסייה מטפלים והם בישראל נוער בבני הטיפוליחינוכי הרצף

.(1994 וגשל טנא (אליצור, אחרות טיפול

אוכלוסיות וניוד רחב טיפול מגוון המאפשרים מעונות סוגי מכמה מורכבים החסות מעונות
לקהילה: פתיחותם מידת לפי עיקריים, סוגים לשני לחלקם ניתן ביניהם.

החוסים חופש אלה במעונות נעול. מעון צו פי על נעשית נעול למעון ההפניה נעול: מעון או פניס"ה א.
הנחוצים והמשאבים השירותים מרב את בתוכם כוללים הנעול המעון וגם הפנימייה גם מוגבל.
העשרה העזובה, בלימת מטרותיהם. יותר. קטנה לקהילה פתיחותם מידת ולכן ולטיפול לחינוך
גם קיימות והשכלתיים. רגשיים פיזיים בחסרים וטיפול פערים השלמת שונים, למידה בתחומי
לשירותי האגף והרווחה העבודה (משרד פנימייה או נעול מעון בתוך הפועלות אבחון יחידות מספר

.(1995 תיקון

והוסטלים. ממעוניות בעיקר מורכבות אלה מסגרות בקהילה: המשולבות יותר פתוחות מסגרות ב.
פנימייה לבוגרי נועדו הן אם. פנימיית בסביבת הנמצאות בקהילה ביתיות יחידות הן המעוניות
עם הן שילוב תוך עצמאי חיים אורח מקיימות המעוניות בקהילה. הדרגתי לשילוב הזקוקים
.(1995 תיקון לשירותי האגף והרווחה, העבודה (משרד הפנימייה של כללית פעילות עם והן הקהילה

לשקם מטרתם הקהילה. בתוך המשולבות ואינטימיות קטנות מסגרות הינם (פנימיונים) הוסטלים
מוסדות של במודלים משימוש הנובעות משניות תוצאות בלי הקהילה במסגרת הנערים את
לחיים בהסתגלות קשיים בחברה, בהתנסות חסך עבריינית, תתתרבות יתר, תלות טוטאלים:
וחלקם שונים מיישובים חוסים כוללים מההוסטלים חלק .(1980 הנוער חסות (רשות וכר נורמליים
של רחב מגוון מאפשרים ההוסטלים .(1991 ערדדודסון (ווזנר אחת קהילה בני לחוסים מיועדים

הקהילה. בתוך הנער שיקום הוא כשהדגש ותעסוקה השכלה אפשרויות

סגורים מעונות של צירופים מספר הוקמו המסגרות, בין החניכים של הניידות את לייעל כדי
פתוח אגף נעול) אגף (שהינו מגן אגף בתוכו הכולל המקיף המעון הינה אחת מסגרת ופתוחים.
מבחוץ להיכנס ניתן לא אך לפנימייה, או למגן ישר להיכנס ניתן בקהילה. ומעונית (פנימייה)
יכולים מהמגן נערים היחידות: בין מעבר יש מהפנימייה. או מהמעון בהפניה רק אלא למעונית
וכדומה. למעונית לעבור או למגן לחזור יכולים מהפנימייה ילדים למעונית. או לפנימייה לעבור
(ביקורים, היחידות שלוש בין קשר יש אך ומהמגן מהפנימייה נפרד במקום ממוקמת המעונית
כקבוצת במעונית לקבוצה להתייחס יכולים החוסים כך, מיוחדים). אירועים משותפות, מסיבות

מעוניות. לוויני שסביבה אם, פנימיות הינו אחר צירוף במגן. נמצאים עדיין הם אם גם הזדהות
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בפנימיות השוהים הילדים מאפייני .3
להשתמש ניתן ראשית, עיקריות: סיבות משתי חשובה בפנימיות השוהים הילדים מאפייני בחינת
עד לבדוק ניתן שנית, בפנימיות; שהושמו לילדים הולמות טיפול תכניות תכנון לצורך אלה בנתונים ;:

.(Wilson et. al 1983) ובעיותיהם הילדים צורכי את הקיימות התכניות הולמות כמה

מופיע זה ממצא פנימייתי. לטיפול המופנים בנים של יותר גבוה אחוז על מצביעים המחקרים רוב ■;

המופנים הילדים מכלל כ>$60 מהוים הבנים כאשר  ישראל זה ובכלל  שונות ממדינות במחקרים
ברנע דולב ,1988 ומנור קשתי ,O'brien 1990; Colton 1991; Wilson et. al 1983) בפנימייה לטיפול

.(1995

מאפייני בין המשווה מחקר יותר. גדולים לילדים פתרון בפנימיות לראות נטייה יש המדינות בכל
בפנימיות הילדים מכלל 53 70 בבלגיה כי הראה, ובבלגיה בהולנד פנימייתי לטיפול שזוכים הילדים
.(Colton 1991) עשרה ארבע גיל מעל הם מהילדים י$60 בהולנד ואילו עשרה שלוש גיל מעל הנם
ה80 שנות בתחילת בארה"ב אלבמה במדינת לפנימיות שהופנו הילדים מאפייני את שמיפה מחקר
מהילדים !?ל88 בישראל .(Wilson et. al 1983) עשרה שלוש גיל מעל היו מהילדים <?ל70 כי הראה,
כ200 פנימייתי שבטיפול מהילדים אחוז רבע רק .13 גיל מעל הנם פנימייתי בטיפול הנמצאים

.(1994 אריה (בן שש לגיל מתחת הנם  בלבד ילדים :

ילדים אצל סיכון מצבי לבין המשפחה של סוציוכלכלי מצב בין קושרים אשר מחקרים ישנם
.(Wolock 1984; Hagar and Youngman 1989; Bebbington and Miles 1989) כך עקב לפנימיות והפנייתם
ועבריינות אבטלה כלכלית, מצוקה כגון מרכיבים בתוכו כולל משפחה של הסוציוכלכלי המצב
מציינים פנימייתי לטיפול המופנים הילדים משפחות מאפייני את הבודקים מחקרים ההורים. של
נתונים מציינים מהם מעטים רק אך אלה, משפחות של הבעיתי הסוציוכלכלי הרקע את כלל בדרך
שהופנו ילדים 111 במשפחות כלכלי מצב בדקו (1993) Wells et. al זו. טענה המחזקים מספריים
שנה במשך משכר הממוצעת המשפחתית ההכנסה כי מצאו הם .1985 במהלך בארה"ב לפנימייה
שליש בארה"ב. ילדים עם משפחות אצל כזו מההכנסה כמחצית היתה אלה ילדים במשפחות
להשמה. הקודמת בשנה משכר הכנסה כל היתה לא בהן ממשפחות באו זה במחקר מהילדים

הילדים גדלו בו המשפחתי המבנה הינו רבה, להתייחסות זוכה אשר הסוציוכלכלי, במצב מרכיב
גילו בארה"ב לפנימיות שהופנו ילדים של המשפחתי המבנה את שבדקו מחקרים ההשמה. לפני
רוב הביולוגים. הוריהם שני עם ההשמה לפני חיו פנימייתי לטיפול שהופנו מהילדים קטן שאחוז
לטיפול שהופנו ילדים 10,000 של מאפיניהם את שבדק במחקר הוריות. חד ממשפחות באו הילדים
ההורים (שני גרעינית ממשפחה באו %16vd נמצא ,19841982 בשנים בקליפורניה פנימייתי
באו ו$52 זוג) ובן/בת ביולוגי (הורה מצורפת ממשפחה באו .is%3 הילד), עם חיים הביולוגים
אחרים במחקרים .(Fitzhams 1985) בלבד) אחד ביולוגי הורה עם חי (ילד הורית חד ממשפחה
Wells and Whittington 1993; Whitaker, Fine and Grasso 1989; Wilson et.) דומים ממצאים נמצאו

.(al 1983
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סבלו האם בעיקר ההורי, הטיפול הוא פנימייתי לטיפול המופנים הילדים בתיאור נוסף מרכיב
בקליפורניה פנימייתי לטיפול הופנו אשר ילדים על המקיף במחקרו הזנחה. או מהתעללות הילדים
269S מהזנחה, סבלו £?30מהילדים הבאים: לממצאים (1985) Fit/hams הגיע ,19841982 בשנים
ברור לא רגשית. מהתעללות סבלו 17?S מינית, מהתעללות סבלו /0^ פיזית, מהתעללות סבלו
מחקרים שימוש. נעשה ולהזנחה להתעללות הגדרות ובאילו אלה ילדים הופנו פנימיות סוגי לאילו
לילדים רגשיות, בעיות עם (לילדים שונים מסוגים בפנימיות ה80, בשנות בארה"ב שנעשו אחרים
סבלו אשר בפנימיות ששהו מהילדים ממחצית יותר על דיווחו עבריין), ולנוער מהזנחה סבלו

.(Young et. al 1988; Small et. al 1991; Wells and Whittington 1993) הוריהם מצד מהתעללות

בחיבורים נוער. לעבריינות הורי וטיפול סוציוכלכלים מאפיינים בין לקשר מתייחסים רבים מחקרים
הסיבה את מהווה הסוציוכלכליים מהמאפיינים איזה אטיולוגי: דיון בעיקרו הינו הדיון אלה
המחקרית הספרות כל את ,metaanalysis1 שימוש תוך מסכם, (1994) Goetting לעבריינות. העיקרית
יותר התאפיינו נוער עברייני נוער. ועבריינות משפחתיים משתנים בין הקשר לגבי 1994 עד שנכתבה
ופחות שונות) הענשה צורות השגחה, העדר הורהילד, (קשר הורי לטיפול הקשורות בבעיות
משפחה וגודל משפחה סוג ההורים, בריאות הורים, עבריינות כגון אחרים סוציוכלכלים במאפיינים
Van Voorhis et. al 1988; Cernkovich and Giordano 1987; Larzelere and Patterson 1990; Laub and)
Sampson 1988; Wells and Rankin 1988; Widom 1989; McCord 1990; Loeber and StoutbamerLoeber

.(1986

בעיה קיימת הרגשי בתחום והלימודי. הרגשי בתחום בעיות עם ילדים כלל בדרך הם בפנימיות ילדים
שכל השונות המדידה משיטות נובעת הבעיה במחקרים. שהתקבלו הנתונים את להשוות בניסיונות
Wilson et. al) הצוות אנשי בהערכת וחלק התנהגות בסולמות משתמשים מהם חלק נוקט: מחקר

.(1983

להעריך הצוות אנשי נדרשו 19821981 בשנים בארה"ב בפנימיות ששהו ילדים 20,381 שבדק במחקר
כבעלי הוערכו מהילדים 34.670 הילדים. של וההתנהגותיות הנפשיות ההפרעות חומרת דרגת את
הצוות אנשי בינונית. בדרגה והתנהגותיות נפשיות הפרעות כבעלי הוערכו ו^46.9 קשות הפרעות
הסובלים הילדים שיעור את להעריך ונדרשו והתנהגותיות נפשיות בעיות 17 של רשימה גם קיבלו
מהתנהגות סבלו יחסית גבוהים שיעורים מדיכאון. כסובלים הוערכו מהילדים 59^ אלה. מבעיות
התנהגות צורות .(Young et. al 1988) (25.9^ באלכוהול או בסמים ומשימוש (24.9^<) עבריינית
כנפוצות (1985) Fitzharirs של במחקרו גם התגלו אגרסיבית) התנהגות לעבריינות, (נטייה מוחצנות

פנימיות. ילדי בקרב

לטיפול שפנו 1710 בני ילדים 111 של הרגשיחברתי מצבם את בדקו (1993) Wells and Whittington
אשנבך במדד השתמש הוא .19861985 בשנים בארה"ב, התנהגות בעיות עם לילדים בפנימייה
בטווח נמצאו מהבנות ו8970 מהבנים %87w נמצא בנספח). זהראה מדד מרכיבי (פירוט  (CBCL)
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Wells andw לציין יש טיפולית. התערבות הדורש במצב כלומר הכללי ההתנהגות בסולם הקליני
התנהגותיות. בעיות עם לילדים בפנימייה המוגדרת אחת בפנימייה רק התמקדו Whittington

מודדים אלה בעיות שבודקים המחקרים רוב הלימודי. בתפקוד מבעיות גם סובלים בפנימיות ילדים
הכרונולוגי). גילם פי על המצופה ברמה עומדים (האם הילדים של הלימודיים הישגיהם לפי אותן
כיתה נשארו בפנימיות מהילדים שכמחצית כך על מצביעים ובהולנד בבלגיה בארה"ב מחקרים

.(Colton et. al 1991; Wells and Whittington 1993) לפחות אחת

רוב מבחינת בספרות. מוצגים שהם כפי בפנימיות ילדים של העיקריים המאפיינים כן, אם אלה
בפנימיות לילדים בארץ בפנימיות השוהים הילדים בין דמיון יש הסוציוכלכליים, המאפיינים
ועליית הרווחה משרד כגון ציבוריים גופים של הקריטריונים אחד .(Sharon 1985) אחרות בארצות
Sharon 1985; Jaffe) בעייתי סוציוכלכלי רקע הוא בארץ בפנימיות נוער ובני ילדים להשמת הנוער
מממנים ההורים האם הוא קשה סוציוכלכלי למצב האינדיקטורים אחד .(1988 ומנור קשתי ;1987

היסודי והעל היסודי בחינוך בפנימיות שהו אשר הילדים כלל מתוך בפנימייה. בנם שהות את
.(1993 אריה (בן המשפחה ידי על מומנה בלבד מהילדים >?ל30 של שהייתם ב1992,

אינם כי אמרו (!£ל56) ההורים רוב בפנימיות. נמצאים שילדיהם הורים ריאיין (1982) יפה אליעזר
בעיות או חמורות אישיות או חומריות משפחתיות, בעיות בשל בבית הילד את להחזיק יכולים
לתשע ביחס מעמיק במחקר .(22^ דיור במצוקת או כלכלי במצב זאת נימקו אחרים בריאות.
עד ילדים 995 משפחות של מאפייניהם נבדקו ברוקדייל, במכון שנעשה 14 גיל עד לילדים פנימיות
בה ממשפחה באו £?46מהילדים כי למשל, נמצא, וטיפוליות. שיקומיות בפנימיות השוהים 14 גיל
למחצית לבדה). חיה היא אם עצמה האם או האם, של זוג בן או (האב מובטל הבית משק ראש
התמכרויות) נפש מחלת (עבריינות, החברתי בתפקוד מבעיה הסובל לפחות אחד הורה יש מהילדים

.(1995 ברנע (דולב,

הסוציוכלכלים המאפיינים מתוך אחד במרכיב המדינות לשאר ישראל בין הבדל על להצביע ניתן
הוריהם שני עם ההשמה לפני חיו הילדים רוב בישראל, הילדים. באו ממנו המשפחתי המבנה 

ההורים עם 45חיו ?£ במחקרן, שהשתתפו ילדים 995 מבין כי מצאו (1995) וברנע דולב הביולוגים.
דומים נותנים אחרים. בהסדרים ו^9 הורית חד במשפחה ,?ל34 מצורפת, במשפחה \270 הביולוגים,
ישראל (מדינת הביולוגים הוריהם עם חיו מהחוסים 5070 הנוער: חסות רשות חוסי לגבי מתקבלים

זו). בסקירה עמוד (ראה הוריות חד ממשפחות באו הילדים רוב כזכור, בארה"ב, .(1995

הכללית המדיניות ידי על והן בארה"ב יותר הגבוה הגירושין שיעור ידי על הן זה הבדל להסביר ניתן
פתרון נחשבות פנימיות אלה במדינות אירופה. ובמערב בארה"ב בפנימיות ילדים להשמת הנוגעת
משפחתית למערכת להסתגל יכולים הם שאין היא לגביהם ההערכה אשר ילדים רק רדיקלי.
מוצא גם נחשבות פנימיות .(Cates 1991) פנימייתי לטיפול מופנים אומנת, משפחה כולל כלשהי,
לילדים לפנימייה שהופנו הילדים 332 מתוך אחרות: באלטרנטיבות השימוש שנכשל לאחר אחרון
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whitaker, Fine and Grasso) קודמת ביתית חוץ השמה עברו ב670,1985ר במישיגן רגשיות בעיות עם
וארבעה חמישים ובהולנד קודמת השמה עברו בפנימיות מהילדים 697c כי נמצא בבלגיה .(1989
שבאו ילדים אצל גם יותר מקובלת התערבות צורת היא פנימייה בישראל, .(Colton 1991) אחוז
(1995) וברנע דולב הילד. עבור הראשון ביתי החוץ הפתרון זה קרובות ולעתים גרעינית, ממשפחה
ביתית חוץ השמה עברו במחקר והשתתפו בפנימיות ששהו מהילדים בלבד ש£159 למשל, מצאו,

קודמת.

שקיבלו ההורי לטיפול בנוגע אחרות ממדינות למחקרים מישראל המחקרים בין להשוות קשה
(הילד פיזית להזנחה התייחסו (1995) וברנע דולב והתעללות. להזנחה שונות הגדרות בשל הילדים
המסגרת עם בקשר נמצאים לא (ההורים חינוכית הזנחה רפואי), טיפול או ביגוד מזון מקבל לא
מתעניינים לא (ההורים רגשית והזנחה בביה"ס), סדיר באופן יבקר שהילד דואגים ולא החינוכית
הפנימיות בין הבדלים על מצביע מחקרן רגשית). כלפיו מגיבים ולא איתו משוחחים לא בילד,
סבלו מהילדים כשליש הטיפוליות בפנימיות בילדים. ההורי הטיפול בנושא לטיפוליות השיקומיות
(הענשה רגשית התעללות לגבי נמצא דומה שיעור הוריהם. ידי על פיזית מהתעללות סובלים או
הרגשית וההתעללות הפיזית ההתעללות שיעורי השיקומיות בפנימיות הילד). של השפלה חריפה,
המינית ההתעללות שיעורי בהתאמה). ו2070 15^ בטיפוליות מאשר יותר נמוכים הילדים בקרב
הפנימיות, סוגי בשני גבוהים זאת, לעומת ההזנחה, שיעורי מאוד. נמוכים הפנימיות סוגי בשני

K'': בפנימיות מהילדים 6070 הטיפוליות: בפנימיות הילדים בקרב יותר נפוצה זו תופעה גם כאשר
פיזית. מהזנחה סובלים למשל, הטיפוליות, בפנימיות מהילדים ו>$76 השיקומיות

בהשוואה יותר רבות ולימודיות נפשיות מבעיות סובלים בפנימיות השוהים ילדים בישראל גם
בפנימיות מהילדים 3670 כי cbcl במדד שימוש תוך מצאו (1995) וברנע דולב הכללית. לאוכלוסייה
נמצאו גילים. אותם בני בישראל מהילדים 570 בקרב רק הנמצא בהיקף חריגות התנהגויות ביטאו
הילדים שיעור הטיפוליות בפנימיות כאשר השיקומיות לפנימיות הטיפוליות הפנימיות בין הבדלים
כסובלים כן גם מתוארים הנוער חסות רשות חוסי יותר. גבוה היה הקליני בתחום הנמצאים
התנהגות הפרעת סיפוקים, לדחות יכולת חוסר נמוך, תסכול סף וביניהן רבות התנהגותיות מבעיות

.(1995 ישראל (מדינת פסיכוטים קווים בעלי חוסים ואף ראשונית

הטיפוליות בפנימיות לימודיים. מפערים סבלו במחקרן מהילדים 9270 כי מצאו (1995) וברנע דולב
מפער סבלו יותר גבוה ושיעור בעברית אחת שנה לפחות של לימודי מפער סבלו מהילדים 9570

מפערים סבלו מהילדים כמחצית השיקומיות בפנימיות בחשבון. אחת שנה לפחות של לימודי
אלה. ממקצועות אחד בכל שנה לפחות של לימודיים

סוציוכלכליות בעיות עם ממשפחות הבאים כילדים מאופיינים בפנימיות השוהים ילדים לסיכום,
הרגשי בתחום חסכים אלה לילדים הוריהם. מצד הולם בלתי מיחס סבלו מהם גבוה ואחוז
ההורי לטיפול בנוגע בעיקר  אחרות ממדינות למחקרים מישראל מחקרים בין ההשוואה והלימודי.
על להצביע ניתן זאת, עם שונות. מדידה ושיטות הגדרות בשל קשה  הילדים של הנפשי והמצב
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הילדים ושיעורי הילדים באו מהן המשפחות מבנה מלבד הסוציוכלכלים המאפינים ברוב דמיון
האוכלוסין בהרכב הבדלים רקע על אלה הבדלים להבין ניתן קודמת. ביתית חוץ השמה שעברו

בסיכון. ילדים של במקרים התערבות כדרך פנימייתי לטיפול בהתייחסות והבדלים

הפנימייתי הסיפול במסגרת הילדים לצורכי הניתנים המענים .4
היא ההנחה כאשר מגוונים צרכים בפנימיות השוהים לילדים הקודמים, בפרקים שראינו כפי
לצרכים מענה מתן תוך נורמלית בצורה להתפתח יוכלו בה סביבה להם לספק צריכה שהפנימייה

אלה.

קיימות כן כמו הילדים. לצורכי והתאמתה הפנימייה ארגון לגבי כלליות גישות מספר קיימות
אלה תאוריות בילדים. נפשי לטיפול תאוריות למשל ספציפיים, בתחומים הדנות תאוריות
חברתי לימודי, רגשי, הילדים: צורכי על לענות המכוונים עיקריים טיפול תחומי לארבעה מתייחסות
לארגון העיקריות הכלליות הגישות שתי בתיאור יפתח זה פרק הילדים. משפחות עם וקשר

טיפול. תחום בכל העיקריות התאוריות יוצגו מכן לאחר הפנימייה.

הילדים לצורכי והתאמתה הפנימייה לארגון כלליות גישות 4.1
הפנימייה. של והמבנה החיים אורח בארגון מזו זו נבדלות אשר עיקריות גישות בכמה להבחין ניתן

ילדים זו, גישה פי על קשות. התנהגות הפרעות עם לילדים בעיקר מיועדת הסיפולית" 'הסביבה גישת
whitaker 1985; Bettleheim) וסגורה מגוננת ברורה למסגרת זקוקים קשות התנהגות הפרעות בעלי
על ההורים, עם ביחסים מקורן הילדים של ההתנהגות שהפרעות שכיוון היא הטענה .(i960
יחיו למשל, כך, משום במשפחה. השוררת מזו שונה אווירה בעלת להיות הפנימייתית המסגרת
של הגישה לפי הורים. דמויות אינן בילדים המטפלות והדמויות הומוגניות גיל בקבוצות הילדים
לענות ומכוונות בילדים מהטיפול חלק הן הפנימייה במסגרת הפעילויות כל הטיפולית, הסביבה
לכל טיפול תכנית וגיבוש הצוות אנשי בין רב בתיאום צורך יש לפיכך מהם. אחד כל של צרכים על

בפנימייה. החיים תחומי לכל המתייחסת ילד

את הכוללת החיצונית לסביבתה הפנימייה בין הקשרים את בנוסף מדגישה האקולוגית, הגישה
ולא הקשר, שמירת תוך בילד לטפל מנסה היא הילד. והורי לילדים השירותים מערכת הקהילה,

.(Gutherman and Blythe 1986; Whitaker et. al 1986) שלו הטבעית מהסביבה בידודו, תוך

בתוכו כולל זה מונח הסיפול רציפות הוא האקולוגית הגישה ידי על המודגשים האלמנטים אחד
מרכיב הפנימייה. בתוך בילד בטיפול ויציבות עקביות על לשמור היא אחת מטרה מטרות. מספר
האפשר ככל להידמות היא המגמה כאשר בפנימייה, יום היום חיי כגון טיפול לתחומי מתייחס זה
הגישה לכן .(Wozner 1990; Jenson and whittaker 1987) ילדים של "נורמטיבי" חיים לאורח

משפחתית. בצורה הפנימייה את לארגן תעדיף האקולוגית
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סביבת בין לקשר גם אלא הפנימייה בתוך היוםיום לחיי רק לא מתייחסת הטיפול רציפות
הילד בין הקשר נושא את גם לכן מדגישה האקולוגית הגישה חיצוניים. וגורמים הפנימייה
בחיי האפשר ככל הילדים את לשלב מאמץ ונעשה בקהילה, החברתיים השירותים ידי על למשפחתו
גם מדגישה האקולוגית הגישה בקהילה. ספר בתי על תמליץ זו גישה הלימודי, בתחום הקהילה.
Bernstein) .(Aftercare (תכניות לקהילה לחזרתו הילד הכנת שמטרתן טיפוליות בתכניות שימוש

.(1987; Van Hagen 1983; Hess 1990

ביישום בעיה יש אך מנחה, כעקרון רבות בפנימיות כיום מקובלים האקולוגית הגישה עקרונות
גורמים עם הפנימייה בקשר וגם הפנימיות בתוך גם ארגוניים שינויים דורש הוא שכן בשטח המודל
ההורים את עוד לראות לא למשל  הצוות בתפיסות שינוי מתחייב כן כמו שפורט. כפי חיצוניים
גדלה ממעורבות הנובעת וסמכויות תפקידים של מחודשת הגדרה גם נדרשת הילד. במצב כאשמים

.(Gutherman and Blythe 1986) הפנימייה בחיי  הילדים הורי וביניהם  חיצוניים גורמים של

שורשי הנוער. עליית של הנוער וכפרי בפנימיות המקובלת הגישה הינה פנימייה לארגון נוספת כללית גישה
חדש חברתי סדר יצירת כמארגנת לפנימייה התייחסו אשר המאה מתחילת בתאוריות הגישה
לגורמים מההורים הילדים חינוך תפקידי והעברת ממשפחתם ניתוקם תוך מתבגרים, באמצעות
הנוער עליית .(Aichorn 1935; Makarenko 1955) מסוימים חברתיים ערכים בהם שיפנימו אחרים,
תחושה בעלת חינוכית כתנועה נתפסה בגפם, לישראל עלו אשר נערים התחנכו במסגרתה אשר
60 עד 40 בת קבוצה על התבסס הנוער" "חברת של המודל היסטורית. ואחריות עמוקה היסטורית
עבודה יסודות: שלושה על ומושתת שלוש עד שנתיים נמשכת שהכשרתם אחד גיל בני חניכים
משמשת הקבוצה היום. בסדר שווה זמן מוקדש מאלה אחד כשלכל וחברה, לימודים (חקלאות),
בתהליך מסייעת היא משותף. גורל בעלי נוער לבני רגשית ומשענת החניך של בסיסית חיים מסגרת
דרך מורה משמש הוא המדריך. עומד החינוך מעשה במוקד והרגלים. נורמות ערכים, שינוי של
סתירה להיות יכולה לא זו, גישה לפי היחיד. ולא ה"חברה" עומדת הגישה ביסוד לחיקוי. ומודל
.(1987 (גוטסמן קולקטיבית מטרה לקראת החותר החברתי והחינוך היחיד של אישיותו פיתוח בין

חדל לקיבוץ והחינוך החקלאי החינוך הנוער. עליית של אלה מעקרונות חלק השתנו השנים עם
חיברות. לתהליכי ומנוף וחינוכית ארגונית משענת נשארה החינוכית הקבוצה בלעדית. מטרה להיות
חשיבות את להדגיש ממשיכים אך החברה, וצורכי היחיד צורכי בין החפיפה את עוד מדגישים אין
החינוך אך החניך, יום בסדר העבודה של חלקה פחת חברתית. למחויבות והחינוך החברתי החינוך
גם הנוער בעליית המרכזיות הדמויות נשארו והמטפלת המדריך מנחה. ערך נשאר העבודה לערך

.(1987 (גוטסמן ופסיכולוג סוציאלי כעובד נוספים מקצוע אנשי אליהם שצורפו אחרי

בפנימיות בילדים לטיפול גישות 4.2
משפחות עם וקשר לימודי רגשיהתנהגותי, בתחומים: ספציפיות תאוריות יוצגו זה בפרק כאמור

הילדים.
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הרגשיהתנהגותי התחום 4.2.1
מבין שונים. ותהליכים באמצעים שימוש מכתיבה גישה כשכל שונות גישות קיימות זה בתחום

הספרות: ידי על רבות המוזכרות ביותר בנפוצות להתמקד בחרנו הרלונטיות הגישות

והיא ה50, משנות החל ובבריטניה בארה"ב מקובלת היתה  הפסיכואנליטיח/פסיכודינסית הגי/'*ה
ההתנהגות זו, גישה לפי בפנימייה. השוהים בילדים בטיפול פסיכואנליטים עקרונות ליישם מנסה
ביחסי האדם את ומפעילות הפועלות וכד') אגו סופר (אגו, פנימיות מהויות ידי על מוסברת
ולהביא הילד של הפנימי העולם מרכיבי על להשפיע מנסה לכן זו גישה הסביבה. עם שלו הגומלין
Whittaker 1981; Blotcky et. al 1986; Guterman and Blythe 1986;) בהתנהגותו לשינוי גם כך עלידי

.(1977 ווזנר

האינדיבידואלי הפסיכואנליטי הטיפול  זו שיטה פי על הטיפולי בתהליך העיקריים המרכיבים אחד
טיפולים לכלול גם עשוי זו שיטה פי על הטיפולי התהליך ה60. שנות במהלך רבות בפנימיות יושם 

קבוצתיים.

סביב הפנימייה בארגון ביטוי לידי באים זו מגישה הנגזרים הפנימייה למבנה הקשורים אלמנטים
בין ברורה תפקידים וחלוקת הפרדה יש כאשר ועו"ס פסיכולוג פסיכיאטר, הכולל הטיפולי הצוות
בילד, הנפשי לטיפול אחראי הטיפולי הצוות מטפלות). (מדריכים, הישיר לצוות הטיפולי הצוות
לטיפול אחראי הישיר הצוות ממושכת. והכשרה מקצועיות דורש הפסיכואנליטי שהטיפול מאחר
.(Whittaker 1981; Blotcky et. al 1986) הילד הורי עם לקשר גם אחראי הטיפולי הצוות בלבד. הפיזי

ספציפיות התנהגות צורות לשנות ישירות מנסה הפסיכודינמית, לגישה בניגוד ההתנהגותית, הגישה
;Whittaker 1981;) המטופל בנפש יותר מהותי לשינוי יביא בהתנהגות ששינוי היא ההנחה כאשר

.(1977 ווזנר

הילדים. של התנהגותם לשינוי כדרך ועונשים בחיזוקים שימוש מדגיש זו גישה פי על הטיפול תהלין

.(TEMS) Token Economy Management Schemen היא זו גישה על המבוססת טיפול לשיטת דוגמה
התנהגותיות מטרות בהשגת התקדמות מראה הילד כאשר להתנהגותו. אישית אחראי ילד כל
כל לפני ומשחקים. ממתקים בבית, נוספים ביקורים כגון: בחיזוקים מתוגמל הוא בפניו שמוצבות
לאחר לתכנית. שנכנס לפני מהתנהגותו הנגזרות ספציפיות התנהגותיות מטרות מוצבות ילד
פרי הם אלה חוזים כאשר לצוות, הילד בין התנהגות חוזי נחתמים הרצויה, ההתנהגות שמושגת
דומה טיפול שיטת במאמרו מציג (1981) whittaker .(Miliham et. al 1981) הצדדים שני בין מיקוח

.Achievement Place ונקראת עבריין לנוער המיועדת

את מגביר זה דבר  טיפולי הלא לצוות גם זה המודל עקרונות את להעביר קל ארגונית, מבחינה
בניגוד התנהגותיות, טיפול בשיטות שימוש השונים. הצוות אנשי ידי על בילד הטיפול עקביות
Whittaker 1981; Miliham) הצוות לאנשי קשות רגשיות דרישות מציב אינו פסיכודינמיות, לשיטות

.(et. al 1981
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מחקרים אך הילדים יחסיתבהתנהגות מהירים לשינויים להביא מסוגלת אכן ההתנהגותית הגישה
Taylor and) לביתו וחוזר הפנימייה את עוזב הילד כאשר נשמרים תמיד לא אלה שינויים כי הראו
הכללת שמונע בקהילה לחייו בפנימייה הילד חיי בין נתק שנוצר הוא לכך אחד הסבר .(Alpert 1973

לא זו שגישה הוא אחר הסבר הטבעית. לסביבתו בפנימייה, שנרכשו והסתגלות התנהגות דפוסי
הילד. של בתפיסות שינוי או הבנה בתוכה כוללת

התנהגות בעיות הקוגנטיבית הגישה לפי ההתנהגותיתקוגנטיבית. הגישה להתמודד מנסה זו בעיה עם
תהליכי ובעיצוב מודעות בהעלאת להתמקד צריך הטיפול ולכן רציונלית לא מחשיבה נובעות
דרך בשינוי המטופל של מעורבות כולל הקוגנטיבית הגישה פי על הטיפול תהליך רציונלים. חשיבה
עצמית שליטה של וטכניקות חיובי פנימי דיאלוג יישום רציונליות, הלא המחשבות זיהוי חשיבתו,

.(Beck et. al 1979; Kazadin 1988)

ולא אבסטרקטים מושגים כאשר ויישום תרגול עם למידה משלבת ההתנהגותיתקוגנטיבית הגישה
במשחק, להמחישם שניתן הילד של יום היום מחיי הלקוחים קונקרטים למושגים מתורגמים ידועים

(Ronen 1992) וכדומה ציור

טיפוליים צוותים ידי על מועברת אשר יכולים" ילדים "גם בשם תכנית הינה זו לשיטה דוגמה
משמעת, בבעיות לטפל הספר, בבית הילדים התנהגות את לשפר התכנית מטרת שונים. בשירותים
המוח הגוף, על תיאורטי ידע הילדים רוכשים התכנית במסגרת אישיות. ובבעיות חברתיות בבעיות
לאחר אותה. ולשנות להעריך הטכניקות ומהן התנהגות מתרחשת כיצד לומד הילד וההתנהגות.
שבחר, הבעיה בפתרון השינוי את ליישם כיצד אותו מדריכים התנהגות, לשנות כיצד למד שהילד

.(1993 (רונן וכדומה עצמי רישום פרסים, בחירת עצמי, בדיבור שימוש ידי על למשל

(Ronen, Wozner and Rahav 1992) הרטבה כמו בבעיות בטיפול יעיל נמצא התנהגותיקוגנטיבי טיפול
Kendall and Wilson) וריכוז קשב חוסר (Kendall and Brasweil 1985) ואימפולסיביות היפראקטיביות
משמעת ובעיות (Barrios and Hartman 1988; Peterswon and Shigetomi 1981) ופחדים חרדות (I979
לגילאי ביותר מתאימות נמצאו אלה התערבויות .(Copeiand 1982; Gross and Drabman 1982) בכיתה
.(Durlak et. al 1991) בהן להעזר ניתן (115) יותר צעירים גילאים לגבי גם אך (1311) טרוםהתבגרות

.(1993 (רונן נפוץ איננו בילדים הקוגנטיבי הטיפול האלה, המחקריים הממצאים למרות

משמעותי כחלק (peer group) השווים בקבוצת מתמקדת התנהגות בבעיות לטיפול נוספת שיטה
guided group interaction) מונחית קבוצתית עבודה אלה שיטות מכנה (1981) Whittaker בטיפול.

עבריין. לנוער במוסדות בעיקר מקובלת זו שיטה .(approach

כדי עבריינית. תרבות בעלת קבוצה בתוך מהחיים נובעת העבריינית ההתנהגות זו תפיסה פי על
.(Polsky 1962) הטיפול מתכנית כחלק הקבוצה בתוך ביחסים להשתמש יש זו התנהגות לשנות
כלל בדרך נכונים. חברתיים ערכים שיפתח כדי בה החבר על חיובי כתמריץ פועלת השווים קבוצת
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נפגשת הקבוצה המעון). של צוות (איש מבוגר ומנהיג מתבגרים מ117 מורכבות הטיפול קבוצות
עצמית, בשליטה בעיות משמעת, בעיות כגון שונות בעיות הקבוצה חברי מעלים בהן יומיות לפגישות
Empey) הקבוצה מפגשי את ומסכם מפרש תומך, המבוגר המנהיג ואלכוהול. סמים בעיות גניבות,

.(and Lubeck 1972; Vorrath and Lubeck 1974

את מציין הוא יתרונותיה בין זו. שיטה של וחסרונותיה יתרונותיה את מונה (1981) Whittaker
כאשר השיטה, חיובי. לכיוון אותה ומשנה העבריינית התרבות בעיית לב את תוקפת שהיא העובדה
השיטה ובקהילה. במעון ספר, בבית בהתנהגות משולב טיפול מאפשרת במוסד, מיושמת היא
איננה השיטה ולבסוף, אחרות, רבות משיטות יותר זולה והיא "חולי", פני על התפתחות מדגישה
העובדה את whittaker מציין השיטה חסרונות בין ומקצועי. משכיל אדם כוח על הסתמכות דורשת
ולמנהיג מאחר זו, בשיטה לעבודה עובדים להכשיר קשה המנהיג, באישיות רבות תלויה שהיא
פחות השיטה לבסוף, תסכול. לחוש עשויים הצוות אנשי ששאר כך ביותר חשוב תפקיד יש הקבוצה
שלקבוצת פסיכוטים מאפיינים עם וילדים התנהגות בעיות עם צעירים בילדים לטיפול אפקטיבית

עליהם. פחותה השפעה השווים

במצבי התמודדות כמו נושאים סביב משימה קבוצות הפעלת על דגש מושם הנוער חסות ברשות
למתבגרים טיפוליות קבוצות והפעלת ואלכוהול בסמים לרעה שימוש מניעת החלטות, קבלת לחץ,

.(1995 ישראל (מדינת מין עברייני

בטיפול יותר יעילות למעלה שפורטו הנפשי הטיפול משיטות אילו לקבוע כדי נעשו רבים מחקרים
על נוער בעבריינות בטיפול התנהגותיות שיטות יעילות על הצביעו חוקרים מספר נוער. בעבריינות
.(Gerismar and Wood 1985; Graziano and Mooney 1984; Mayer et. al 1986) הטיפול שיטות שאר פני
50 בחנו (1989) whitehead <ef Lab שונות. למסקנות הגיעו זה נושא שבדקו metaanalysis שני
בעלות אינן התנהגותיות שיטות כי למסקנה והגיעו ל1984 1975 השנים בין שפורסמו מאמרים
גם העבירה). על (חזרה רצדיביזם במניעת אחרות טיפול משיטות יותר גבוהים הצלחה שיעורי
ברורה הוכחה מצא לא ,1960 מאז שפורסמו מאמרים 111 על metaanalysis ערך אשר (1985) Garrett
מצא הוא זאת, לעומת בעבריינות. אחרות טיפול שיטות פני על ההתנהגותיות השיטות של ליעילותן
עבודה של האפקטיביות גם ביותר. הגבוהים ההצלחה שיעורי בעלות היו הקוגנטיביות שהשיטות
אלה שיטות בין סטטיסטי קשר מצאו לא מסוימים מחקרים ברורה. איננה מונחת קבוצתית
יותר חזק סטטיסטי קשר מצאו אחרים (Weeks 1963; Empey and Lubeck 1972) רצדיביזם למניעת
.(Stephenson and Scarpiti 1974) אחרות לשיטות יחסית רצידיביזם, למניעת קבוצתיות שיטות בין

בפנימייה הלימודי o/nnn4.2.2
בתחום טיפול הילד. נמצא בו הלימודי הפער את להקטין כלל בדרך היא הלימודי בתחום המטרה
בלימודים. להצליח ביכולתו האמון את לילד להחזיר כמו ביניים מטרות גם לכלול עשוי הלימודי
הפנימייתי, בטיפול הלימודי הנושא של והחשיבות הבעייתיות למרות מציינת, (1988) Jackson\y כפי

נוספות. תכניות בפיתוח צורך ויש לנושא לב תשומת הקדישו מחקרים מעט
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סיבות: מכמה בעייתי נושא הינו בפנימייה לילד שניתן הטיפול במסגרת הלימודי הנושא שילוב
שנית, שלהם. הלימודית היכולת על מקשות הילדים של וההתנהגותיות הנפשיות הבעיות ראשית,
מהישגיהם הגורע דבר ספר, בתי להחליף נאלצים ביתיות חוץ השמות מספר שעוברים ילדים
לבעיות הולם מענה מתן על מקשות ארגוניות בעיות מספר בנוסף, .(Jackson 1988; Boltcky 1986)

מכך גם הנובע הפנימייה, לצוות ביה"ס צוות בין נתק נוצר קרובות לעתים הילדים. של הלימודיות
פחות ייטה גם מתאימה הכשרה חסר צוות פדגוגית. הכשרה עברו לא הפנימייה מצוות גדול שחלק
במנצ'סטר לילדים פנימיות ואחת בעשרים שנעשה במחקר חינוכיות. או לימודיות פעילויות ליזום
והתמקד הספר בית שלאחר בשעות לילדים לימודיות פעילויות יזם לא הפנימייה שצוות נמצא

.(Jackson 1988) מעש בחוסר הסתובבו או בטלוויזיה שצפו הילדים על בהשגחה בעיקר

תכנית מציג (1986) Boltcky אלה. קשיים עם להתמודד שמנסות תכניות מספר על להצביע ניתן
בתכנית קשות. רגשיות בעיות עם לילדים הפנימייתית הטיפול בתכנית ביה"ס מורי את המשלבת
על לה, שמסייעים נוספים צוות אנשי ושני טיפולית (מורה לילד צוות אנשי בין 1:4 של יחס יש זו
כל עם רבה פרטנית עבודה וקיימת אישית למידה תכנית מותאמת ילד לכל ילדים). 12 של קבוצה
נעשה הספר. בית שעות לאחר לתרגול בית שיעורי גם מקבלים הילדים בכיתה, השיעורים מלבד ילד.
שלא לילדים ועונשים במשימות שעמדו לילדים פרסים מתן כמו התנהגותיות בשיטות רב שימוש

.(1972) Wolff et. al ידי על גם מוצגת דומה תכנית בהן. עמדו

הנושא על יותר רב דגש לשים בבריטניה אחת בפנימייה שנעשה ניסיון מציגה (1988) Jackson

מרכיבים: מספר כללה זו תכנית הלימודי.
המקצועי הקשר את לחזק ונועדו והדרכות סמינרים שכללו הפנימייה לצוות הכשרה תכניות א.

הספר. בית למורי הפנימייה צוות בין
בצורה לילדים יתייחס לא בכיתה שהמורה כדי בקהילה, שונים ספר בתי בין פוזרו הילדים ב.
שלילית, סטיגמה ולמנוע הספר בבתי הילדים של השתלבותם על להקל כדי סטראוטיפית.

הילדים. של ואופנתי הולם לבוש על הקפידו
למנוע מאמצים ונעשו ביותר חשוב כדבר הוצג ספר בבית הילד של הסדיר הביקור ג.

ילדים. של היעדרויות
את ריכזה בית, בשיעורי לעזרה דאגה היא לפנימייה. הספר בתי בין מתאמת מונתה ד.
דאגה בפנימייה חינוכיים לעניינים הנוגעות השיחות בכל השתתפה בפנימייה, החוגים
היא בהתאם. הפנימייה צוות את ולעדכן הספר בבתי מיוחדים אירועים לגבי להתעדכן
הילד והתקדמות התנהגות על דוח ביקור כל אחרי והכינה הספר בבתי לבקר הקפידה

בפנימייה. בילד שמטפלים הצוות לאנשי גם שהועבר בכיתה
קבועה שעה נקבעה הלימודים. שלאחר בשעות גם ביה"ס מטלות ביצוע על דגש הושם ה.
הקשר לחיזוק תרם זה דבר לפנימייה. מחוץ שבאו מורים בפיקוח בית שיעורי להכנת

מוריםפנימייה.
הילדים ועידוד טיולים אקטואלים, דיונים כמו בפנימייה רבות חינוכיות פעולות ניזומו ו.

ועיתונים. ספרים לקרוא
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לאפשר שתוכל אווירה נוצרה אך הילדים בהישגי דרמטיים לשינויים הביאה לא אומנם התכנית
הכינו ספר, בבית לבקר הקפידו הילדים התכנית יישום בעקבות בעתיד. יותר להצליח לילדים
התכנית יישום מאז כן כמו התכנית. יישום לפני קיים היה לא זה כל  למבחנים וניגשו שיעורים

התכנית. יישום לפני מאוד נפוצה שהיתה תופעה  ספר מבית הושעה לא פנימייה ילד אף

כמות על השפיע לה) מחוץ או הפנימייה (בתוך הספר בית ומיקום סוג כי מצאו (1995) וברנע דולב
הילדים השיקומיות בפנימיות הספר. בית לשעות מעבר לילדים ניתנו אשר הלימודיים המענים
הספר בית עם בקשר רבות להשקיע הפנימייה לצוות גרם זה דבר בקהילה. רגיל ספר בבית לומדים
בקהילה. הרגיל בחינוך להשתלב יוכלו שהילדים כדי הספר בית לשעות מעבר לימודיים ובמענים
את לקבל בקהילה ספר בתי מצד והתנגדות דחייה על התלוננו שיקומיות פנימיות מנהלי זאת, עם
בתוך המיוחד החינוך של ספר בבית לומדים הילדים הטיפוליות בפנימיות הפנימייה. ילדי
מוסכמת ואיננה ברורה איננה לפנימייה הספר בית בין העבודה חלוקת קרובות, לעתים הפנימייה.
ועדת אלה. בפנימיות הלימודי בתחום יותר מועטה השקעה על גם שהביא דבר הצדדים, שני על
"מוסד כי והמליצה זה לנושא גם בהמלצותיה התייחסה לפנימיות סטנדרטים לענייני המומחים
הספר) בית (כולל מרכיביו כל כמנהל  ומנהלה אחת, כיחידה ייתפס ספר בית בו שיש פנימייתי
ההוראה צוות ידי על הטיפוליות התכניות ייקבעו בקהילה) לומדים כשהילדים (גם מקרה ובכל
מנהל על מוטלת להפעלתו המשותפת כשהאחריות במשותף, הפנימייה ושל הספר בית של והייעוץ
בין מגעים מתנהלים כיום .(1995 לפנימיות סטנדרטים לענייני המומחים ועדת (דוח הפנימייה"

הטיפוליות. בפנימיות הספר בתי בעיית להסדרת הרווחה למשרד החינוך משרד

רבות שנים במשך הרשות. במעונות ההוראה בעיית עם להתמודד כן גם נאלצו הנוער חסות ברשות
שרי דרגי להכרעת הנושא הובא לאחרונה החינוך. ממשרד מנותקת ברשות ההוראה היתה
היל"ה תכנית עם הרשות של הקשר מוסד תשנ"ה הלימודים ומשנת בדבר, הנוגעים המשרדים
והארכתו וממוסדת מחייבת עבודה בתכנית ביטוי מוצא זה קשר השלמה). ולימודי יסוד (השכלת
על גישור מאפשרת ואורט החינוך משרד ידי על במשולב מופעלת היל"ה תכנית הלימודים. יום של
הבחינות את למסיים בעיקרה. יחידנית הינה בתכנית הלמידה יחסית. קצר בזמן לימודיים פערים
עם משולבת בהיל"ה הלמידה לימוד. שנות 108 במסלולי מוכרת גמר תעודת ניתנת בהצלחה
עשירות שתהיינה חכמות" "כיתות הנוער חסות ברשות לפעול מתחילות תשנ"ו משנת מחשב.
(מדינת ומודרנית מאתגרת אטרקטיבית, לימוד סביבת לתלמידים ותצענה קוגנטיביים בגירויים
על והשפעתה תוצאותיה עדיין נבחנו לא חדשה, הינה זו שתכנית משום כי לציין יש .(1995 ישראל

הנערים. בקרב הלימודיים הפערים צמצום

הילדים משפחות עם קשר 4.2.3
שהיית בזמן למשפחתו הילד בין הקשר שמירת חשיבות את רבים מחקרים הציגו האחרונות בשנים
הוריו אצל וגם הילד אצל גם אשמה ורגשות לדיכאון להביא עשויה מכך התעלמות בפנימייה. הילד
מזאת, יתירה .(Janson and Whittaker 1987; Colon 1978; Laird 1979; Hobbs 1982; Carlo 1985)

משתנים הנם בפנימייה הילד שהיית בזמן במשפחה ותמיכה הורית מעורבות כי הוכיחו מחקרים
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Janson and) הפנימייה את עזיבתו עם לקהילה להסתגל הילד של יכולתו את מנבאים אשר חשובים
.(Whittaker 1987; Fanshel 1975; Rowe et. al 1984; Taylor and Alpert 1973

הילד למשפחת הקשורים אלמנטים לשלב למטרה להם שמו פנימייתיים מוסדות מכך, כתוצאה
Ainsworth and Fulcher 1981; Janson and Whittaker) אפקטיבי לטיפול להביא כדי הטיפולי בתהליך
DeSisto and Koltz 1986;) בספרות תוארו זו מטרה להשגת רבות תכניות .(1987; Anglin 1985

DeSalvatore and Rosenman 1986; Finkelstein 1980; Gabor and Collins 1987; Garland 1987; Krona

.(1980; Van Hagen 1983; Burford and Casson 1989

קירבה על שמירה אלה: בתכניות המופיעים הפנימייה למבנה שקשורים עיקריים אלמנטים
בין הקשר את שתאפשר הסעות למערכת דאגה או ההורים ומשפחות הפנימייה בין גאוגרפית
בתכנית למשל, הפנימייה. של הפיזי במבנה שינוי גם לכלול עשויות התכניות לילדיהם. ההורים
זה בניין הפנימייה. בתחום "Family Center"o ששימש בניין נכלל בארה"ב אחת בפנימייה שיושמה
משולב לטיפול מתאים בציוד גם צויד הוא הפנימייה. בתוך לשהות מרחוק שבאו להורים איפשר
ההורים שוהים בו בחדר המתרחש על תצפיות עריכת המאפשר כיווני חד ראי (כמו ובילד במשפחה
לשנות שמטרתה לצוות מיוחדת הכשרה הוא אלה בתכניות לרוב שנכלל נוסף חשוב אלמנט והילד).
בתהליך שיתופם כדי תוך שיעלו בעיות עם להתמודדות ולהכשירם הילדים הורי לגבי התפיסות את

בפנימייה. הטיפולי

כוללים: אלה בתכניות התהליכים
להורים הפנימייה בין והעברתה אינפורמציה קבלת תהליכי שיפור א.

לילד הטיפול תכנית קביעת כולל החלטות קבלת בתהליכי ההורים שיתוף ב.
ילדים. עם הורים של האפשר ככל רבה משותפת ופעילות בפנימייה הורים ביקורי של עידוד ג.
ימים 5 הוריהם עם שוהים הילדים לפיה מהפכנית תכנית יישמו אף באוהיו אחת בפנימייה

השבוע. בסוף רק ובפנימייה בשבוע
בפנימייה לילדים שניתן לטיפול במקביל להורים וייעוץ טיפול תכניות ד.

בפנימייה נמצאים ילדיהם אשר הורים של תמיכה קבוצות ה.
הפנימייה. צוות ידי על בית ביקורי ו.

פנימייתי. בטיפול הורית מעורבות להגברת התכניות של הערכה מחקרי מספיק עדיין נעשו לא
יעילות לבדיקת כאלה הערכה מחקרי בעריכת הצורך את מציינים (1987) Janson and Whittaker

המוצעות. התכניות

גיל עד לילדים פנימיות ב11 ב1988 שנערך במחקר זה. בנושא הערכה מחקרי מספר נעשו בישראל
בין הקשר שמירת אמצעי לגבי הקיימת הפרקטיקה נבדקה אלה בפנימיות מטפלים 114 בקרב 14

למשפחותיהם. ילדים
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מבקרים מהילדים (£ל64 הקימים הקשר באמצעי השכיח הוא הוריהם בבית הילדים שביקורי נמצא
ביקורים למהלך באשר מעקב אין זאת, עם יותר). נמוכה בתדירות והשאר לשבועיים אחת בביתם
של רישום אין ואף ותכניהם בפנימייה ההורים ביקורי שכיחות לגבי הסכם/תכנית קיים לא אלה.
בזמן ולהוריו לילד פרטיות המאפשר מיוחד מקום בנמצא אין הפנימיות בכל אלה. ביקורים
והכוון לעידוד אחראי בפנימייה) (בקהילה, המטפלים הגורמים מבין מי גם ברור לא הביקור.
בטלפון השימוש שכיחות לכך. הדרושים הכספיים המשאבים ולסיפוק ילדיהם את לבקר ההורים
איננו אלה טלפונים מיקום מעקב. העדר בשל ידועה איננה להוריהם ילדים בין לשיחות ציבורי
קשר כאמצעי המכתבים כתיבת באמצעי שימוש נעשה ולא כמעט בפרטיות. שיחה ניהול מאפשר

.(1991 (לאופר לילדים הורים בין

בעת להוריו הילד בין הקשר שמירת בחשיבות ההכרה למרות כי בנוסף, מצאו, (1995) וברנע דולב
אף מסוימות בפנימיות זה. קשר שמירת המעודדת אחידה מדיניות נמצאה לא בפנימייה, שהותו
לבקר. באים לא שהוריהם ילדים של ברגשותיהם לפגוע לא כדי הקבוע הביקור יום את ביטלו
מצד הילד. הורי תפקיד מול הפנימייה תפקיד לגבי אמביוולנטיות תפיסות הציג בפנימיות הצוות
הטענה נשמעה שני ומצד בהורים "להתחרות רוצים הם אין כי בפנימיות הצוות אנשי טענו אחד,
הבית בדיוק לא זה שלו שהבית ש"ידע כדי בית של אחרת תמונה לילד להציג צריכה שהפנימייה
ידי על שתוארו הילדים הורי של השלילי הדימוי במיוחד בלט הטיפוליות בפנימיות ביותר". החיובי
להנחיל יכולים אינם אשר הורות יכולת חסרי מקובלת, לא חברתית התנהגות כבעלי הצוות אנשי
ובוטאה ההורים תוארו כאשר בהכללות השימוש רווח אלה בפנימיות "נכונים". ערכים לילדים

יחזור. ואליו הילד בא ממנו המשפחתי המצב את לשנות האפשרות לגבי פסימיות

הינה אחת סיבה למשפחותיהם. ילדים בין הקשר בשמירת לקושי סיבות מספר מונה (1986) Laufer
הסכמה יש ההצהרתית ברמה בפנימייה. הילדים ישהו בו הזמן פרק לגבי הקיים הבהירות חוסר
למשך ברורים קריטריונים נקבעים לא זאת, עם במציאות, זמני. דבר הינה בפנימייה הילד שהיית כי
לילד השירות שהוציא המלצות שלמרות היא נוספת בעיה בפנימייה. הילד לשהיית הרצוי הזמן
ברורות הנחיות עדיין אין בפנימיות, לילדים הורים בין הקשר שמירת בנושא ב1977 ולנוער
פירוט אין למשל, בקהילה. ולשירותים למשפחות הפנימייה בין הקשר למיסוד הנוגעות ומחייבות
זה בתחום ברורים כללים העדר בפנימייה. ההורים וביקורי בית ביקורי של הרצוי המספר לגבי
והן ההורים בקרב הן שונות ציפיות נוצרות ההמלצות, ביישום איאחידות קיימת בו למצב מביא

קומוניקציה. ולחוסר לתסכול מוביל והדבר הפנימייה צוות בקרב

רק ולא המשפחתית" "היחידה הוא הלקוח לפיו הצוות, בגישת שינוי כוללות לאופר של ההמלצות
בעזרת ייתכן הילדים, בהורי לטיפול תכניות לפתח צורך יש מביתו הילד להוצאת במקביל הילד.
שתכניות רצוי הוריהם. של התפקוד ביכולת לשיפור עד במוסד, הילדים של זמנית שהייה תקופת
למשפחותיהם. גאוגרפית הקרובות לפנימיות ילדים להפנות יש לכן עצמן, בפנימיות יבוצעו אלה
יש במוסד. הילד שהות משך לגבי ברורים קריטריונים על המבוססת תקופתית בחינה לקיים יש
יש כן כמו המשפחות. עם בעבודה ולתגמולו אדם כוח להכשרת הדרושים המשאבים את להקצות
הילדים בין הקשר שמירת באמצעי השימוש לגבי מקצועיים סטנדרטים בהפעלת דחוף צורך

להוריהם.
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להוריו. הילד בין הקשר לשמירת המתייחסים סטנדרטים מספר קבעה אכן הסטנדרטים ועדת
מועדים קביעת בנם, של מצבו לגבי הפנימייה ידי על להורים רצוף דיווח כוללים: אלה סטנדרטים
ומתוכננים, ידועים במועדים לחופשות יציאה לילד, ההורים בין הדדית טלפונית להתקשרות קבועים
הילדים של הולדת ימי חגיגת הלימודים, בשנת ולילדים להורים אחד משותף אירוע לפחות קיום
מתאימים מפגש מקומות בפנימייה, וקבועים ידועים ביקור מועדי בפנימייה, ההורים בשיתוף
המומחים ועדת (דוח ומשפחתו הילד עם בתיאום הפנימייה צוות של בית וביקורי ולילדים להורים
בנושא לצוות הכשרה תכניות על גם המליצו (1995) וברנע דולב .(1995 בפנימיות סטנדרטים לענייני
לציין יש בפנימייה. הצוות אנשי ידי על הילדים הורי של השליליות התפיסות עם תתמודדנה אשר זה
בפנימייה מיושמת בפנימייה שהותו בעת להוריו הילד בין הקשר על יותר רב דגש השמה גישה כי

זו). בסקירה 5 עמוד (ראה לוד בעיר המופעלת הקהילתית

של ולמעורבות לטיפול חשיבות מתן של מגמה האחרונות בשנים התפתחה הנוער חסות ברשות
שונות: בצורות ביטוי מצאה זו מגמה החוסים. משפחות

בטיפול הכשרה קבוצות שתי ברשות פעלו שנים 4 במשך  המעונות לצוות הכשרה תכניות א.
ברשות. משפחות עם העבודה בנושא עיון ויום סדנאות גם התקיימו משפחתימערכתי.
את והנחו בהכשרה השתתפו שלא למעונות נכנסו הכשרה בקבוצות שהשתתפו מדריכים

המשפחות. עם הצוות עבודת

יושמה אחד במעון למשל, משפחות. עם לעבודה מיוחדות שיטות פותחו מעונות במספר ב.
מתוכננות מגע נקודות ויצירת המעון של יומיומית לעשייה המשפחות חשיפת של תכנית
לעסוק כדי קבועה בצורה שנפגשה הורים קבוצת הוקמה אחר במעון ביניהם. ומבוקרות
הכולל מקיף אבחוני בפרויקט הוחל נוסף במעון בנותיהם. עם שלהם ההתמודדות בקשיי

משפחתי. אבחון גם

את מבטאת זה תפקיד יצירת משפחתית. מעורבות בנושא המעונות על לממונה יועץ מונה ג.

רחב. מידה בקנה המשפחתית המעורבות עקרונות את ליישם הרשות החלטת

שאלונים גם כוללת אר בנערים המטפלת המערכת תפוקות לגבי מידע מערכת פותחה ד.

.(1994 וגשל טנא (אליצור, והערכתו לנער הטיפול בתכנון אותם ומערבת להורים

ה0יפול איכות לקביעת וכלים פנימיות של הערכה מחקרי .5
המתארים מחקרים של נכבד נתח כולל לילדים פנימייתיות במסגרות העוסקים המחקרים שלל
תיאור גם הכוללים הערכה במחקרי הצורך בתוכה. בודד מרכיב אפילו או אחת פנימייתית תכנית
Durkin and) בספרות אחת לא ביטוי לידי בא תוצאות מדידת וגם בפנימייה ההתערבות תהליכי

.(Durkin 1975; Payne 1981
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מחקרי קטגוריות: לשלוש לילדים פנימייתיות לתכניות ביחס ההערכה מחקרי את לחלק ניתן
Durkin and של: שקירותיהם (ראה מערכתיים ומחקרים תהליך הערכת מחקרי תוצאות, הערכת

.(Durkin 1975; Milham and Bullok 1987; Payne 1981; Brookover 1982

מערכתיים הערכה npnn 5.1
כמו יותר גדולות מערכות בתוך הפנימייתית המסגרת של המיקום את בודקים אלה מחקרים
Maluccio 1974; Bebington and Miles 1988; Knapp et. למשל (ראה בכלל לילדים השירותים מערכת

.(al 1981

כוונה מתוך שירותים, ממערכת כחלק פנימייתיות מסגרות להעריך ניסיון עשה (1974) Maluccio
או הצלחה על משפיעה טיפוליים שירותים ממערך חלק פנימייתית מסגרת של היותה האם לבחון

בשנים איילנד ברוד בפנימיות שהושמו ילדים 215 בדק המחקר התכנית. של הצלחה העדר
לפני החברתיים השירותים עם שלהם והקשרים משפחותיהם, הילדים, על מידע נאסף .19701964
נזקקו החברתיים השירותים המקרים שברוב כך על הצביעו המחקר ממצאי בפנימייה. ההשמה
בהתנהגות לשינוי הביאו לא אחרות התערבות ששיטות לאחר ייאוש, של כפתרון לפנימייה להפניה
בשל להתעורר שיכולים ולקשיים ההפניה שבתהליך הקשיים להבנת כן אם תורם, המחקר הילדים.

עצמן. המסגרות בתוך בילדים בטיפול כך

תוצאות הערכת מחקרי 5.2
מתמקדים הם מטרותיה. את השיגה הפנימייתית התכנית כמה עד לבדוק מנסים אלה מחקרים

בפנימייה. קבוע זמן פרק של שהייה לאחר הילדים במצב שחלו והתוצאות השינויים בהערכת

אופן או עבריינית בפעילות מעורבות כגון מסוימים מדדים בודקים זה מסוג מהמחקרים חלק
(follow up) מעקב מחקרי הינם הללו המחקרים מן רבים השחרור. לאחר בקהילה הילדים תפקוד
Tizard 1981; Taylor) השחרור לאחר מצבם לבין לפנימייה הגיעו בטרם הילדים מצב בין המשווים

.(and Alpert 1973; Weiner 1990

השוואה תוך מינקותם במוסדות שגדלו ילדים אחרי ropy (1981) Tizard אלה: למחקרים דוגמאות
וילדים בפנימיות מטופלים להיות שהמשיכו ילדים להוריהם, שחזרו ילדים קבוצות: שלוש בין
ואניטה יוג'ין בארץ. גם נערך זה מסוג מחקר בפנימייה. ששהו שנים מספר לאחר לאימוץ שנמסרו
המידע ב1973. בישראל לתינוקות פנימיות בשלוש ששהו ילדים 268 אחר עקבו (1990) וינר
14 לאחר הילדים על שנאסף למידע הושווה בפנימייה ששהו בעת שנאסף הילדים לגבי ההתחלתי
אלה כאשר שוב הילדים אל וחזרו במעקב, המשיכו וינר ויוג'ין אניטה .2114 בני היו כאשר שנה

לחייהם. ה20 בשנות היו

ההתנהגותי הלימודי, בתחום הילדים של התפקוד יכולת דומות: למסקנות הגיעו אלה מחקרים שני
עם או הפנימייה את שעזבו לאחר הילדים חיו בה הסביבה לאיכות מובהק באופן קשורה והחברתי
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עם היחסים טיב כמו מדדים ידי על נמדדה הסביבה איכות אחרות. פנימייתיות למסגרות המעבר
בילד. הטיפול ורציפות יום יום בחיי הילדים התנסו בהן המעשירות החויות הצוות, או ההורים

בעת צה"ל ידי על לנערים שניתנו והערכות לימודיים הישגים השווה (1969 ,1971) פוירשטיין
נערים לעומת הנוער עליית של פנימיות במכינות למדו אשר נערים בין חובה, לשירות התייצבות
הפנימייתיים המוסדות ילדי של הלימודיים שהישגיהם מצא הוא בקהילה. נוער במרכזי למדו אשר
בעת הפנימיות בוגרי לנערים שניתנו ההערכות גם הנוער. מרכזי ילדי של מאלה טובים היו
שלמדו נערים בין (1980) פוירשטיין השווה אחר במחקר יותר. גבוהות היו צבאי לשירות התייצבותם
היתה החינוכיות המסגרות טיפוסי בשני כאשר נוער, במרכזי שלמדו ונערים פנימייתיים במוסדות
ביקורתשקיבלה וקבוצת אינסטרומנטלית" "העשרה שנקראה ניסויית בתכנית שלמדה ניסוי קבוצת
שתי בין הבדלים נמצאו לא אך הניסוי קבוצות לטובת מובהקים הבדלים נמצאו כללית. העשרה
כך, אחר שנתיים המשכל. ובמבחני לימודיים בהישגים נוער) ובמרכז (בפנימייה הניסוי קבוצות
ציונים הנוער ממרכז הניסוי קבוצת השיגה אף וכאן השונות הקבוצות של הדפ"ר ציוני גם נבדקו

בפנימייה. הניסוי קבוצת תלמידי מציוני יותר גבוהים

אלה מחקרים הנוער. עליית של נוער ובכפרי בפנימיות השבעים בשנות נעשו הערכה מחקרי מספר
שהותו בעת החניך של לימודיים והישגים מיומנויות הפנימייה, כלפי החניך של עמדות בדקו
ציונים השיגו הפנימיות חניכי אלה מחקרים לפי בקהילה. ספר בבתי לילדים בהשוואה בפנימייה
כיתות תלמידי בחיוב. הפנימייה את להעריך נוטים החניכים הספר. בבית מעמיתיהם יותר גבוהים
ופוחתת הולכת החינוכי בצוות שהערכת בעוד והכיתה הקבוצה את בחיוב להעריך נוטים גבוהות

.(1980 קשתי ;1974 אריאלי ;1974 (קשתי

אלה במחקרים נוער. בעבריינות לטיפול תכניות הערכת בתחום נפוצים תוצאות הערכת מחקרי
ההתנהגות (הישנות לרצידיביזם המסגרת או הטיפול סוג בין הקשר את בודקים כלל בדרך
המוסדות לא כלומר עובד" לא ש"דבר למסקנה הגיעו זה בתחום רבים מחקרים העבריינית).
Bailey 1966; Robinson and) רצידיבזם במניעת כיעילים נמצאו הפתוחים המוסדות ולא הסגורים
Smith 1971; Martinson 1974; Lipton, Martinson and Wilks 1975; Wright and Dixon 1977; Sechrest

Whitehead <ef Lab השמונים. בשנות שנעשו metaanalysis שני מצטרפים אלה למחקרים .(et. a1 1979

metaanaiysisn בשיטת שימוש תוך וניסו ל1984 1975 השנים בין שפורסמו מאמרים 50 בחנו (1989)
לכמה חולקו שנבדקו התכניות נוער: בעבריינות לטיפול שונות תכניות של יעילותן את לבדוק
תכניות המשפט, מערכת עם קשריו את הצעיר מסיים שבמסגרתן מערכתיות לא תכניות קטגוריות:
קהילתית גישה בעלות תכניות הנוער, בעבריין משפטי הפורמלי לטיפול המשך שמהוות מערכתיות
קשר מצאו לא הם חדשניות. התערבות ותכניות פנימייתיות תכניות מבחן, שירותי כגון מתקנת
הקשר עם נמצאו מערכתיות תכניות רצידיביזם. והעדר קטגוריה בכל התכניות בין חזק סטטיסטי
מאמרים 111 על metaanalysis ערך אשר (1985) Garrett רצידיביזם. להעדר ביותר החזק הסטטיסטי
הסתגלות מוסדית, הסתגלות הרצידיבזם, צמצום בתחום שיפור חל כי מצא ,1960 מאז שפורסמו
העיקריות הטיפול שיטות עבריין. בנוער שונות טיפול שיטות בעקבות לימודיים והישגים פסיכולוגית
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טיפול קבוצתי, טיפול התנהגותיותקוגנטיביות, שיטות התנהגותיות, שיטות הן: בדק אותן
והן פנימייתית במסגרת הן עבריין בנוער שטיפול היתה מסקנתו קבוצתי. וטיפול אינדיבידואלי,

"עובד". כן קהילתית במסגרת

בין הקשר לגבי מהם להסיק ניתן לא ראשית, בחינות. ממספר בעייתיים הם תוצאות מחקרי
ועד הטיפול מאז שחלף הרב הזמן בשל וזאת עזיבתו לאחר הילד לתפקוד בפנימייה הטיפול
התוצאות מחקרי שנית, לקהילה. הילד הסתגלות על המשפיעים הגורמים ריבוי ובשל להערכה
השוואה מאפשרים לא ולכן חיצוניים גורמים עם ומקשריה הפנימייה בתוך מהתהליכים מתעלמים
תוצאות מחקרי בממצאי להשתמש קשה לבסוף, אלה. בהיבטים שונות פנימייתיות תכניות בין
עצמה שהתכנית וייתכן התכנית הפעלת אחרי רב זמן מתקבלות שהתוצאות משום תכנון לצורך

בוגריה. לגבי הממצאים שהתקבלו עד שינויים כבר עברה

תהליך הערכת מחקרי 5.3
הילד שהות בזמן בפנימייה המתבצע הטיפולי התהליך את להעריך מנסים תהליך הערכת מחקרי
תהליך כמו הפנימייתית בתכנית אחד היבט של מפורט תיאור כוללים האלה המחקרים מרבית בה.
;Monkman 1972 למשל (ראה הפנימייה במסגרת לילד שניתן החינוכי או הנפשי המקצועי, הטיפול
עם רק ולא בפנימייה הטיפול מכלול עם להתמודד מנסים אחרים מחקרים .(Nelson et. al 1973

"טיב" את ולהעריך למדוד אלה מחקרים במסגרת ניסיון נעשה קרובות לעתים אחד. טיפולי תחום
הטיפול". "איכות הערכת על במפורש מדברים אף המחקרים במקצת הטיפול.

טיפול הינם: במוסדות הטיפול טיב של יותר כללית הערכה במסגרת כלל בדרך הנבדקים התחומים
חברתיתהעשרתית, פעילות לימודיות, תכניות רפואי), טיפול היגיינה, דיור, ביגוד, (מזון, בסיסי
תחלופת הילדים, למספר יחסית משרות (מספר אדם כוח ילד, לכל אינדיבידואלי טיפול תכניות
שונים, בכלים אלה תחומים מודד מחקר כל הצוותים). בין והקשר הצוות אנשי השכלת צוות, אנשי
חניכים רצון (שביעות סובייקטיבים וחלקם אובייקטיבים חלקם לא;  וחלקם כמותיים חלקם

ועובדים).

Group ושלושה בשלושים הטיפול איכות את להעריך ניסה (1986) Cohen כאלה: למחקרים דוגמאות
האינפורמציה אנג'לס. בלוס ואומנה) מסורתית פנימייה בין שילוב המהוות (פנימיות homes
זה במחקר הטיפול איכות מדדי מובנות. ותצפיות המנהל עם מובנים ראיונות באמצעות נאספה
הצוות. אנשי ופרופיל חברתיות, פעילויות לימודיות, תכניות בסיסי, טיפול תחומים: מספר כללו

תוצאות נבדקו לא בפנימייה. ילד לכל האינדיבידואלי הטיפול תכניות הוא שנבדק נוסף חשוב נושא
להשגת זמנים לוח מציבה (1) הבאים: בתנאים עומדת הטיפול תכנית האם רק אלא הטיפול
הצוות; לאנשי תפקידים חלוקת קובעת (3) המטרות; ליישום צעדים קובעת (2) התנהגותיות; מטרות
מספק. הטיפול נמצא שנבדקו מהתחומים אחד בכל הטיפול. תכנית להערכת מערכת קובעת (4)
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התחום את בדק הוא באנגליה. לילדים פנימיות ב12 היומיומי הטיפול את מדד )1988( Colton
ימי חוגגים איך כגון בילדים היומיומי לטיפול הקשורים נוספים גורמים וכן הבסיסיהיומיומי
אמצעי סוגי גם נבדקו ולבוש. מזון לגבי לילדים שניתנת הבחירה ומידת הפרטיות מידת ההולדת,
לא לאמצעים מחולקים אלה אמצעים כאשר הילדים כנגד שמופעלים והסנקציות השליטה
החיצונית הסביבה עם הילדים של הקשר הגבלת או קבוצתי (עונש ראויים ולא אפקטיבים
אישית דוגמה או וסנקציות חיזוקים באמצעות מניפולציה כמו אפקטיבים ואמצעים לפנימייה)

נספח). ראה  שימוש עשה בהם הכלים (לגבי

"childoirented"D היומיומי הטיפול תהליכי את לאפיין ניתן כמה עד לבדוק היתה Colton של מטרתו
ומצא בפנימיות לטיפול אומנה במשפחות הטיפול בין השווה הוא ."institutionally oirented"D או
יותר נטו ושבפנימיות האומנה במשפחות מאשר "childoirented" פחות היה בפנימיות שהטיפול

אפקטיביות. לא ובסנקציות שליטה באמצעי להשתמש

הטיפול טיב את בדק הוא בירושלים. פנימיות בחמש הטיפול טיב את להעריך ניסה (1989) רוזנפלד
החיצונית מהסביבה מוגנות גם  הילדים של מוגנות הרגשת פיזיים, תנאים תחומים: בחמישה
מבינים העובדים כמה (עד הילד של הפנימיים מפחדיו וגם בלילה) שמירה הסדרי (למשל
גישה מוסיקה, חדר ספורט, מתקני חוגים,  התפתחותיות הזדמנויות הילד). לנפש ומתייחסים
לילד, אנשי (מספר לצוות הילדים בין הקרבה יחסי  לקרבה אפקטיביות הזדמנויות לספריה,
 טיפולית להתערבות תנאים וכדומה). הילדים עם גרים/אוכלים הם האם צוות, אנשי תחלופת
אנשי בין וקשרים ישיבות כישוריהם, לרשותם, העומדת השעות כמות לילד, טיפולי צות אנשי מספר

הצוות.

כ"מטופח התאפיין אחד מוסד בילדים. היומיומי הטיפול איכות לגבי הפנימיות בין שונות התגלתה
בחדר)... 2 הבאה (משנה בחדר 4 גרים הילדים טעים. מזון של עשיר ממבחר נהנים הילדים מאוד.
במוסדות הצוות". לאנשי הילד בין אינטנסיבי קשר מתקיים הצוות... אנשי לכל פתוחה דלת לילדים
במתן וגם לילדים הצוות אנשי בין בקרבה גם הפיזיים, בתנאים גם ליקויים נמצאו אחרים

לילד. התפתחויות אפשרויות

חניכים של הרצון שביעות בדיקת תוך בפנימייה החיים איכות את להעריך ניסו (1994) ואפל שלום
כלל הסקר אחד. נוער בכפר שהו אשר נערים 315 בקרב סקר ערכו הם בפנימייה. שונים מהיבטים
טיב בפנימייה, חברתיות פעולות הערכת מהפנימייה, כללית רצון שביעות הבאים: בנושאים שאלות
מהחניכים כמחצית הפיזיים. והתנאים בפנימייה הצוות תפקוד הערכת חניכים, בין חברתיים קשרים
כמחצית מרוצה. להיות שלא נטתה האחרת המחצית מהפנימייה, כללית רצון שביעות הביעו
הביעו מהחניכים משליש למעלה החינוכי,קצת הצוות תפקוד כלפי חיובית הערכה הביעו החניכים
ביניהם החברתיים מהקשרים רצון שביעות הביעו גם החניכים בקבוצה. מהפעילות רצון שביעות
היא הפנימייה מחיי הכללית הרצון ששביעות למסקנה גם הגיעו המחברים הפיזיים. ומהתנאים
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החברתיים הקשרים ושל בהם שחיים הפיזיים התנאים של בקבוצה, הפעילות של תולדה כל קודם
בפנימייה. החניך של הכללית ההרגשה על פחות משפיעה הצוות חברי של התייחסותם החניכים. בין

ההתערבות כלי את להעריך במטרה יחודית הערכה ערכת לאחרונה פותחה הנוער חסות ברשות
הערכה מערכת לצורך שפותחו הטפסים להשיג. מבקשים אותם יעדים פי על מדעי באופן במעונות
.(1995 ישראל (מדינת עצמו והחניך החניך משפחת המורים, מהמטפלים, ילד כל על מידע יאספו זו
תפוקות הערכת לגבי נתונים עדיין אין לכן המערכת בתוך הטמעה בתהליכי נמצאת זו מערכת

המערכת.

מחלק הוא הפנימייתיים. החיים איכות להערכת קונספטואלית מסגרת הוא גם מציג (1989) ווזנר
במינן המיוחדות התכונות מערכת  האישיות תחום תחומים: לחמישה בפנימייה החיים איכות את
החברתי התחום לפנימייה, השייכים החומריים הנכסים  הפיזי התחום לפנימייה. האופייניות
4 פי על נבדק מהתחומים אחד כל הפנימייה. עם המתקשרת הערכים מערכת  התרבותי והתחום
אינטגרטיבי גומלין) (פעילות אדפטיבי הפנימייה) באמצעות אנרגיה (הפעלת אקספרסיבי אופנים:
בקווי הפנימייה (דבקות וקונסטרקטיבי בפנימייה) השונים החלקים בין הלימות שמירת (התהליך

שגיבשה). האופי

בפנימייה. תתמערכת מיצג תא כששכל תאים 16 עם בטבלה והאופנים התחומים את מעמיד ווזנר
מהווים וביחד הטיפול איכות את לבדוק כדאי לגביהם אשר המישורים הנן האלה המערכות תת
חיים איכות להערכת כוללנית מסגרת להציג ניסיון כן, אם כאן, יש הפנימייה. סביבת את

בפנימיות.

חלק היא זה במקרה הטיפול הערכת (1988) Price et. al מציגים טיפול איכות להערכת אחרת דרך
אינדיקטורים לזהות ניסיון נעשה זו תכנית במסגרת יורק. בניו בפנימייה פנימית פיקוח מתכנית

הסטנדרטים. ייכתבו פיהם שעל טיפול לאיכות

עדיין הושלם לא אשר אינקרמנטלי תהליך הינו האינדיקטורים פיתוח כי מציינים המחברים
טיפול: לאיכות אינדיקטורים גובשו כבר בהם התחומים את ומציגים

של היעלמות בפנימייה, שאירעו תאונות כמו אינדיקטורים כולל  (gross safety) בטיחות .1

תרופות. באספקת טעויות או תרופות
בריחות כמו אינדיקטורים כולל  (security and supervision adequacy)  והשגחה ביטחון .2

הצוות, באנשי פגיעות עצמיות, פגיעות בסמים, או באלכוהול שימוש של מקרים מהמוסד,
לפנימייה. שנכנסו מבחוץ אנשים ידי על תקיפות הילדים, אצל נשק כלי מציאת

של השהייה זמן משך את בודק  (service planning appropirateness) ההולם הטיפול תכנון .3

לעבור שיכולים ילדים יש האם מהמקובל? רב זמן שנשארו ילדים יש (האם בפנימייה ילדים
ביה"ס, עם קשר ומשפחתו, הילד לבין העו"ס בין קשר מהפנימייה?), נוקשה פחות למסגרת
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התרופתית התכנית של תקופתית ובחינה הילד של הטיפול בתכנית לדיון קבועות ישיבות
לילד. שנרשמה

(Client's engagement in therapeutic services) הטיפוליים לשירותים (הלקוח) המטופל תגובת .4

מטרות השגת וכדומה), בסמים לשימוש חשד (דיכאון, ילדים של דאגה מעוררת התנהגות 

הספר. בבית בעיות טווח, קצרות התנהגותיות

ותכניות שבועי דיווח אירועים, יומן הבאים: המידע בכלי שימוש נעשה זה פיקוח מערך במסגרת
גם יכולים הצוות ואנשי ממוחשבים האלה המידע כלי באמצעות הנאספים הנתונים לילד. הטיפול

לצורכיהם. בהם להשתמש כן

הטיפולי התהליך מכלול את להעריך המנסים למחקרים דוגמאות מספר כן, אם ראינו,
במסגרת להשתמש ניתן כיצד גם ראינו בפנימייה. הטיפול לאיכות מתייחסות כשמסקנותיהם
מקשרים אינם המחקרים מרבית זאת, עם יחד ובקרה. פיקוח מערכת בניית לצורך זה מסוג הערכה
מתהליכים כתוצאה הילד אצל התוצאות לבין הטיפול בתהליך הנמדדים השונים ההיבטים בין
הילד (שהות המיידי בטווח הילדים של מאפיינים גם בודקים מהמחקרים חלק אומנם אלה.
ופער רגשיות בעיות כגון הילדים של מסוימות בעיות בדקו למשל, (1995) וברנע דולב בפנימייה).
(1988) Price et. ו0* בפנימייה מהאווירה חניכים של רצון שביעות בדק (1988) Colton לימודי,
בהעדר אך וכדומה). ספר בבית בעיות בריחות, (מספר הילד ברמת לאינדיקטורים גם מתייחסים
להעריך קשה אותה, שעזבו אחרי ומאפייניהם לפנימייה כניסתם בעת הילדים מאפייני על נתונים
של שונים היבטים בין הקשר לבחינת יותר שיטתית מסגרת עדיין נחוצה הטיפול. תוצאות את

הילד. מצב על והשפעותיהם הטיפול

ידי על פותחה אשר  הרף שיטת  חדשה פיקוח שיטת במסגרת נעשה זו בעיה על להתגבר ניסיון
ועל המסמנים גישת על מבוססת הרף שיטת מכוןברוקדייל. בג'וינט וציוותה פליישמן רחל ד"ר
סובל שמהן (מסמנים) נבחרות בעיות של לעומק בדיקה על מבוססת היא איכות. הבטחת עקרונות
הכוללת הטיפול איכות להערכת בסיס לשמש ויכולות שונים טיפול תחומי המייצגות המטופל,
הערכת ועל מידע מקורות בכמה שימוש על מתבססת (מסמן) בעיה בכל הטיפול בדיקת במעון.
זמן לאורך נעשה הנתונים איסוף מסמן. לכל הילד ברמת ותוצאה תהליך מבנה, של אינדיקטורים
ותוצאות מקצועיים סטנדרטים בסיס על נעשות ההערכות הפרט. ברמת והן המוסדית ברמה הן
Fleishman, Tomer et. al 1986;) לקשישים מוסדות על פיקוח כשיטת יושמה זו שיטה רצויות.
למוסדות פיקוח כשיטת וביישומה בהתאמתה עוסקים כעת (Fleishman, Tomer and Schwartz 1990

לילדים.
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מדידה כלי  נ0פח

בסקירת נכללו אשר במחקרים שימוש נעשה בהם שונים מדידה כלי לגבי פירוט מובא זה בנספח
זו. ספרות

ילדים של הנפשי מצבם של מד'דה כלי
להפיק ניתן שנאסף המידע מתוך ילדים. של התנהגויות המתארים פריטים 108 כולל המדד cbcl
אשר ילדים כלל בדרך חברתי. הרגשי בתחום הילד של הכללי מצבו את המתאר כולו לסולם ציון
כילדים נחשבים רגילה, באוכלוסייה ביותר הקיצוניים הציונים 57c של בטווח נמצא שלהם הציון
ציונים לחשב גם מאפשר אשנבך מדד טיפולית. להתערבות וזקוקים הקליני בטווח הנמצאים
סומטיות, תלונות מסוגר, רגשיות; בעיות סוגי לכמה המתייחסים סולמות תת בשמונה
עבריינית, התנהגות קשב, בעיות חשיבתיות, בעיות חברתית, הסתגלות בעיות חרדה/דיכאון,

.(Auerbach et. ai 1989) תוקפנית התנהגות

בפנימייה החיים אופי של מדידה כלי
היומית לשגרה הנוגעות שאלות 48 כולל (1971) King et. al של Index of Child Management (ICM)

ימי חגיגת כיס דמי כמו לנושאים וגם ואוכל רחצה שינה לסדרי גם מתייחסות השאלות בפנימייה.
2 ציון Child oriented גישה על מראה מסוימת בשאלה 0 ציון הילדים. של פרטיות ושמירת הולדת

מעורבת. גישה על 1 וציון institutionally oirented גישה על מראה

את בודק (1979) Raynes et. al ידי על שפותח (RICI) Revised Index of Community Involvement
בפעילויות הילדים השתתפות הבודקים פריטים 16 כולל Ricin הקהילה. עם הפנימייה 'לדי של הקשרים
ציבורית, בתחבורה שימוש במוזאונים, ביקורים קניות, בקהילה, אחרים ילדים עם קשרים בקהילה,
סוציאליים ועובדים משפחה קרובי הורים, של ביקורים וכן בקהילה מספרה או במרפאה ביקורים

מהקהילה.

התנאים את בודק (1979) Raynes et al. ידי על שפותח (RIPE) Revised Index of Physical Environment
כמו פריטים 22 כולל זה אינדקס בית. דמוית אווירה יוצרים אלה תנאים כמה ועד בפנימ"ה הפיזיים
בהם השינה חדרי אחוז וכן וכדומה. טלויזיות שינה חדרי מקלחות, למספר ילדים מספר בין יחס
את לשקף מטיבים לא הציונים כי וטוען R1PEn מבקר (1988) Coiton וכדומה. תמונות פוסטרים יש
institutionally oriented שהיה בפנימיות הארכיטקטוני מהמבנה התעלם האינדקס למשל, המצב.

רגילים. בבתים קיימים שאינם "יציאה" שלטי כמו נוספים מוסדיים וממאפיינים

בסנקציות שימוש בודק (1981) Millham et al. ידי על שפותח (ICS) Index of Controls and Sanctions
זו). בסקירה תהליך הערכת על את פרק (ראה ראויים ולא ראויים שליסה ואמצעי
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social climate scalen באמצעות נמדדת בפנימייה החברתית האווירה את הילדים תופסים בה הצורה
צריכים הילדים כאשר בפנימייה ילדים עם לראיונות נועד זה כלי .(1973) Heal et ai. ידי על שפותח
האחרים הילדים ליחס ציונים לתת וכן וכדומה תמיכה לנוקשות, בנוגע המדריכים את לדרג

מהפנימייה. כללית רצון שביעות ולציין בפנימייה
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Abstract

Boarding schools have been an accepted institutional solution for children in western society for
hundreds of years in western society. Throughout history, boarding schools have served children
and youth in a varietyofways: as a substitute for home, as a framework for promoting development
and meeting special needs, as a framework for coping with delinquency and behavior problems, and
the like. Over the years, changes have taken place not only in the goalsof boarding schools, but also
in their therapeutic approaches and in their perspective regarding their place along the continuum of
services for children, youth and families.

In Israel, boarding schools are an component of the system of services for children at risk and in
danger; they also provide an answer to the needs of youth with problems of delinquency, behavior
and adjustment. Duirng recent years, boarding schools and hostels have garnered a great deal of
attention. Changes have been made to improve the qualityof care in these institutions. Furthermore,
tools have been developed to regulate and ensure quality. In Israel as elsewhere, the past two
decades have seen the adventof therapeutic approaches for intervention into boarding schools.

This report reviews the scientific and professional literature on the care provided in boarding
schools to children at irsk and in danger, and to youth who are delinquent or have adjustment
problems. It covers the following topics: the histoircal development of boarding schools in Israel
and elsewhere; the characteristics and needs of children and youth placed in boarding schools;
responses to the needs of children and youth in boarding schools and hostels  therapeutic
approaches and models of boarding schools, emotional care, scholastic instruction, and attitudes
toward contact between the children and their families; and tools for evaluation, assurance and
regulationof quality in boarding schools.
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