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   של מערכת הטיפול הפנימייתי בישראלתיאור כללי

 נית� 1.מתגוררי� מחו� לבית�) �75,000כ(כשלושה אחוזי� מכלל אוכלוסיית הילדי� באר� 

  )61,726(שאליה שייכי� רוב הילדי� ,  בקבוצה הראשונה. לסווג� לכמה קבוצות

הקטנה , בקבוצה השנייה. בעיקר מתו& בחירה אישית,  השוהי� בפנימיות14�18כלולי� בני 

ידי שירותי הרווחה במסגרות � י� שהושמו מחו� לבית� עלכלולי� הילד, )10,573(בהרבה 

 בני �1,900כלולי� כ, הקטנה ביותר, בקבוצה השלישית. פנימייתיות שונות או במשפחות אומנה

המיועדות לעברייני� צעירי� ולבני נוער ע� , נוער הנמצאי� במסגרות של רשות חסות הנוער

 ילדי� ובני נוער אשר הושמו �שנייה והשלישיתבפרק זה נתמקד בקבוצה ה. בעיות התנהגות קשות

ידי שירותי הרווחה או בבני נוער הנמצאי� במערכת של רשות חסות �במסגרות פנימייתיות על

  .הנוער

  

, ידי שירותי הרווחה או ברשות חסות הנוער" ילדי ובני נוער שהושמו מחו% לבית על: 1לוח 

  לפי גיל וסוג השמה

מסגרות  כ"סה 
של פנימייתיות 

השירות לילד 
 *ולנוער

אומנה מטע� 
השירות לילד 

 ולנוער

מסגרות פנימייתיות 
  של משרד החינו&

) 0�13**( 

רשות 
חסות 
 הנוער

 1,900 709 1,650 8,214 12,473 כ"סה

0�5 721 82 639   

6�13 4,585 3,532 595 458  

14�17 7,167 4,600 416 251 1,900 

  2003, משרד הרווחה * 

  1999, ינו&משרד הח**

  

או כצעד שיש , יצוי� כי בישראל גידול הילדי� וחינוכ� במסגרות פנימייה לא נתפסו כצעד קיצוני

נחשב , בישיבה, למשל, החינו& מחו� לבית. לנקוט בו רק כאשר הילד אינו יכול להישאר בבית

,  משותפי�הילדי� בתנועה הקיבוצית גודלו בבתי ילדי�, עד לאחרונה. למקובל ואפילו ליוקרתי 

  . בני הנוער בקיבוצי� מתגוררי� יחד בדיור קבוצתי, וג� היו�

  

נעשו הפנימיות והקיבוצי� בית� , לאחר מלחמת העול� השנייה ובעקבות הקמת מדינת ישראל

עמדה יוקרת� של , בזמ� העלייה הגדולה של שנות החמישי�. של פליטי� צעירי� וחסרי הורי�

 כולל ילדי� שהגיעו ע� –רו� האידאלי עבור העולי� החדשי� הפנימיות בעינה וה� נחשבו לפת

בעשורי� שלאחר מכ� השתנה ייעוד� של .  שיסייע לה� להשתלב בחברה בישראל–משפחותיה� 

ובאופ� הדרגתי ה� החלו לשרת ילדי� בסיכו� וילדי� שלא נית� היה לספק את צורכיה� , הפנימיות

  .   בבית המשפחה

  

                                                 

   
1
לא נית� לחשב את המספר המדויק של ילדי� ובני נוער שאינ� מתגוררי� ע� משפחת� בגלל מחסור במידע על  

כמו כ� חסרי� נתוני� על מספר� . בעיקר במגזר החרדי, ביתיות ובישיבות�ילדי� המתגוררי� ולומדי� במסגרות חו�

 . ואופיי� של מסגרות אלה
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�ביתית � וכיו� ההשמה החו�, ישה המקצועית כלפי השהייה בפנימיותהשתנתה ג� הג, ע� הזמ

ההקשר ההיסטורי והחברתי מסביר מדוע , ע� זאת. נחשבת לרצויה פחות מהפתרונות בקהילה

ולא כצעד , כלגיטימי, כולל הורי� וילדי�, חינו& ילדי� ונוער בפנימיות עדיי� נתפס על ידי רבי�

  .וקיצוני המחייב ניתוק הילד ממשפחת

  

בשנות השמוני� המאוחרות . בעשור האחרו� הובעו חששות רבי� באשר לאיכות הטיפול בפנימיות

וה� , ובתחילת שנות התשעי� התפרסמו כמה דוחות על תנאי מגורי� גרועי� ומחסור בכוח אד�

ארגוני� , מלבד זאת. כיו� ננקטי� צעדי� לשיפור המצב. זכו לתשומת לב ציבורית רבה

י� החלו לשת. פעולה לפיתוח שירותי קהילה התומכי� במשפחות ומאפשרי� ממשלתיי� ואחר

אחוז הילדי� המושמי� מחו� לבית� לא השתנה , למרות זאת. לילדי� להישאר בבית� בבטחה

  .באופ� משמעותי בשני� האחרונות

  

  14טיפול פנימייתי בילדי עד גיל 

שירות לילד ולנוער במשרד העבודה  המוָצאי� מחו� לבית� מוָשמי� על ידי ה0�14ילדי� בני 

  רוב ההשמות ממומנות במשות. על ידי המשרד . והרווחה במסגרות פנימייתיות

 מסגרות על �286הושמו ב) 0�14גילאי ( ילדי� 3,614, �2003ב). 25%(והרשויות המקומיות ) 75% (

רות בפיקוח  מסג�10הושמו ב) 709(מספר קט� יותר של ילדי� בקבוצת גיל זו .  פי הסדר זה

  . ובמימו� משרד החינו&

  

פי מידת הטיפול �המסגרות הפנימייתיות שבפיקוח השירות לילד ולנוער מסווגות ומתוקצבות על

בעבור ילדי� ע� , אשר הוקמו באמצעו שנות התשעי�, מסגרות לאחר אשפוז. א: הנדרש לילדי�

הושמו , 2003בשנת . לי נפשכחלופה להשמה בבתי חולי� לחו, בעיות התנהגותיות ונפשיות קשות

אשפוזיות ממוקמות �רבות מ� המסגרות הפוסט.  מוסדות מסוג זה�14 ב6�13  ילדי� גילאי 106

מתגוררי� ) 876(מספר רב יותר של ילדי� : מסגרות טיפוליות. ב; בתו& פנימיות טיפוליות גדולות

לדי� ע� בעיות רגשיות מסגרות המיועדות לי,  הווה אומר– מוסדות המוגדרי� כטיפוליי� �38ב

 ילדי� שוהי� במסגרות פנימייתיות המוגדרות 1,863: מסגרות שיקומיות. ג; או לימודיות קשות

 ילדי� 769: מסגרות חינוכיות. ד; מיועדות לילדי� ע� בעיות חמורות פחות, כלומר, כשיקומיות

ת לילדי� ברמת המיועדו, הושמו בידי משרד העבודה והרווחה במסגרות המוגדרות כלימודיות

  . תפקוד רגילה שהיה צרי& להוציא� מבית� בגלל בעיות חמורות של ההורי�

  

אלא ג� בהיק. כוח האד� , לא רק לפי צורכי הילדי� ומאפייניה�, יש הבדלי� בי� המסגרות

�במסגרות הפוסט. במיקו� ובסוג החינו& שהילדי� מקבלי�, בהתערבויות המסופקות, והרכבו

ילד הוא הגבוה ביותר וה� מעסיקות מגוו� רחב יותר של מטפלי� �יות יחס צוותאשפוזיות והטיפול

במסגרת , הילדי� השוהי� במסגרות אלו לומדי� במקו�, בדר& כלל. מקצועיי��מקצועיי� ופרה

כלל בבית ספר רגיל �וילדי� במסגרות שיקומיות או חינוכיות מבקרי� בדר&, החינו& המיוחד

  . משרד החינו& נחשבות כל פי רוב למסגרות שיקומיותהמסגרות שבפיקוח . בקהילה

  



  4

  17"14בני " בסיכו�"טיפול פנימייתי לבני נוער 

שיעור . ורוב� הגיעו לפנימיות מרצו� או מבחירה, 14�17רוב הילדי� בפנימיות ה� גילאי , כאמור

  ).22%(או חרדיות ) 48%(לאומיות �ניכר מביניה� שוהי� במסגרות  דתיות

  

 הושמו במסגרות פנימייתיות מטע� השירות 14�17 בני 4,600, 2003בשנת , 1מלוח כפי שעולה 

המיועדות לצעירי� שביצעו ,  בני נוער שהו במסגרות של רשות חסות הנוער1,900עוד . לילד ולנוער

רשות . התנהגותיות או הסתגלותיות חמורות, עברות או הזקוקי� להגנה בגלל בעיות רגשיות

מוסדות פתוחי� בקהילה ומרכזי , כולל מוסדות סגורי�, ה מוסדות על פני רצ.חסות הנוער מפעיל

יחד ע� , בעשור האחרו� הקימה רשות חסות הנוער, מלבד זאת. אבחו� והתערבות בשעת משבר

מעונות לבני נוער שברחו מבית� או לבני נוער , � ואשלי�"כגו� על, ארגוני� וולונטריי� אחרי�

ידי השירות לאישה �המופעלי� על, בני נוער בסיכו� הוא מעונות לנערותשירות נוס. ל. חסרי בית

מעונות אלה משרתי� עשרי� נערות בכל זמ� נתו� ובס& הכול . ולנערה במשרד העבודה והרווחה

  . נערות בשנה�200משרתי� כ

  

ידי השירות לילד ולנוער במשרד העבודה "על(מאפייני הילדי ובני הנוער שהושמו בפנימיות 

  )ידי הרשות לחסות הנוער"רווחה ועלוה

רבי� מה� באי� . הילדי� ובני הנוער מושמי� במסגרות פנימייתיות עקב בעיות חמורות במשפחה

או  מבתי� שבה� , )ארבעה ילדי� או יותר(הוריות או משפחות מרובות ילדי� �ממשפחות חד

. י� או מחלת נפשכגו� התמכרות לסמ, אחד ההורי� סובל מבעיות חמורות בתפקוד החברתי

הילדי� עצמ� . ועל פי רוב סבלו מהזנחה פיזית או רגשית, שיעור ניכר סבלו מהתעללות הוריה�

רבי� מבני הנוער . וכ� מפערי� לימודיי� גדולי�, סובלי� מבעיות התנהגות ומבעיות רגשיות

�ת אנטימפגיני� התנהגו, ובמיוחד במסגרות של חסות הנוער, המושמי� במסגרות הפנימייתיות

רוב הילדי� הנמצאי� במסגרות פנימייתיות סובלי� מבעיות ביותר מתחו� . סוציאלית ועבריינית

  . אחד

  

  

  התפתחויות אחרונות במערכת הפנימיות בישראל

  :בה�, בעשור האחרו� חלו במערכת הטיפול הפנימייתי בישראל שינויי� משמעותיי�

לשיפור איכות הטיפול , יקוחפיתוח והפעלה של מערכת חדשה לבקרת איכות ולפ •

  במוסדות אלה

 פיתוח מודלי� חדשי� ומגוו� טיפול פנימייתי •

 .חיזוק הקשר בי� הילדי� בפנימיות לבי� הוריה� •

  

  שיפור איכות הטיפול במסגרות פנימייתיות

מספר סקירות שנערכו בסו. שנות השמוני� ובתחילת שנות התשעי� מיקדו את תשומת לב 

דיווחי� אלה  . הקשורות לאיכות הטיפול המסופק לילדי� ולבני נוער בפנימיותהציבור בסוגיות 

ה� למסגרות שבפיקוח השירות , זירזו את תהלי& פיתוחה של מערכת פיקוח ובקרת איכות חדשה

הפרויקט לשיפור מערכת הפיקוח של משרד . לילד ולנוער וה� למסגרות של רשות חסות הנוער



  5

למעקב ולהעלאה , להערכה, לפיקוח" שיטת הר."והתבסס על , 1994העבודה והרווחה החל בשנת 

לניטור איכות הטיפול " המסמני�"שיטת הר. מבוססת על גישת . מתמדת של ר. איכות הטיפול

גישה זו מבוססת על בחינת בעיות נבחרות של השוהי� . ועל עקרונות מבוססי� של הבטחת איכות

. ל בסיס מדדי� מקיפי� של איכות הטיפול במוסדותובדיקת� ע") מסמני�"המכונות (בפנימיות 

מוש� דגש . בריחה וניסיונות התאבדות, הישגי� לימודיי� גרועי�, הרטבה: דוגמאות למסמני�

דבר המאפשר , התהלי& והתוצאה, נאספי� נתוני� על המבנה. על השימוש בלקוח כמקור מידע

הפיקוח מתבצע על בסיס . מתאימהלזהות את הליקויי� ואת סיבותיה� ולהמלי� על התערבות 

הדבר מבטיח מעקב מתמיד אחר השירותי� וביצוע ההמלצות ומאפשר פיתוח מסגרת . מערכתי

  .ארצית לשיפור איכות הטיפול�כלל

  

. שיטת הר. לשיפור איכות הטיפול מיושמת כיו� ה� בשירות לילד ולנוער וה� ברשות חסות הנוער

פיתוח השיטה הצרי& בדיקה ועדכו� . ת איכות הטיפולהשיטה לא נועדה רק למעקב אחר תוצאו

 שיש best practiceשל סטנדרטי� ותקנות ועורר דיו� לגבי מטרות הטיפול הפנימייתי ועקרונות 

שיטת הר. מספקת מערכת מידע לגבי כל הילדי� ובני הנוער בפנימיות שנית� , בנוס.. לייש�

לב� �פתחויות ושינויי� הדורשי� את תשומתהת, לזיהוי מגמות) כפי שנעשה במסמ& זה(לנצלה 

  . של קובעי המדיניות

  

  שיפור ההתערבות והקשר ע ההורי

מחקרי� שנעשו לאחרונה בישראל ובעול� מדגישי� את החשיבות של שמירת הקשר בי� ילדי� 

, המש& הקשר ע� ההורי�. להוריה� בתקופת שהיית� של הילדי� במסגרות הפנימייתיות

ושמירה על קשר בי� הילד לקהילה שבה חי לפני ,  בתכנו� וביישו� ההתערבותמעורבות ההורי�

ביתית �נמצאו כמדדי� בעלי חשיבות בהצלחת תוכנית ההתערבות החו�, שעבר לפנימייה

)Viollioti 1995; wilson and Petrie 1988; Weiner and Weiner 1990 .(.אמנת האו, בנוס" �

ג� לאחר שהוצא מ� , לד לשמור על קשר משמעותי ע� משפחתולזכויות הילד מדגישה את זכות הי

  . הבית

  

המסגרות הפנימייתיות בישראל לא הדגישו את הקשר ע� ההורי� כרכיב , עד לשנות השמוני�

אנשי מקצוע רבי� בפנימיות , בגלל סיבות היסטוריות ואידאולוגיות, יתר על כ�. חשוב של הטיפול

, שלנסקי(ועל כ� נטו לראות בה� גור� שלילי בחיי הילד , די�ראו את ההורי� כמקור לבעיות היל

כמו ג� בטיפול , בשנות השמוני� החלו להכיר בחשיבות מעורבות ההורי� בחיי ילדיה�). 1994

בנורמות חברתיות ובתפיסה המקצועית ולאור , כתוצאה משינוי בערכי�, הנית� בפנימיות

  . החשיפה לממצאי מחקר כגו� אלה שצוטטו לעיל

  

נערכו מחקרי� שבחנו את הצעדי� שננקטו כדי לשמור על , בסו. שנות השמוני� ובשנות התשעי�

נער& מחקר שבח� כיצד ילדי� בפנימיות שומרי� על , 1991בשנת . הקשר ע� המשפחה ולשפרו

אי� פיקוח על ביקורי , במחקר נמצא כי ברוב המסגרות). 1991, לאופר(קשר ע� משפחותיה� 

מחקרי� .  קרובות אי� מקו� שבו הילדי� יכולי� להיפגש ע� הוריה� בפרטיותולעתי�, הורי�

שנערכו במחצית השנייה של שנות התשעי� הראו כי עיקר הקשר של ילדי� ע� הוריה� הוא 
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; 1996, דולב וברנע; 1994, בנדל וכ�(באמצעות ביקורי� של הילדי� בבית בסופי שבוע ובחגי� 

שמ� ואחרי� מצאו כי מחצית הילדי� נוסעי� הביתה פע� פליי). 1999, פליישמ� ואחרי�

רק שיעור קט� מ� .  מבקרי� בבית פע� בחודש�27%  פע� בשלושה שבועות ו16%, בשבועיי�

מצא כי ביקורי� אלה לא נוצלו  ) 1994, לאופר(לאופר , אול�. הילדי� אינ� מבקרי� בבית כלל

  .שר בי� ההורי� לבי� צוות הפנימייהלקידו� הקשר בי� הילדי� להוריה� וא. לא ליצירת ק

  

רוב המסגרות , למרות העדרה של מדיניות ממשלתית אחידה בנושא ביקורי הורי� ופעילות עמ�

 מ� 63%�69%במחקר� של בנדל וכ� נמצא כי . מקיימות פעילויות משותפות להורי� ולילדי�

מסגרות היה יו�  מה11%�25% �ב, המסגרות אפשרו לבני משפחה לבקר מבלי להודיע מראש

נמצא ). 1994בנדל וכ� ( מהמסגרות ארגנו הסעות וליווי הילדי� לבית� �80%ביקור קבוע ו

 ביקרו אות� בפנימייה 1996שהוריה� של כשני שלישי� מהילדי� בתשע המסגרות שנחקרו בשנת 

� השוואה בי. והוריה� של כמחצית הילדי� השתתפו בפעילויות בפנימייה) 1996, דולב וברנע(

קשר ,  מעלה כי בעוד שלרבות מהמסגרות יש קשר כלשהו ע� הורי הילדי�1996 לנתוני 1994נתוני 

 �1994 כמעט כל המנהלי� שרואיינו ב. זה הוא על פי רוב רק ע� הוריה� של אחוז קט� מהילדי�

 42%; קיבלו דיווח שוט. על התקדמות הילד מחברי הצוות, או כול�, דיווחו שרוב ההורי�

הסקר , מצד אחר). 1994בנדל וכ� (� דיווחו שחלק מ� ההורי� קיבלו ייעו� מ� הצוות מהמנהלי

 מ� ההורי� נפגשו בקביעות ע� עובד סוציאלי 4% מצא כי רק 1996שנער& בקרב הילדי� בשנת 

כמו כ� נמצא כי א. שהעובדי� .  נפגשו ע� עובד סוציאלי פע� בחודש14%ועוד , בפנימייה

אנשי הצוות שעבדו ישירות ע� , י רוב בקשר שבי� הילדי� להוריה�הסוציאליי� תמכו על פ

ולעתי� קרובות האשימו אות� בבעיותיה� של הילדי� , הילדי� היו חצויי� ביחס� כלפי ההורי�

פעמי� רבות חסרו לעובדי� הסוציאליי� הכישורי� והניסיו� , זאת ועוד). 1996דולב וברנע (

ה� חשו כי הדבר מקשה עליה� ; � קרובי משפחה אחרי�הנדרשי� לתקשורת טובה ע� הורי� וע

  . ונטו להטיל את האחריות לעבודה ע� ההורי� על לשכת הרווחה המקומית

  

ההכרה הגוברת בכ& שיש להדגיש ולחזק את הקשר ע� ההורי� הביאה ליוזמות רבות שנועדו 

שר ע� ההורי� הכוללת שמירת הק, אחת היוזמות. לקד� רכיב זה במערכת הטיפול הפנימייתי

פנימיות רבות , מלבד זאת). ראה להל�(יו� �קהילתיות ופנימיות�היא הקמת פנימיות, וחיזוקו

שבה� " חדרי ביקור", הכוללות ימי פעילות מיוחדי� להורי� ולילדי�, מפעילות תוכניות להורי�

הורי� תכניות התערבות מיוחדות ל, ההורי� יכולי� לבלות ע� ילדיה� בפנימייה בסופי שבוע

תקנות הממליצות על השתתפות הורי� בתהליכי , בנוס.. והחזרי דמי נסיעה להורי�, ולילדי�

ראה (קבלת החלטות הנוגעות להשמה חו� ביתית הודגשו ונאכפו ונערכו הכשרות בתחו� זה 

�  ).להל

  

רשות חסות הנוער נקטה א. היא מדיניות לחיזוק הקשר של ההורי� ע� המעונות וע� המסגרות 

הטמעת דעותיה�  במערכת המידע , כולל שיתופ� בדיוני� ובתהליכי קבלת החלטות,  הרשותשל

  . של הרשות והכשרת הצוות בהפעלת התערבות משפחתית וקבוצתית להורי� במסגרת המעונות

  

היו� עלה שבעשור � מנתוני� שנאספו לאחרונה במסגרת הערכת הפנימיות הקהילתיות ופנימיות

 �  מהורי הילדי� ביקרו ב41%.  ר במעורבות ההורי� במסגרות הפנימייתיותהאחרו� חל שיפור ניכ
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 מ� 14%רק , יתר על כ�. 1996  בסקר 27%לעומת ;  את ילדיה� פע� בשבועיי� לפחות2002

מידע מתו& הערכת , בנוס.. 1996 בשנת 31%לעומת ,   לא ביקרו את ילדיה� כלל�2002ההורי� ב

 �50%י� כיו� נוטלי� חלק בתהלי& קבלת ההחלטה בועדות החלטה מצביע על כ& שההור

שני המחקרי� מצביעי� על כ& ששמירה וחיזוק של הקשר בי� הילדי� , יחד ע� זאת.  מהמקרי�

להוריה� עדיי� איננו נחשב לנורמה במערכת הפנימייתית בישראל ושיש להשקיע מאמצי� נוספי� 

  . בכיוו� זה

  

שה להגיש המלצות לדרכי� לחיזוק הקשר בי� ילדי� הוקמה ועדה ממלכתית שנתבק, 2002בשנת 

מסקירה שהוכנה בעבור ועדה זו עלה ששמירה על ִקרבה . ובני נוער בפנימיות לבי� הוריה�

הכשרת הצוות , השקעת משאבי� בתחו� זה, גאוגרפית בי� הילדי� להוריה� במידת האפשר

 כל אלה רכיבי� חיוניי� –י� לשינוי גישת� כלפי ההורי� והקניית כישורי� לעבודה ע� ההור

  ). 2000, דולב וזילכה(לביצוע שינוי מעי� זה 

  

  פיתוח מודלי חדשי ומגווני של טיפול פנימייתי

השינויי� במערכת הפנימייתית הביאו ג� לפיתוח מודלי� חדשי� של טיפול פנימייתי לילדי� 

   :נית� להבחי� בארבע מגמות עיקריות. צעירי� ולבני נוער במצוקה

  

 12�15מעונות משפחתיי� ובה� , לדוגמה,  אלה כוללות:הקמת מסגרות קטנות ואינטימיות יותר

ילדי� החיי� ע� זוג נשוי וכ� יחידות משפחתיות עצמאיות בתו& מסגרות פנימייתיות גדולות 

מסגרות אלה פותחו בעקבות המגמה הבינלאומית למסגרות קטנות ולאור ההכרה בכ& . יותר

� הילדי� זקוקי� לסביבה טיפולית קטנה ואינטימית יותרשלפחות חלק מ .  

  

התפתחות חדשה ומרכזית : הקמת מסגרות פנימייתיות הקשורות לקהילות שבה� ה� ממוקמות

אשלי� מובילה יוזמה . במערכת הפנימיות בישראל היא הקמת מסגרות פנימייתיות בקהילה

מסגרות אלה . יו��תיות ופנימיותפנימיות קהיל: להקמת שני סוגי� של מודלי� קהילתיי�

הספקת התערבות למשפחה : ממוקמות בקהילת הא� של הילד ומדגישות את העקרונות האלה

שמירה על ; עירוב ההורי� בטיפול הנית� בפנימייה; שמירת הקשר בי� הילד להוריו; כיחידה אחת

והחזרת הילד ; 'המרפאה וכו, ס"המתנ, הקשר בי� הילד למוסדות הקהילתיי� כגו� בית הספר

, לדוגמה. א& יש ג� מודלי� נוספי�, מודלי� אלה ה� הנפוצי� ביותר.  שני�2�3לביתו לאחר 

מעונות משפחתיי� קהילתיי� המופעלי� על ידי אור שלו� ומדגישי� פחות את הקשר ע� 

מעונות לעברייני� המופעלי� על ידי . ההורי� אבל משקיעי� בשמירה על קשרי הילד ע� הקהילה

בני הנוער במעונות אלה אינ� , אמנ�. ות חסות הנוער פועלי� ג� ה� על פי עקרונות דומי�רש

�בית (אול� ה� מתגוררי� בהוסטל וכל פעילות� ,  באי� דווקא מ� הקהילה שבה ממוק� המעו

  .          מתרחשת בקהילה) בילויי�, עבודה, ספר

  

 שהוזכרו , היו��פנימיות: ימייתי מלאכחלופה לטיפול פנ" חלקיי"הקמת מודלי פנימייתיי

המסגרת מספקת את כל טווח , כאמור". חלקית"מהוות ג� ה� דוגמה למסגרת פנימייתית , לעיל

מחקר . הילדי� חוזרי� הביתה כל לילה, אול�; ההתערבויות והטיפול המסופקי� בפנימייה

רוב הילדי� .  הנית�הערכה של מסגרות אלה מצביע על כ& שה� מאפשרות גמישות במידת הטיפול
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א& יש ילדי� שהולכי� ישירות מהבית , לפני שה� הולכי� לבית הספר, מגיעי� למסגרת בבוקר

  .הילדי� יכולי� לבלות בבית בשעות אחר הצוהריי� פע� או פעמיי� בשבוע, כמו כ�. לבית הספר

  

 וקובעי זוכות לפופולריות רבה בקרב נותני השירותי�, שפותחו רק לאחרונה, מסגרות אלה

מחקר שנער& בקרב אנשי מקצוע בתחו� זה העלה כי ה� המליצו על . המדיניות וכ� בקרב ההורי�

 ממדג� מייצג של ילדי� הנמצאי� היו� במסגרת פנימייתית �50%יו� ל� הסדר של פנימיית

הערכת המסגרות הללו מצביעה על כ& שלעתי� קרובות ההורי� אינ� תופסי� את . מלאה

ממצאי� ראשוניי� מ� ההערכה מעידי� . וה� מרוצי� מאוד מ� התכנית" מייהפני"ההתערבות כ

יו� במש& שנתיי� טוב מעט יותר בתחומי� מסוימי� �כי מצב� של הילדי� שנמצאו בפנימיות

  .בהשוואה לילדי� במסגרות שיקו� רגילות וכי ה� מסתגלי� באותה מידה לתכנית

  

לאחרונה היו ניסיונות לפתח חלופות . 6�14גילאי , יו� מיועדות לילדי� צעירי� יותר�פנימיות

אלה נתפסי� כחלופות להשמה פנימייתית , אול�. ג� לבני נוער במצוקה" חלקיות"קהילתיות 

תכליתיי� לבני נוער מופעלי� כיו� �מודלי� שוני� של מרכזי� רב". חלקי"ולא כמודל פנימייתי 

רכזי� אלה נבדלי� אלו מאלו בהגדרת מ. על ידי ארגוני� שוני� העובדי� ע� נוער בישראל

כול� שואפי� לספק , ע� זאת. אוכלוסיית היעד כמו ג� במגוו� ההתערבויות ובמיקוד הטיפול

הלימודי� והפנאי , הרגש, מעני� כוללניי� ואינטנסיביי� לצורכי הילדי� בתחומי החברה

עדי� לספק מענה ה� מיו.  במסגרת סביבה פיזית המספקת שירותי� במש& זמ� נתו� בכל יו�

אשלי� . בתו& קהילת הא� של הנער, הדומה למענה המסופק בפנימייה" בסיכו�"כוללני לנוער 

, זאת בשיתו. ע� משרד העבודה והרווחה, היא אחד הארגוני� המובילי� בפיתוח מעני� אלה

 מודלי� נוספי� נמצאי� בשלבי. רשויות מקומיות וארגוני� וולונטריי� שוני�, משרד החינו&

ובידי אג. התיקו� במשרד העבודה והרווחה ) באשדוד(פיתוח בידי המוסד לביטוח לאומי 

כל המודלי� האלה הנ� חדשי� ).  מסגרות חינו& מיוחד לבני נוער במצבי סיכו� גבוה–במפתני� (

עדיי� לא ברור מה מקומ� על רצ. המעני� . והערכות שלה� נמצאות בשלבי� ראשוניי�

  .יי�הפנימייתיי� והקהילת

  

בשני� האחרונות נעשה מאמ� לפתח מעני� : פיתוח מסגרות לקבוצות אוכלוסייה נוספות

דוגמה חשובה לכ& היא המסגרות .  פנימייתי� בעבור קבוצות אוכלוסייה שקוד� לכ� הוזנחו

הקמת מסגרות לאוכלוסיות . לאחר אשפוז שהוקמו כחלופה לטיפול בבית חולי� לחולי נפש

רשות חסות הנוער הקימה ארבעה מרכזי� . מערכת הפנימייתית לבני נוערנוספות בלטה יותר ב

הקמת המודלי� . מועד  המיועדי� לבני נוער שברחו מבית� או חסרי בית�לטיפול פנימייתי קצר

האלה דרשה משתי המערכות לפתח ידע ונהלי� חדשי� המתאימי� לצורכיה� המיוחדי� של 

, יא הקמת מסגרת לצעירי� הומוסקסואלי� ולסביותהתפתחות נוספת כיו� ה. אוכלוסיות אלו

  . ג� היא מטע� אג. התיקו� במשרד העבודה והרווחה

  

  סוגיות עיקריות בטיפול הפנימייתי

עדיי� נותרו בעינ� , למרות ההתפתחויות הרבות שהתרחשו במערכת הטיפול הפנימייתי בישראל

תפתחויות החדשות העלו סוגיות המגמות והה, בנוס.. סוגיות רבות שהתגלו במחקרי� קודמי�

  . שחלק� עומד במרכז� של יוזמות חדשות, חדשות
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  לימודי בטיפול הפנימייתי

מספר מחקרי� הצביעו על כ& שילדי� . אחד התחומי� שנחשב לבעייתי ביותר הוא תחו� החינו&

�קר שנער& בבמח.  ונוער במערכת הפנימייתית בישראל סובלי� מפערי� ניכרי� בתחו� הלימודי

 היו בפיגור של 33%מה� ,  מהילדי�  היו מתחת לרמת הכיתה71% בעשר פנימיות נמצא כי 1994

נתוני� אחרוני� ממערכת הפיקוח של הר. מעידי� ). 1996, דולב וברנע(שלוש שני� או יותר   

 אינ� מסתגלי� למערכת �41%שלמחצית מהילדי� בפנימיות הישגי� נמוכי� מ� הממוצע וש

הפנימיות משקיעות , כמו כ� המחקרי� מראי� כי למרות הפערי� הלימודיי� הגדולי�. ודיתהלימ

). 1999, פליישמ� ואחרי�; 1996, דולב וברנע(משאבי� מוגבלי� בלבד בתמיכה בתהלי& הלימודי 

  . הישגיה� הלימודיי� של בני נוער ברשות חסות הנוער ג� ה� נמוכי�

  

העלתה כי , אשר התבצעה לאחרונה,  מדינות כולל ישראלסקירה של הטיפול הפנימייתי בשבע

ואינ� מצליחי� , הילדי� הנמצאי� בטיפול פנימייתי ה� בעלי הישגי� נמוכי�, ברוב המדינות

הרמה הלימודית שאליה מגיעי� , בכל המדינות, יתרה מכ&. להגיע ליעדי� לימודיי� סבירי�

שתת. במסלולי חינו& אקדמיי� ומקצועיי� הילדי� ובני הנוער בפנימיות אינה מאפשרת לה� לה

מכא� ברור שיש צור& במאמ� לשיפור התוצאות בתחו� זה  . טובי� לאחר שעזבו את הפנימייה

)McSherry and Iwanec, 2002.(  

  

מחקרי� מ� העול� מצייני� סיבות שונות להישגי� הלימודיי� הנמוכי� של צעירי� בטיפול 

סיבות אלה קשורות לשלושה ). McSherry and Iwanec, 2002; 2000, דולב וזילכה(בפנימייתי 

ה� ,  בחזרה  לקהילה�או ממנה , ייתכ� שבעקבות המעבר של הילדי� לפנימייה: תחומי� עיקריי�

ולכ� אינ� יכולי� , או שה� עוברי� מבית ספר לבית ספר, אינ� מבקרי� בבית הספר באופ� סדיר

לקיחת אחריות משותפת על �חוסר התיאו� ואי; ריתספ�ליהנות מיתרונותיה של  המערכת הבית

�והקדימות הנמוכה הניתנת ; חינו& הילדי� מטע� המסגרת הפנימייתית מכא� ובית הספר מכא

שהכשרת� ועניינ� מותאמי� יותר לצרכיו החברתיי� , ידי צוות הפנימייה�לנושא הלימודי על

קרי� שנסקרו מסכימי� שיש למקד רוב המח. והרגשיי� של הילד מאשר לדרישות מערכת החינו&

את המאמצי� לשיפור ההישגי� הלימודיי� בהבטחת ההמשכיות והסדירות של הביקור בבית 

בתכנו� משות. מטע� בתי הספר והפנימיות וקביעת יעדי� משותפי� ובהדגשת מרכזיות , הספר

  . נושא הלימודי� בפנימיות להבטחת עתידו ורווחתו של הילד

  

בותה של הגדלת ההשקעה בשיפור הישגיה� הלימודיי� של הילדי� בטיפול למרות ההכרה בחשי

מידה מסוימת של תמיכה והעשרה . ההתמודדות ע� אתגר זה באר� הייתה מעטה, פנימייתי

 הוועד למע� –" ילדי�"לימודית ניתנת במסגרות אלה מטע� מגוו� ארגוני� וולונטריי� כולל 

הוקמה לאחרונה לבדיקת סוגיה זו הצביעה על הצור& ועדה ש, אול�. ילדי� בטיפול פנימייתי

  .במאמ� ממלכתי מתוא�  של משרד החינו& ומשרד העבודה והרווחה
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לאור הצלחתה המוגבלת של הרשות . תיאו� מסוג זה כבר נער& במסגרות רשות חסות הנוער

נוער הוחלט להפעיל תכנית חינוכית מיוחדת ל, לקד� את הישגיה� הלימודיי� של בני הנוער

התכנית מופעלת במסגרות של . שפותחה במשרד החינו& במיוחד בעבור אוכלוסייה זו, מנותק

והיא נערכת בפיקוח השירות , חסות הנוער על ידי ארגוני� המפעילי� את אותה התכנית בקהילה

מופעלת שיטה חדשה לקביעת צורכיה� הלימודיי� של בני , במקביל. לקידו� נוער במשרד החינו&

  . זאת במסגרת מערכת המידע של רשות חסות הנוער,  קביעת יעדי� ומעקב אחר הישגי�,הנוער

  

  מיומנות והכשרה של הצוות המטפל

איכות הצוותי� בטיפול הפנימייתי וכישוריה� מהווי� גור� עיקרי בקביעת איכות הטיפול 

הצור& בכוח . וביכולת השירות לענות על צורכיה� המורכבי� של הילדי� השוהי� במסגרות אלה

מתעוררי� אתגרי� , בנוס.. אד� מיומ� בולט עוד יותר ככל שצורכי הילדי� נעשי� מורכבי� יותר

שיפור ההישגי� הלימודיי� ושמירה על קשרי� ע� , כגו� שמירה על הקשר ע� ההורי�, חדשי�

  . כל אלה דורשי� מידה רבה של מיומנות ושל הכשרה–מוסדות קהילתיי� 

  

 הזמי� על הכשרת� ומיומנויותיה� של אנשי הצוות בפנימיות בישראל מעיד המידע, למרות זאת

שברוב הפנימיות , אמנ�, מצאו) 1999(פליישמ� ואחרי� . כי קיימי� אתגרי� רבי� בתחו� זה

אול� ממחקרי� שנערכו בשנות התשעי� עלה , פי התקנות�עמדו הצוותי� בדרישות ההשכלה על

��11% ורק ל, ות יש השכלה תיכונית בלבד או א. פחות מזה מאנשי הצוות בפנימי58%�80% �של

המנהלי� דיווחו על קשיי� בגיוס כוח אד� , בנוס..   יש תעודת הוראה או תואר אקדמי25%

שמצא כי למעלה ) 1994(ממצאי� אלה נתמכי� על ידי בר ). 1999פליישמ� ואחרי� (ובשמירה עליו 

  .� או פחותמשליש מאנשי הצוות עובדי� בפנימיות כשנתיי

  

מקבלי� , ניתוח של מצב כוח האד� בטיפול הפנימייתי העלה כי רבי� מהמטפלי� פחות משכילי�

 �משכורות נמוכות יותר ובעלי מעמד מקצועי נמו& יותר מאשר אנשי המקצוע העובדי� באות

תיאורי התפקיד שלה� מוגדרי� בצורה כללית מאוד ומתפרסי� על טווח רחב , ע� זאת. המסגרות

כמו ג� , ההכרה באתגרי� שעמ� מתמודדי� המטפלי�). 2000, דולב וזילכה(ל הגדרות ודרישות ש

הצור& לשפר את תפקוד� הביאו לפיתוח תכנית אב להגדרת היעדי� ותיאורי התפקיד של 

למת� תמיכה ולתגמול של עובדי� , להספקת השתלמויות והכשרות אינטנסיביות יותר, המטפלי�

  . תכנית זו לא החלה עדיי� לפעול בשטח בגלל מגבלות תקציביות. מנוסי� וטובי� יותר

  

  תוצאות הטיפול הפנימייתי

מעוניינות מדינות רבות לדעת באיזו מידה הטיפול הפנימייתי מקד� את התפתחות , לאחרונה

, למרות זאת. לעומת החלופות, ומהי מידת הצלחתו, הילדי� ואת רווחת� בתחומי� שוני�

העלתה כי יש רק ) כולל ישראל(חרונה במוסדות פנימייתיי� בשבע מדינות סקירה שנעשתה לא

המדינה היחידה , מבי� המדינות שנכללו בסקר. מידע מועט על תוצאותיו של הטיפול הפנימייתי

מחקר זה הביא . שבה נער& מחקר מעמיק יותר בנושא תוצאות הטיפול הפנימייתי הייתה אנגליה

ספרד , נורבגיה(במדינות האחרות . ו� אירלנד וברפובליקה האיריתבעקבותיו שינוי מדיניות בצפ

). McSherry and Iwanec, 2002(יש מידע מועט ביותר על תוצאות הטיפול הפנימייתי , )וברזיל
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. קשה מאוד ללמוד על תוצאות הטיפול הפנימייתי מבחינה מתודולוגית, מלבד מיעוט המחקרי�

�  ). GAO 1994. ( רוב כמוטל בספקג� המידע שקיי� נחשב כל פי, על כ

  

מנתוני מחקרי� שנערכו באנגליה ובמדינות אחרות עולה שילדי� . המידע שקיי� אינו מעודד

ונוטי� להיות בעלי , ללא תמיכה, היוצאי� מהטיפול הפנימייתי נוטי� לעשות זאת מוקד�

יטב כבוגרי� בעלי הכנסה נמוכה ובאופ� כללי אינ� מתפקדי� ה, מובטלי�, הישגי� נמוכי�

  . צעירי� בחברה

  

יש . המחקר המתייחס לתוצאות הטיפול הפנימייתי נמצא בשלבי� ראשוניי� בלבד, בישראל

א& ברוב המקרי� התוצאות , פנימיות העורכות סקרי מעקב אחר ילדי� ובני נוער שהיו בטיפול�

לדי� ובני נוער כיו� נערכי� שני מחקרי� שיטתיי� הבודקי� י. חלקיות ואינ� זמינות לציבור

רמי בנבנישתי ואחרי� באוניברסיטה העברית חוקרי� בוגרי� של מוסדות ' פרופ. בוגרי פנימיות

. עורכת סקר של ילדי� בוגרי פנימיות בעבור אשלי�, יועצת פרטית, איריס זילכה; אור שלו�

מידע , זו הפע� הראשונה, ההערכה של הפנימיות הקהילתיות ופנימיות היו� מספקת, מלבד זאת

  .       על התקדמות הילדי� במסגרות שיקומיות על פני תקופה של שלוש שני�

  

משרד העבודה והרווחה ומשרד החינו& , שהוקמה בחסות אשלי�, הוועדה לתכנו� אסטרטגי

. הדגישה לאחרונה את חשיבותו של איסו. מידע שיטתי הקשור לתוצאות הטיפול הפנימייתי

ת הפיקוח והבטחת האיכות שהופעלו במסגרות שבפיקוח משרד חשוב ג� לציי� שרבות משיטו

העבודה והרווחה יספקו מידע שיטתי יותר על התקדמות הילדי� בטיפול הפנימייתי ועל תוצאות 

  . הטיפול

  

  עזיבה ומש� השהייה, הצטרפות למסגרות פנימייתיות

ממצאי� . ימוש בולאחרונה התעוררו סוגיות הקשורות להקצאת הטיפול הפנימייתי ולדפוסי הש

לגבי מש& , מדאיגי� ממחקרי� שנעשו לאחרונה העלו שאלות לגבי ההחלטה על הוצאת ילד מביתו

מחקר ארצי על .  השהייה במסגרת הפנימייתית ולגבי הקריטריוני� ליציאה מטיפול פנימייתי

בלת הצביע על כמה ליקויי� בתהלי& ק) 2000בנבנישתי וטימר , דולב(ועדות החלטה מקומיות 

העיקריי� בה� היו המחסור במידע שיטתי במקרי� . ההחלטות בכל הנוגע להשמה מחו� לבית

וכ� חוסר עקיבות בהחלטות על הוצאת� של ילדי� מ� , דיוני� קצרי� מדי בחלופות השונות, רבי�

שבו מומחי� , מחקר נוס.. הא� כל ההוצאות מ� הבית היו הכרחיות, מכא� נשאלת השאלה. הבית

העלה ג� הוא , ולהמלי� על טיפול קהילתי או על הוצאה מהבית, לעבור על דוחות בכתבהתבקשו 

המומחי� המליצו על התערבות קהילתית . ספקות לגבי חלק מ� ההחלטות על הוצאה מהבית

  .  ממדג� של מקרי� שהתבססו על תיאורי ילדי� הנמצאי� כיו� בטיפול פנימייתי�50%כמעט לכ

  

החלטה נתגלו ממצאי� מדאיגי� ג� לגבי בדיקת מצב� של הילדי� במחקר הארצי על ועדות 

המחקר העלה כי ועדות ההחלטה בודקות את מצב� של הילדי� . שכבר נמצאי� בטיפול פנימייתי

, דולב(רק שיעור מזערי מהילדי� מוחזרי� לבית� , וכאשר ה� עושות זאת, לעתי� רחוקות בלבד

תו& ההערכה של פנימיות קהילתיות ופנימיות יו� ממצאי� חדשי� מ). 2000בנבנישתי וטימר 
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איננה , כבסיס לאפשרות להחזרת הילד הביתה, מעידי� ג� ה� שבדיקה מחודשת של  מקרי�

  . הלי& סטנדרטי ברוב המסגרות הפנימייתיות

  

, היו��ה� של הפנימיות הקהילתיות וה� של פנימיות, א. שהחזרת הילד לביתו מוגדרת כיעד עיקרי

 מ� הילדי� שכבר שוהי� בפנימיות הקהילתיות במש& 53%הסוציאליי� טענו כי העובדי� 

יזדקקו לטיפול פנימייתי , יו� למש& תקופה זו�  מ� הילדי� השוהי� בפנימיות�40% ו, שנתיי�

העובדי� העריכו שה� יזדקקו לפחות לעוד שנה או שנתיי� של , באשר לשאר הילדי�. טווח�ארו&

המשמשי� כקבוצת השוואה ,  המטפלי� בילדי� במסגרות השיקומיותעובדי� סוציאליי�. טיפול

. ביתיות�טווח במסגרות חו�� מ� הילדי� יזדקקו לטיפול ארו&�64%העריכו ש, במחקר ההערכה

ממצאי� אלה מצביעי� על כ& שיש להגביר את המאמצי� בכיוו� של קיצור משמעותי של מש& 

  . השהייה במסגרות הפנימייתיות

  

ההערכה של הפנימיות הקהילתיות , עה המועטה מאוד בהחזרת הילדי� לבית�למרות ההשק

היו� מעידה ששיעור ניכר מ� הילדי� בכל זאת עוזבי� את המסגרת הפנימייתית לאחר �ופנימיות

 מ� הילדי� 26%, במהל& השנה הראשונה למחקר. וזאת ללא תכנו� מסודר, שנה או פחות

 מ� הילדי� במסגרות השיקומיות �9%מיות הקהילתיות ו מ� הילדי� בפני18%, היו��בפנימיות

רוב הילדי� . כמעט מחצית מאלה שעזבו את המסגרות חזרו לבית�. הרגילות עזבו את המסגרת

עזיבת המסגרת לא הייתה מתוכננת או , ברוב המקרי�. שעזבו עשו זאת בגלל בעיות הסתגלות

הילדי� שנכללו במחקר ועזבו את למרות שמספר . מתואמת ע� שירותי הרווחה בקהילת הא�

�הממצאי� מהווי� סיבה נוספת לחשש באשר לתהליכי הפיקוח על כניסה , המסגרות היה קט

  . ויציאה מטיפול פנימייתי

  

מתגבשי� בימי� אלה הליכי� חדשי� לשיפור תהלי& קבלת ההחלטות , בעקבות ממצאי� אלה

יוזמות ממשלתיות אשר ישפרו . ב  עזיבתהה� בשלב ההצטרפות לפנימייה וה� בשל, ותכנו� הטיפול

אלה . את נוהלי העבודה וקבלת ההחלטות בוועדות ההחלטה נמצאות ג� ה� בשלבי תכנו� ויישו�

המופעל במשות. על ) אשר ייוש� במספר מצומצ� של רשויות מקומיות(פיילוט � כוללות פרויקט

ות ההחלטה והקצאת השירותי� לשדרוג ועד, מכו� ברוקדייל�וינט'אשלי� וג, ידי משרד הרווחה

באמצעות הענקת תקציבי� גמישי� לרשויות והכנסת תהלי& תכנו� שיטתי יותר ה� ברמה 

משרד העבודה והרווחה מוביל יוזמה ממלכתית לשיפור , במקביל. האישית וה� ברמת הקהילה

על מבוססת , הנמצאת בשלבי הפעלה ראשוני�, יוזמה זו. תהליכי העבודה של ועדות ההחלטה

ומטרתה להביא , ממצאי המחקר שבדק את ועדות ההחלטה ועל המלצות של ועדה ציבורית

וכ� להגביר את , החלטות מסודרי� יותר של ועדות ההחלטה�למידע שיטתי יותר ולתהליכי קבלת

  . מידת המעורבות והשותפות של ההורי�

  

� הפנימיות יוזמה נוספת הנמצאת בפיתוח נועדה לקד� את החזרת הילדי� לבתיה� מ

פיתחו אשלי� , לאור ההצלחה המוגבלת עד היו� בהשגת יעד זה. היו��הקהילתיות ומפנימיות

התהלי& כולל בדיקת כל . ומשרד העבודה והרווחה תהלי& מובנה ומוסדר יותר של החזרה לבית

ה הכנסת תכנו� טיפול מובנ, גיבוש וניסוח קריטריוני� להחזרת ילדי� לבית�, מקרה בסו. כל שנה

בשיתו. ע� השירותי� בקהילה והקצאת תקציבי� נוספי� לשירותי� קהילתיי� כדי לסייע 
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יוזמה זו יכולה לשמש ג� כבסיס ליצירת תהלי& . במעבר מ� המסגרות הפנימייתיות לקהילה

      .   מסודר יותר של בדיקה מחודשת ותכנו� טיפול לילדי� המוחזרי� לבית� ממסגרות אחרות
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  קשרי ע השירותי הקהילתייחיזוק ה

פיתוח מודלי� קהילתיי� לטיפול פנימייתי ויצירת פיקוח , שמירה על קשרי הילדי� ע� הוריה�

 כל אלה מחייבי� עבודה משותפת ע� שירותי הרווחה –מוקפד יותר על הכניסה והיציאה מטיפול 

הראו כי הקשר בי� ממצאי� ממחקרי� שנערכו בשנות התשעי� . ושירותי� אחרי� בקהילת הא�

במקרי� ). 1996דולב וברנע (המסגרות הפנימייתיות לבי� השירותי� בקהילת הא� היו מועטי� 

שמחי� להעביר את האחריות על הילד , יתר�הסובלי�  מעומס, השירותי� הקהילתיי�, רבי�

ות המרחק הגיאוגרפי בי� רבות מהמסגר, במקביל. ורווחתו לאנשי המקצוע במסגרת הפנימייתית

אחד . הפנימייתיות לבי� בתי הילדי� מנעו שיתו. פעולה בהתערבות למע� הילד או משפחתו

היו� הוא השארת האחריות על הילד �העקרונות המרכזיי� של הפנימיות הקהילתיות ופנימיות

, לצור& זה. בידי שירותי הרווחה בקהילה ובדומה לכ& שירותי חינו& ושירותי� חברתיי� אחרי�

, בתהליכי למידה ובישיבות פרטניות על כל מקרה ומקרה,  רב בפעילות משותפתהושקע מאמ�

ממצאי ההערכה מצביעי� על כ& .  בשיתו. הצוותי� מ� המסגרות הפנימייתיות ומ� הקהילה

 �שההשקעה בהבניית הקשרי� הללו ובשמירה עליה� הביאו לשיתו. פעולה נרחב יותר בי

בפנימיות הקהילתיות תכניות הטיפול נבנו ; מקומיותהמסגרות הפנימייתיות לבי� הקהילות ה

 מ� ההורי� והילדי� 93%בצוותא על ידי אנשי המקצוע מהקהילה ומהמסגרת הפנימייתית בעבור 

אחוזי� , בנוס.). היו�� במסגרות פנימייתיות רגילות ואחוז דומה בפנימיות�52%בהשוואה ל(

בהשוואה לילדי� , בפנימיות קהילתיותיו� ו� גדולי� יותר של משפחות ע� ילדי� בפנימיות

מקבלי� טיפול משירותי הרווחה , ולהורי� בקבוצת ההשוואה המורכבת מפנימיות רגילות

  . המקומיי� ומשירותי� אחרי� בקהילה

  

הנתוני� מקבוצת ההשוואה  מעידי� שעדיי� נותרה עבודה רבה כדי לחזק את הקשרי� , ע� זאת

הדבר דורש מ� הקהילות לקבל אחריות על המש& . ר�ע� השירותי� הקהילתיי� ברחבי הא

הניסיו� שנצבר , בנוס.. וכ� השקעת משאבי� שאינ� תמיד זמיני�, ההשקעה בטיפול בילד

היו� מצבעי על כ& שיש צור& בהשקעה רבה בהבניית תהליכי �בפנימיות הקהילתיות ובפנימיות

  .      צור קשרי� מעי� אלוכדי לי, למידה משותפת והתגברות על קשיי�, עבודה משותפי�

  

  סיכו

במסמ& זה נסקרו המבנה וכמה מ� ההתפתחויות והאתגרי� העיקריי� הניצבי�  כיו� בפני 

נית� לסווג את הסוגיות שנידונו לשתי קטגוריות . הטיפול הפנימייתי לילדי� ולנוער בישראל

  : עיקריות

ייתיות ובניטור ושיפור הצור& להשקיע בשיפור איכות הטיפול הנית� במסגרות פנימ •

אשר הופעלו בשירות לילד , המערכות להבטחת האיכות ולניטור התוצאות. תוצאותיו

מהוות בסיס חשוב למעקב אחר איכות , ולנוער  ובצורה נרחבת יותר ברשות חסות הנוער

שתי סוגיות בולטות שנידונו במסמ& זה ה� הצור& לשפר את התהלי& . הטיפול ותוצאותיו

והצור& להשקיע בשדרוג , ההישגי� הלימודיי� של הילדי� בטיפול הפנימייתיהלימודי ו

לש� התמודדות ע� שתי סוגיות אלו דרוש שינוי במדיניות הממלכתית . כוח האד�

וכ� פיתוח כלי� מקצועיי� מובני� ונוהלי עבודה אשר יתמכו ביישו� , ובקדימויות
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 פרקטיקות אשר יענו על צורכיה� אתגר נוס. בתחו� זה הוא פיתוח.  מדיניות זו בשטח

  . אשר לה� לא פותחו עדיי� מסגרות מתאימות, של אוכלוסיות חדשות

קבוצת סוגיות שנייה קשורה לתפיסת הטיפול הפנימייתי כרכיב ברצ. של שירותי� עבור  •

" חלקיי�"גישה חדשה זו באה לידי ביטוי בפיתוח מודלי� ". בסיכו�"ילדי� ובני נוער 

בתשומת לב רבה יותר לקשרי� בי� המסגרות הפנימייתיות לבי� , ייתילטיפול פנימ

הקהילות המקומיות ובמגמה של שיפור התהלי& המערכתי של יציאה מטיפול פנימייתי 

א� כי בשלבי� , מספר יוזמות נמצאות בתהלי& פיתוח לתמיכה בגישה זו. וחזרה לבית

 .ראשוניי� בלבד

מעורבות� בטיפול הפנימייתי הוא נושא העולה חיזוק השותפות ע� ההורי� וחיזוק  •

מוכר כרכיב , כשלעצמו, הקשר ע� ההורה, מצד אחד. מתו& שני התחומי� שנמנו לעיל

מעורבות ההורי� בתהליכי , במקביל. חשוב של איכות הטיפול במסגרות פנימייתיות

. יתכנו� ההתערבות ויישומה מהווה גור� מרכזי ביצירת רצ. טיפול, קבלת ההחלטות

סוגיה מרכזית נוספת היא ההשקעה בפיתוח דפוסי� ונהלי� אשר יקדמו שיתו. , כלומר

 .  פעולה ומעורבות של ההורי�
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