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 תקציר

  מטרת המחקר

הייתה לבחון את תפקודם הרגשי וההתנהגותי של חניכים )גילאי  (2010-בשנערך )מטרתו של המחקר הנוכחי 

ביעות רצונם וש , החוויה שלהם בפנימייה,( בפנימיות שיקומיות וטיפוליות והערכתם את איכות חייהם11-19

החניך, הצוות, והמנהל, הראייה של  מזוויתבפנימייה. המחקר כולל בחינה של מאפיינים שונים מהיבטים שונים 

שעשויים לתרום לתפקוד ולרווחה של החניך בפרט ולתפקוד הפנימייה בכלל. סוגיית האקלים החברתי 

החניך, איש הצוות  -לעשייה הפנימייתיתהישירים העיקריים  םיא מוערכת על ידי השותפיבפנימייה, כפי שה

החקירה הנוכחית. חקירה זו מונחית על ידי התפיסה היא אחת הסוגיות העומדות במרכזה של  -והמנהל

כמעצבים את ההתפתחות ואליים האקולוגית שרואה הן במאפייני החניך האישיים, והן במאפיינים קונטקסט

   (. Bronfenbrenner, 1979והחוויות של החניך בסביבתו )

ם בין מאפייני החניך המוצגים בדו"ח הינם נתונים שעובדו ברמה התיאורית וברמת הקשרי הממצאים

רמתי הקושרים בין המשתנים -לבין תפקודו. בהמשך העבודה העתידית על הנתונים, יופקו ממצאי ניתוח רב

המסבירים השונים ברמת החניך וגם ברמת המסגרת לבין מדדי תפקוד אצל החניכים. הממצאים המתקדמים 

 רמתית לניתוח נתונים.-הרבהללו יופקו באמצעות אמצעים סטטיסטיים הולמים, כגון השיטה 

 

 מדגם

פנימיות שיקומיות  שלושים ושתייםמנהלים ב 32-אנשי צוות ו 543חניכים,  1,314המחקר כולל מידע על 

 וטיפוליות ברחבי הארץ שתחת אחריותו של השירות לילד ולנוער במשרד הרווחה.

 

 כלי המחקר

ונימיים למילוי עצמי עבור החניכים, אנשי כלי המחקר בהם נעשה שימוש במחקר הנוכחי הינם שאלונים אנ

ביתית או -הצוות והמנהלים. המדדים בכלים אלו התבססו ברובם על מדדים קיימים בתחום ההשמה החוץ

 ספריות.-אלו מזירות אחרות, כמו זירות ביתמדדים שהוש

 

 ממצאים

 התנהגותי של חניכים בפנימית שיקומיות וטיפוליות-תפקודם הרגשי

סובלים מרמה גבוהה של בעיות  החניכים בפנימיותכי  ,בדומה למחקרים קודמים בתחום ,מראה המחקר הנוכחי

יות ערגשי, בכל רכיבי התפקוד שנבדקו: סימפטומים רגשיים בעיתיים, בעיות התנהגות, ב -התנהגותיבתפקוד ה

( 65%י שליש )שנ, כסימפטומים רגשייםבהקשר של כך למשל,  . ובעיות עם קבוצת השווים קשב וריכוזשל 

קרוב  ,. בנוסף)סימפטומים פסיכוסומאטיים( מהחניכים מדווחים כי הם סובלים מכאבי בטן לפעמים או הרבה

 לשישים אחוז מהחניכים מדווחים כי לעיתים קרובות הם לא שמחים, מדוכאים או בוכים. 
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ד כי ניתן אמים מימסכימים או מסכ (62%ליש מהחניכים ), כשני שקשבבעיות עוד, בהקשר של 

( מסכימים כי הם חסרי מנוחה והם לא יכולים 54%)החניכים למעלה ממחצית להסיח את דעתם בקלות, ו

למעלה מארבעים אחוזים מהם מסכימים עם ההיגד "אני לא מפסיק לזוז, בנוסף,  להיות רגועים לאורך זמן.

מסכימים או מסכימים מאד  44% ,בעיות עם קבוצת השוויםלביחס  יושב "על קוצים" או מתנועע בעצבנות". 

כי ילדים אחרים מציקים להם, מאיימים עליהם, או מתנהגים כלפיהם באלימות ולמעלה משליש מהחניכים 

 ,לבעיות התנהגות לבסוף, בנוגע ( מדווחים כי הם בדרך כלל לבד, משחקים לבד או נמצאים לבד. 35%)

סכימים באופן חלקי או מלא עם כך שהם  מתרגזים ( מ62%) שעור ניכר ביותר מהחניכיםבולטת העובדה כי 

 מהחניכים מדווחים כי הם מרבים לריב עם חניכים אחרים. 44%-הרבה פעמים ושיש להם התקפי כעס ו

סיכון בקבוצות -בזיהוי תת השלכות, ראשית, יש , כפי שמפורט בפרק הדיון של הדו"חלממצאים אלו

ובנים  ,רגשיים לסימפטומיםבנות בסיכון גבוה יותר  ,פי הנתוניםלכך למשל,  .לתפקוד בעייתי בתחומים שונים

נמצאו בסיכון  (11-15)גילאי  חניכים צעיריםכמו כן,  בסיכון לבעיות התנהגות ולבעיות עם קבוצת השווים. 

ולבעיות לסימפטומים רגשיים, בעיות התנהגות, בעיות עם חברים,  (16-19)גילאי  גבוה יותר מחניכים בוגרים

 ,יותר מחניכים במגזר היהודי ,לבסוף, חניכים במגזר הערבי נראו בסיכוןפן כללי )מדד קשיים כולל(. באו

בהפניית  קבוצות אלו צריכה להיות משמעות-תתלסימפטומים רגשיים ולבעיות עם קבוצת השווים. לזיהוי 

 על ידי המערכת הפנימייתית. משאבים מרובים יותר לקבוצות אלו

הדו"ח הנוכחי דן החניכים עצמם,  עבורהתרפויטית ברמה המדינית וברמה מעות מעבר למשעם זאת, 

שנוגעות לעומס המוטל על אנשי הצוות ולמצבי הסיכון העלולים להיגרם בשל  של ממצאים אלו השלכותב גם

, מהחניכים, דיווחו מעבר לקשיים המרוביםיש לזכור שחלק לא מבוטל  לבסוף,  עומס וקושי זה עבור החניכים.

, עליה דיווחו יותר בנות וקבוצת הגיל הבוגרת יותר. יש סוציאלית-התנהגות פרושל  גבוההגם על רמה 

להמשיך ולחשוב כיצד נעזרים בהתנהגויות אלו לקידום רווחתם של החניכים ולחיזוק היכולות והאיכויות 

 שלהם. 

  

 ודו של החניךתרומתם של מאפיינים ברמת החניך וברמת חוויית השהות בפנימייה לתפק

 משך שהות החניכים בפנימייה

( מדווחים כי זוהי השנה השנייה עד הרביעית לשהותם 46%הממצאים מראים, כי נתח נכבד מהחניכים )

( מדווחים כי זוהי השנה החמישית ומעלה לשהות בפנימייה 28%בפנימייה הנוכחית, למעלה מרבע מהחניכים )

י השנה הראשונה לשהותם בפנימייה הנוכחית. בבחינת הקשר בין ( מדווחים כי זוה26%הנוכחית, והיתר )

משך השהות בפנימייה הנוכחית לבין תפקודם הרגשי וההתנהגותי של החניכים נמצא, כי ככל שמשך השהות 

של החניך עולה, החניך דיווח על פחות בעיות באופן כללי )מדד בעיות כללי( ובאופן ספציפי, על פחות בעיות 

פחות קשיים עם קבוצת השווים. כמו כן, ככל שמשך השהות בפנימייה עולה, החניך דיווח על  של קשב, ועל

 סוציאלית )כמו עזרה לזולת, אמפטיה לכאב של אחרים וכדומה(.  -יותר התנהגות פרו
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 תדירות המפגשים עם ההורים 

בחינת תדירות המפגשים, מרביתם המכרעת של החניכים כי הם נפגשים עם הוריהם. מבמחקר הנוכחי דיווחו 

עם הוריהם הביולוגיים. כך, מחצית מהחניכים מדווחים כי הם יחסית על מפגשים תכופים דיווחו החניכים 

רואים את הוריהם בערך פעם בשבועיים וכרבע מהחניכים מדווחים כי רואים את הוריהם כל סוף שבוע או 

לבין תפקודם הרגשי וההתנהגותי של החניכים  פעם בשבוע. בחינת הקשר בין תדירות המפגשים עם ההורים

העלתה, כי ככל שתדירות המפגשים עם ההורים עולה, כך רמת הסימפטומים הרגשיים )כמו דיכאון וחרדה( 

 והבעיות עם קבוצת השווים יורדת. 

, נמצא כי חניכי בבחינת ההבדלים בין המגזר היהודי למגזר הערביחשוב לציין עוד בהקשר זה, כי 

מחניכי  57%-בעוד ש ,יות במגזר היהודי מדווחים על תדירות רבה יותר של מפגשים עם הוריהם: למשלהפנימ

מחניכי המגזר  48%בלבד בערך פעם בחודש,  5% -המגזר היהודי רואים את הוריהם בערך פעם בשבועיים וכ

 רואים את הוריהם פעם בשבועיים.  16%הערבי רואים את הוריהם פעם בחודש ורק 

כן, מנהלים בשני המגזרים נשאלו על עידוד הקשר עם ההורים ואפשור קשר זה. הממצאים כמו 

מראים לגבי ההיבטים המעשיים של אפשור הקשר )למשל, לאפשר לילד לצלצל להוריו, לאפשר להורה 

 כי מנהלים במגזר היהודי ,לצלצל לילד, יוזמה של אירועים משותפים לילדים ולהוריהם בפנימייה, וכדומה(

 מדווחים על יותר פעולות בכיוון חיזוק הקשר עם ההורים לעומת מנהלים במגזר הערבי. 

 

 הערכת האקלים החברתי בפנימייה

(: נוקשות Colton, 1989בבחינת האקלים החברתי של הפנימייה על ידי החניכים נבחנו חמישה היבטים )

ילדים בפנימייה ושביעות רצון מהפנימייה.  הצוות, תמיכת הצוות, חברותיות הילדים, התנהגויות שליליות של

ממצאי המחקר מלמדים אותנו, כי מחד חניכים רבים רואים את צוות הפנימייה כתומך וחיובי, למשל שיעור 

ניכר מהחניכים מסכימים כי כאשר יש להם בעיה יש לפחות איש צוות אחד בפנימייה שיכול לעזור להם 

( וכדומה. אולם מאידך, ישנן גם תגובות של 71%זור להם )(, שאנשי הצוות באמת מתאמצים לע82%)

החניכים המעידות על אווירה של נוקשות וחוסר פנאי לעודד אותם, למשל, שיעורים ניכרים של חניכים חשים, 

 (.%52זמן לעודד אותם כאשר הם זקוקים לזה ) מעט( וכי יש להם %56כי אנשי הצוות נוקשים )

ון לדיווח על אקלים חיובי פחות בפנימייה הינה הקבוצה של החניכים המחקר מראה, כי קבוצת סיכ 

(, שדיווחו על אנשי הצוות כנוקשים יותר ותומכים פחות, ועל הילדים בפנימייה 11-15הצעירים יותר )גילאי 

(. חניכים צעירים 16-19כחברותיים פחות וכבעלי יותר התנהגות שלילית, לעומת חניכים בוגרים יותר )גילאי 

 היו גם פחות שבעי רצון מהפנימייה.

בבחינת הקשר בין הערכת האקלים החברתי בפנימייה לתפקודו ההתנהגותי והרגשי של החניך 

הממצאים ברורים ומראים, כי ככל שהאקלים הפנימייתי הוערך בצורה פחות חיובית )כלומר, הצוות בפנימייה 

ים נתפסה כנמוכה, היו יותר התנהגויות שליליות של נתפס כנוקשה יותר וכפחות תומך, והחברותיות בין הילד

רגשי שלהם  -חניכים באופן כללי בפנימייה והחניכים היו פחות שבעי רצון מהפנימייה(, כך התפקוד ההתנהגותי
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סוציאלית אצל החניכים. ממצא זה מעיד על חשיבות -היה בעייתי יותר וכך גם התגלתה פחות התנהגות פרו

 ים החברתי בפנימיות ועל החשיבות שלו להסבר התפקוד של חניכים בפנימיות. בחינת הנושא של האקל

 

 אלימות בפנימייה

או טיפול לא הולם של  והזנחהחניכים השוהים בפנימיות הינם ברוב המקרים ילדים עם עבר של התעללות 

ן על ידי הצוות הוריהם. חלק מהם עשויים להיחשף לקורבנות נשנית בפנימייה על ידי עמיתיהם או לחילופי

את העלה  כלפי חניכים וצוות כלפי חניכים הנושא של אלימות חניכים המחקר שבחן אתשאמון על שלומם. 

 הממצאים הבאים:

 

 )א( קורבנות לאלימות של חניכים מצד חניכים אחרים

ל סוגי של דיווח על קורבנות לאלימות בקרב חניכי הפנימיות, לגבי כ לא מבוטליםאחוזים  עוליםמן הסקר 

אחוז מהחניכים חוו לפחות סוג אחד של אלימות  כשמוניםהאלימות עליהם הם נשאלו. הממצאים מראים כי 

שני למעלה מ)למשל, קללות ועלבונות(, ו בחודש האחרוןלפחות פעם אחת מילולית על ידי חניכים אחרים 

, הטלת חרם, הפצת שמועות עקיפה" )למשל -מדווחים על קרבנות לאלימות "חברתית (69%) שליש מהחניכים

ולהתנהגות אחת לפחות של פגיעה  (66%) בעיטות ואגרופים, כמו לאלימות פיזית מתונהולא נכונות וכדומה(, 

(, 40%. שיעור נמוך יותר, אם כי עדיין שיעור גבוה של החניכים )(, כגון גניבה והשחתת רכוש60%) ברכוש

)כמו, הורדת בגד בניגוד לרצון החניך, הערות מיניות מבלי  דיווח על לפחות התנהגות אחת של פגיעה מינית

שרצו בכך וכדומה( שהופנתה כלפיהם בחודש האחרון. סוג האלימות הפחות שכיח ממנו סבלו החניכים היה 

שעל קורבנות של לפחות סוג אחד של התנהגות כזאת בחודש אלימות פיזית חמורה )כמו "מכות רצח"(, 

  יכים. מהחנ 28%האחרון דיווחו 

אם כי יש לציין  ,ביתית-בספרות קודמת בתחום ההשמה החוץמצאו שיעורים אלו דומים לשיעורים שנ

הסתמך על דיווח ישיר של  שמחקרים אלו נעשו על מדגמים יחסית קטנים של חניכים וחלק ניכר מהם לא

כפי שנמצאה במחקר  אלימות בפנימיותוכחי עומד גם על הדומה והשונה בפרק הדיון בדו"ח הנ  .החניכים

לאלימות בבתי ספר בארץ כפי שעולה מהסקר הארצי של אלימות במערכת החינוך שנערך בשנת הנוכחי 

(. ניתן לראות מן ההשוואה כי דירוג סוגי האלימות היה 2006כסאברי ואסטור, -תשס"ה )בנבנישתי, חורי

אית( היו באופן כללי דומים גם כן לנתוני דומה, קבוצות הסיכון לאלימות )מבחינת מגדר, מגזר והשתייכות גיל

הסקר הארצי של מערכת החינוך. מבחינת שכיחות הדיווח על אלימות, נמצאו מספר סוגי אלימות בשכיחות 

. בדיון מוצגים הסברים )כמו פגיעה מינית( וכמה סוגי אלימות שונים בשכיחותם )כמו אלימות מילולית( דומה

לבצע מעקב אחר הממצאים הללו על , יש אחת המסקנות מהמחקר בהקשר זהנראה כי  אפשריים לתופעות אלו.

 ידי ביצוע של ניטור תקופתי של שיעורי אלימות בקרב חניכים בפנימיות. 

במחקר הנוכחי, נערכו השוואות בין קבוצות שונות )מגדר, גיל והשתייכות הפנימייה למגזר היהודי או  

נראה כי  בהשוואה בין בנים לבנות,  רבנות לסוגי האלימות השונים.הערבי( על מנת לזהות קבוצות סיכון לקו

על מרבית ההתנהגויות האלימות מצד חניכים אחרים בפנימייה, דיווחו הבנים על שיעורים גבוהים יותר של 
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, במחקר הנוכחי בנות עם זאתונה והן חמורה. קורבנות לעומת הבנות, בעיקר ביחס לאלימות פיזית, הן מת

עקיפה ולא נמצאו הבדלים משמעותיים בין בנים לבנות ביחס  -ותר על קורבנות לאלימות חברתיתדיווחו י

 לא נמצא פער משמעותי בדיווח של בנים ובנות על פגיעה מינית כלפיהם בפנימייה. מילולית. לאלימות 

ירה )גילאי , נמצא באופן עקבי, כי חניכים בקבוצת הגיל הצעחניכים מקבוצות גיל שונותבהשוואה בין  

-16( דיווחו על יותר קורבנות לאלימות בכל סוגי האלימות שנבחנו לעומת חניכי קבוצת הגיל הבוגרת )11-15

ספרית, המראה כי קיים קשר -(. ממצא זה תואם את הספרות הקיימת, הן בזירה הפנימייתית והן בזירה הבית19

 .ל הילד עולה, רמת הקורבנות יורדתגישלילי בין גיל החניך לרמת הקורבנות לאלימות, כאשר ככל ש

נמצאה מגמה מעורבת. מחד, חניכי המגזר  חניכי המגזר היהודי לחניכי המגזר הערביבהשוואה בין 

עקיפה, ופגיעה ברכוש, לעומת -היהודי מדווחים על יותר התנהגויות של אלימות מילולית, אלימות חברתית

בי מדווחים יותר על קורבנות לאלימות פיזית חמורה. שיעורים חניכי המגזר הערבי.  מאידך, חניכי המגזר הער

 דומים של חניכים בשני המגזרים דיווחו על אלימות פיזית מתונה ועל פגיעה מינית. 

ממצא חשוב ביותר שחשף המחקר הנוכחי, מלבד הממצאים בדבר השכיחות של אלימות וקבוצות 

-גע לקשר שבין אלימות בין חניכים לבין תפקודם הרגשיהסיכון הפגיעות ביותר לסוגי האלימות השונים, נו

התנהגותי. המחקר הנוכחי מצא באופן ברור כי חניכים שסובלים מיותר קורבנות לאלימות על סוגיה השונים, 

חושפים יותר קשיים בכל התחומים הרגשיים וההתנהגותיים שנבחנו במחקר )סימפטומים רגשיים, בעיות קשב 

 יות עם קבוצות השווים ומדד בעיות כללי(. וריכוז, תוקפנות, בע

 

 קורבנות לאלימות מצד צוות הפנימייה  )ב) 

תופעת אלימות של אנשי צוות כלפי חניכים בפנימיות וכלפי תלמידים בבתי ספר הינה תופעה שלא נחקרה 

ו בנושא מספיק בספרות הקיימת. מחקרים קיימים העדיפו להתמקד בעיקר בנושא של אלימות בין ילדים )רא

 קשותנתגלו כספרית -השלכותיה של התופעה הן בזירה הפנימייתית והן בזירה הבית , אך(2006כסאברי, -חורי

 Hyman & Snook, 2000; Hymanוידוע כי הן עלולות לפגוע ברווחתו ובהתפתחותו של הילד  ) בספרות

et al., 2003) . 

)כגון קללות  רגשית-מייה: אלימות מילוליתבמחקר הנוכחי נבדקו שני סוגי פגיעות מצד הצוות בפני

 מראה כי ועלבונות( ואלימות פיזית )כגון: צביטות, דחיפות בכוונה וכדומה(. התמונה העולה מן הסקר הנוכחי 

כשליש מן החניכים מדווחים על קורבנות לאלימות מילולית מצד צוות הפנימייה לפחות פעם אחת בחודש 

 .פיזיתים על קורבנות לאלימות האחרון, וכרבע מהחניכים מדווח

קבוצות הסיכון לאלימות של צוות כלפי חניכים, ניתן לראות במחקר הנוכחי, ראשית, כי  בבחינת

, וההבדל ניכר יותר ביחס באופן כללי חניכי המגזר הערבי מדווחים יותר על קורבנות לאלימות מצד הצוות

ם שנערכו בארץ במערכת החינוכית. ממצאים אלו לאלימות צוות פיזית. ממצא זה נמצא בהלימה עם מחקרי

הראו הבדלים משמעותיים בין תלמידים יהודים לתלמידים ערבים בדיווחיהם על אלימות מצד צוות בית הספר: 

תלמידים ערבים דיווחו יותר על אלימות צוות מילולית ומינית שהופנתה כלפיהם, אך ההבדל הבולט ביותר 

כלכליים  -זית של הצוות כלפיהם. הבדלים אלו יוחסו בחלקם לפערים החברתייםנרשם בדיווחים על אלימות פי
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 -בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסיה הערבית בישראל. עם זאת, גם לאחר שליטה במאפיינים החברתיים

כלכליים של ההורים, נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות האוכלוסייה, במיוחד בכל הנוגע לאלימות צוות פיזית 

כמו כן, המחקר הנוכחי מצא, כי בנים דיווחו על יותר אלימות, פיזית ומילולית,   (.  2006כסאברי, -או חורי)ר

לבסוף, גם גיל צעיר היווה גורם סיכון לאלימות צוות, כפי שעלה מממצאי המחקר הנוכחי. חניכים  מצד הצוות.

(. ממצא 16-19זית מחניכים בוגרים )גילאי ( דיווחו על יותר קורבנות לאלימות צוות פי11-15צעירים )גילאי 

 (. 2006זה נמצא בהלימה עם ממצאי מחקר קודמים )בנבנישתי ועמיתיו, 

מלבד זיהוי קבוצות הסיכון בקרב החניכים לאלימות צוות, הממצאים מראים גם כי ישנו קשר ברור  

וכחי נמצא כי ככל שרמת הקורבנות ועקבי בין אלימות צוות מילולית ופיזית לבין תפקודו של החניך: במחקר הנ

רגשי של  -)הן המילולית והן הפיזית( של החניך על ידי הצוות הייתה גבוהה יותר, כך התפקוד ההתנהגותי

החניך היה טוב פחות. ממצא זה יכול להתפרש בשני אופנים, כפי שמנחה אותנו הספרות בנושא. ראשית, ייתכן 

תנהגות ובעיות רגשיות שיש אצל חניכים והיא הרסנית ביותר כי אלימות צוות מחריפה ביותר בעיות ה

להתפתחותם ולתפקודם. אך, הסבר אפשרי אחר הינו כי ילדים בעלי יותר בעייתיות רגשית והתנהגותית הם 

, במידה ואין בידי יותר פגיעים לאלימות צוותאלו ילדים שלצוות קשה יותר להתמודד איתם ועל כן ילדים 

 Hobbs et) רגשיים-התמודדות וההכשרה ההולמת לטיפול בילדים עם קשיים התנהגותייםהצוות את הכלים ל

al., 1999 .) 

 ,לסיום החלק העוסק באלימות צוות ובאלימות חניכים כלפי חניכים, עולה ממצא מעניין הראוי לדיון

זר היהודי להשוואת זווית הראייה של החניך, אנשי הצוות והמנהלים במגזר הערבי אל מול המגהקשור 

למרות שהחניכים במגזר הערבי דיווחו באופן כללי על יותר  ,. במחקר הנוכחיבנוגע לאלימות בפנימייה

אלימות מצד חניכים אחרים, ועל יותר אלימות פיזית ומילולית שהופנתה כלפיהם מצד הצוות, מנהלי הפנימיות 

בפנימיות ערביות לעומת פנימיות יהודיות עדיין מעריכים את מוגנות החניכים כטובה יותר וגם אנשי הצוות 

מהמנהלים במגזר היהודי מעריכים את  47%-ומעריכים את מימדי האלימות בפנימייה כקטנים יותר )למשל, כ

מהמנהלים בפנימיות במגזר  17%בעיית האלימות בין החניכים במסגרת שלהם כבעיה גדולה לעומת רק 

במגזר הערבי לבין החניכים במגזר הערבי, גדול  ואנשי הצוות ים(. כלומר, הפער בין הדיווח של מנהלערביה

מפורט ר הזה הניסיון להסביר את הפע במגזר היהודי לחניכים במגזר היהודי.ואנשי הצוות מהפער בין מנהלים 

 . , בהקשר של אופי הדיווח בשני המגזריםבפרק הדיון של העבודה

 

 ייה מדיניות בנוגע לאלימות וליצירת מוגנות בפנימ

בבחינת ההערכות של החניכים בדבר מדיניות הפנימייה בנוגע להתמודדות עם אלימות בצורה עקבית, ברורה, 

עם אופן אכיפה תקיף, נראה כי המערכת הפנימייתית מצליחה להעביר לחניכים ברוב המקרים מסר שבמקרים 

אלימות. כך למשל, רוב ניכר של של אלימות יש יד המטפלת בכך, וכי ישנם כללים ברורים להתנהגות ביחס ל

מסכימים או מסכימים מאוד כי בפנימייה שלהם יש חוקים וכללים ברורים נגד אלימות, ( 83%החניכים )

וכשלושה רבעים מהחניכים חשים כי כאשר חניך מתלונן על פגיעה בו, יש לפחות איש צוות אחת שיעזור לו. 

לא נמצאו הבדלים משמעותיים (, 2006י ועמיתיו, שראל )בנבנישתבדומה לממצאים במערכת החינוך בי
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בהערכת מדיניות הפנימייה ביחס לאלימות בין חניכים בקבוצות גיל שונות ובין חניכים מפנימיות במגזר היהודי 

או הערבי. אולם, נמצא הבדל ניכר בין הערכתם של בנים לעומת בנות, כאשר הבנות מעריכות את מדיניות 

  .ר מבניםהפנימייה כחיובית יות

בבחינת הקשר בין האופן בו העריכו החניכים את המדיניות של הפנימייה בנוגע לאלימות לבין  

רגשי, נמצא קשר ברור ועקבי. ככל שמדיניות הפנימייה ביחס לאלימות הייתה ברורה,  -תפקודם ההתנהגותי

בנוסף, נמצא קשר חיובי התנהגותי של החניך היה בעייתי פחות. -מגנה ועקבית יותר, כך התפקוד הרגשי

סוציאלית, כך שככל שהחניך מעריך את מדיניות הפנימייה ביחס -מובהק בין מדד המדיניות לבין התנהגות פרו

 סוציאלית שלו תהיה גבוהה יותר. -לאלימות כחיובית יותר, רמת ההתנהגות הפרו

 

 שביעות רצון של החניכים מהיבטים פיזיים ומהעשרה במוסד

של  מספר פריטים מהמדדשאלו החניכים אודות שביעות רצונם ממספר שטחי חיים )לפי במחקר הנוכחי נ

Shye, 1989 בפנימייה, כמו: דיור, מזון, העשרה ותרבות פנאי. ממצאי המחקר מלמדים אותנו, כי מרבית )

ם. ( מדווחים כי לדעתם הפנימייה נותנת לילדים הזדמנות לפתח ולעסוק בדברים שהם אוהבי69%החניכים )

(, כי הם מרוצים מההעשרה בפנימייה 62%שיעור גבוה יחסית של החניכים מסכימים גם כי הדיור נוח להם )

(. לעומת זאת, רק 61%( וכי הם יכולים להתנהג בפנימייה לפי האמונות והערכים המקובלים עליהם )62%)

ם מקבלים בפנימייה ומהאוכל כמחצית מהחניכים מדווחים כי הם מרוצים במידה בינונית או רבה מהביגוד שה

 (. 55%יום ) –לנוח ולהשתחרר מלחצי היום  הזדמנויותלהם  נותנתבפנימייה, וכי הם חשים כי הפנימייה 

הזדמנות  ,בנות דיווחו באופן כללי על שביעות רצון רבה יותר על היבטים שונים, כמו דיור, ביגוד 

עשות, וקבלת העשרה בפנימייה. כמו כן, נמצאה שהפנימייה נותנת לפתח ולעסוק בדברים שהם אוהבים ל

שביעות רצון שונה של חניכים בוגרים וצעירים לגבי היבטים שונים. כך, מחד, החניכים הבוגרים יותר )גילאי 

יום. עם זאת, החניכים -( מרוצים יותר מהדיור, ומהזדמנויות בפנימייה לנוח ולהשתחרר מלחצי היום16-19

וחים על שביעות רצון רבה יותר מהעשרה )למשל, ספרים, סרטים והצגות( שהם מקבוצת הגיל הצעירה מדו

 מקבלים מהפנימייה וגם מהאוכל בפנימייה. 

מצא המחקר הנוכחי, באופן עקבי לגבי כל מדדי התפקוד, קשר בין שביעות הרצון של החניך  עוד 

-בעייתי פחות והתנהגות פרורגשי  -מהיבטים אלו )ממוצע של מספר שטחי חיים( לבין תפקוד התנהגותי

 סוציאלית ברמה גבוהה יותר. 

  

 מזווית הראייה של אנשי הצוותממצאים 

ן אנשי צוות על היבטים שונים בעבודתם בפנימייה. הם נשאלו על יחסים בי 543המחקר הנוכחי כלל דיווח של 

יקה, של מוגנות, רווחה , תחושות של שחהל ועל יחסים בתוך קבוצת אנשי הצוות בפנימייהנאנשי הצוות למ

 תוצג זווית הראייה שלהם על היבטים אלו כפי שעלה מן המחקר הנוכחי.אישית וכדומה. להלן 
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 והיעדרויות צוותשל אנשי ה וותק השכלהמאפייני 

מהם בוגרי  (50%) ונמצא כי מחצית נוכחי נשאלו אנשי הצוות, בין היתר, על השכלתם הפורמאליתבמחקר ה

(. 13%תואר שני )( ו37%יתר הינם בעלי תואר ראשון )תיכון מקצועי(, וה 9% -ון עיוני ותיכ 41%תיכון )

אף אם שיעורים של . כך, ש(שינשינים או בני שירות לאומיצוות צעיר )מהמשיבים היו  18%במחקר הנוכחי 

השכלה  עדיין מדובר באחוז ניכר של אנשי צוות ללא מבעלי ההשכלה התיכונית, קוזזוחברי צוות אלו י

מאנשי הצוות, זוהי השנה הראשונה לעבודתם בפנימייה, עבור  39%מבחינת הוותק בפנימייה, עבור   אקדמית.

נראה כי  ( זוהי שנתם החמישית או יותר. 26%זוהי השנה השנייה עד הרביעית ועבור כרבע בלבד ) 35%

, כפי שנדון הטיפול המוסדית תק של הצוות החינוכי הינם מרכיבים חשובים באיכותומרכיבי ההשכלה והו

 . בדו"ח

מאנשי הצוות נעדרו  50% -למעלה מ , נמצא כיחופשהמבחינת היעדרות מהעבודה שלא לצורך 

דיווחו כי נעדרו יום אחד בחודשיים  22%לפחות פעם אחת בחודשיים האחרונים מהעבודה בפנימייה: 

דיווחו כי נעדרו נוספים  11% -כמו כן, כשה. שלו -שי הצוות דיווחו כי נעדרו יומייםמאנ 20%-האחרונים, ו

, משום שהוא עשוי שבוע בחודשיים האחרונים. יש להמשיך ולבדוק נושא זה ביתר פירוטכשבוע או יותר מ

 (. 2006לבטא שחיקה בעבודה, שעשויה בתורה להוביל לאיכות טיפול ירודה בחניכים )ראו עטר, 

 

 בעבודה בפנימייה דחק ושחיקה

נשאלו על תחושותיהם השונות בנוגע לעבודה בפנימייה, כגון: תחושה של השפעה במחקר הנוכחי ות אנשי הצו

 חיובית על חיי החניכים, שחיקה, אמפטיה לחניכים, סיפוק מהמשימות המרכיבות את העבודה וכדומה.

ימים כי ם מסכוחים על תמונה חיובית לפיה מרביתאנשי הצוות מדו ,מחד הממצאים מציירים תמונה מורכבת.

ם לידי ( וכי הכישורים שלהם באי88%בעבודתם הם משפיעים בצורה חיובית על חייהם של אנשים אחרים )

כי הם יכולים ליצור בקלות אווירה נעימה עם  ,חשים נמוכים יותראת, שיעורים (. עם ז80%ביטוי בעבודתם )

מצליחים להתנתק מעבודתם גם  מדווחים מחצית מאנשי הצוות כי הם לאכמו כן, (. 64%החניכים שלהם )

( שהשתתפו 17%בסיום יום עבודה ו"הם לוקחים את העבודה הביתה". בערך אחד מכל חמישה אנשי צוות )

כי  פשרת לו לעשות את עבודתו כראוי. שיעור דומה דיווחוכי כמות העבודה שיש לו לא מא ,גם ,בסקר דיווח

  (.15%אחרי יום עבודה הם תשושים ועצבניים )

הערבי  . מחד, מדווחים יותר אנשי צוות מהמגזרמגמה מעורבתשוואה בין המגזרים מתגלה בה 

כי הם יכולים בקלות ליצור אווירה רגועה עם החניכים שלהם לעומת אנשי צוות במגזר היהודי  ,(87%)

גישים מאידך, אנשי צוות במגזר הערבי חשים כי מאז שקיבלו את העבודה הם נעשו פחות ר ,(. אולם60%)

במגזר היהודי( וכי לא כל כך אכפת  5%לעומת  20%למצוקות של אחרים, לעומת אנשי הצוות במגזר היהודי )

 היהודי(.  ת אף לא אחד מאנשי הצוות במגזרבמגזר הערבי לעומ 9%להם מה קורה לחניכים שלהם )
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 הנהלה ויחסים בין אנשי הצוות-יחסי צוות

 :אופטימית תמונה  מראיםאים מזווית הראייה של אנשי הצוות, מובההממצאים,  יחסי צוות הנהלה

( חשים כי המנהל 83%אחוז ניכר מאנשי הצוות ), אם כי עדיין ניכרים מקומות לשיפור:  בסך הכל

אחוזים עם זאת, (. 73%ו )צורה ברורה לצוות מה מצופה ממנהמנהל מסביר ב ידידותי וזמין וכי

לאנשי  ,או תמיד ,קרובות, כמעט תמיד הל מתייחס לעיתיםכי המנ מסכימים (55%) נמוכים יותר

 .הצוות כשווים וכי ישנה אפשרות להעביר ביקורת על הדרג הגבוה מבלי "להיענש"

 :בפנימייה מתגלה תמונה חיובית בבחינת היחסים בין אנשי הצוות  יחסים בין אנשי הצוות בפנימייה

י הצוות משתפים פעולה אחד עם השנ יכי אנש( חשים 91%: מרביתם המכריע של אנשי הצוות )למדי

( ונמצאים כאן אחד בשביל השני 86%סייעים ותומכים זה בזה )לטובת החניכים וכי אנשי הצוות מ

בנוח להגיד את  ים, מדווחים כי הם מרגישים(. שיעורים מעט נמוכים יותר, אם כי עדיין גבוה85%)

בעבודה  שומרים על קשר גם מחוץ לשעות ( וכי אנשי הצוות70%דעתם האמיתית לגבי דברים )

 לא מבוטל,עדיין שיעור שנכללו בסקר הנוכחי, אם כי  (14%של אנשי הצוות )(. שיעור נמוך 68%)

ם קשיים הקשורים תמיד או תמיד הם לבד כאשר מתעורריכי לעיתים קרובות, כמעט  מרגישים

  בעבודה.

 

   אמון בפנימייה

שלושה היבטים של אמון בפנימייה המושגית שמצעים הוי ועמיתיו ובחן  עשה שימוש במסגרתהמחקר הנוכחי 

הצוות כלפי המנהל, אמון של אנשי הצוות כלפי עמיתיהם, אנשי הצוות: אמון של אנשי כפי שדווחו על ידי 

 ים, כפי שמדווח להלן.ואמון של הצוות כלפי החניכ

 בנוגע לאמון שמביעים אנשי הצוות  למדי חיובית ל מתגלה תמונהו: בסך הכאמון של אנשי הצוות במנהל

רה ( מאנשי הצוות מסכימים כי המנהל עושה את עבודתו בצו76%כשלושה רבעים )במנהל הפנימייה. כך, 

( 64%( חשים כי הם יכולים לסמוך על המנהל. כמו כן, כשני שליש )71%) מקצועית, ושיעור דומה

 מאנשי הצוות מדווחים כי הם בוטחים במנהל.

  סית גבוהים של אנשי הצוות מסכימיםנמצא ששיעורים יח :של אנשי הצוות בעמיתיהם בפנימייהאמון 

(. עם 70%( וכי אנשי הצוות תומכים זה בזה )79%כי אנשי הצוות עושים את עבודתם בצורה טובה )

י כי אנשי הצוות בפנימייה פתוחים וגלויים אחד בפנ מסכימים( מאנשי הצוות 48%זאת, פחות ממחצית )

 הצוות הסכימו כי אנשי הצוות חשדנים אחד כלפי השני. מאנשי 7% יש לציין כי השני. כמו כן,

 בת, המדאיגה מעור הצוות על אמון בחניכים עולה תמונהמבחינת דיווחי אנשי  :ניכיםאמון הצוות בח

ת מאד, כי הם מאמינים בכוחו ( מאנשי הצוות מסכימים או מסכימים66%) בחלקה. מחד, שני שליש

( מאנשי הצוות 25%להצליח ולהתקדם למרות הקשיים שעברו. אולם מאידך, רק רבע ) החניכים

ורק אחד מכל  ,שלהם ויש להם אמון בהם בפנימייה שלהם סומכים על החניכיםכי אנשי הצוות  ,מסכימים

 יעשו מה שמבוקש מהם וכי לחניכיםסכים כי אפשר לסמוך על החניכים שמ (20%) חמישה אנשי צוות

ר מסרים מעודדים . תמונת מצב זאת מעלה שאלות לגבי היכולת של הצוות להעביאכפת האחד מן השני
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ותומכים לחניכים. יש להמשיך ולבחון את מקורותיה של תופעה זו ואת הדרכים לשדר לחניכים מסרים 

 אחרים.

 

 התנהגות אלימה של חניכים כלפי אנשי צוות

( מאנשי הצוות דיווחו על לפחות התנהגות אחת של אלימות 65%)כשני שליש כי מן הסקר הנוכחי עולה 

כרבע דיווחו על חניך שתפס ודחף ו, שהופנתה כלפיהם בחודש האחרון מילולית )כמו קללות( בחודש האחרון

, ועל (20%) דיווחו על איומים מצד חניכים (. כמו כן, בערך אחד מכל חמישה אנשי צוות שנסקרו23%) אותם

 .  בחודש האחרוןלפחות פעם אחת ( 17%) ת מצד חניכיםמכות או בעיטו

הממצאים מראים, כי ברוב ההיגדים הנוגעים לביטחון בהשוואה בין המגזר היהודי למגזר הערבי, 

מצד חניכים לעומת אנשי צוות במגזר אלימות אישי בפנימייה, אנשי צוות מהמגזר היהודי דיווחו על יותר 

 איומיםעל יותר אלימות פיזית ועל יותר  ,מילוליתיהודי דיווחו על יותר אלימות הערבי. כך, אנשי צוות במגזר ה

מצד החניכים לעומת אנשי צוות במגזר הערבי. יחד עם זאת, נמצא כי אנשי צוות במגזר הערבי מדווחים על 

 לעומת אנשי צוות במגזר היהודי. ד חניכים צמ ברכוש יותר פגיעה

 

 אלימותהתמודדות הפנימייה עם אירועי 

מדיניות כלפי  נה הערכה חיובית לכמה מן ההיבטים שלהתמונה שהתקבלה לגבי המדיניות מעורבת. מחד, יש

אלימות, למשל, רוב ניכר של אנשי הצוות מסכימים כי יש בפנימייה חוקים ברורים וידועים לתלמידים ולצוות 

 ומניעת האלימות המוגנותושת חת תמאמץ אמיתי בהעלא הפנימייה עושהוכי באשר לכללי התנהגות ומשמעת 

( מסכימים כי האכיפה של כללי המשמעת בפנימייה 62%עם זאת, שיעור נמוך יותר של אנשי צוות ). (83%)

( מאנשי הצוות חשים כי הם משקיעים חלק רב מדי מהיום בהתמודדות עם 25%כרבע ) ,הינה עקבית. כמו כן

אונים בהתמודדות עם פגיעות מיניות בפנימייה. לבסוף, כאחד מדווחים כי הם מרגישים חסרי  15% -אלימות ו

וח כי הוא מרגיש חסר אונים בהתמודדות עם אירועי האלימות ( מדו11%ל עשרה אנשי צוות שנסקר )מכ

 בפנימייה.  

 

  קשר עם ההורים הביולוגיים של החניכיםפשור היא

ועידוד הקשר  אפשורטות בפנימייה הנוגעות לפעולות ספציפיות שננקאלות לגבי צוות הפנימייה נשאל מספר ש

 ., כפי שיפורט להלןעם ההורים הביולוגיים

כמחצית מאנשי כי  ,נמצאשנה ההורים ב ם שאנשי הצוות נפגשים עםמספר הפעמיראשית, לגבי 

( 19%, כחמישית )חודש( דיווחו כי הם פוגשים את הורי החניכים בין פעמיים לארבע פעמים ב52%) הצוות

דיווחו כי הם רואים אותם פעם בחודש. יש  17% -ו כים יותר מפעם בחודש,יו כי הם רואים את הורי החנדיווח

( דיווחו כי הם רואים את ההורים פעם בשנה 11%מכל עשרה אנשי צוות שנסקרו ) בערך אחדלשים לב כי 

 ןה יותר של פעמים בהבולטת במגזר היהודי לדווח על מספר גבונטייה  מתגלהבלבד. בהשוואה בין המגזרים 

  פוגשים אנשי הצוות את הורי החניך.
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רים ם בפנימייה קבוצות מפגש טיפוליות עם ההובאם מתקיימות אצלשנית, נשאלו אנשי הצוות 

דיווחו שלא מתקיימות קבוצות כאלו. ( 64%. התמונה שהתקבלה הינה שמרבית אנשי הצוות )בצורה קבועה

על אנשי הצוות במגזר היהודי מדווחים של פגישות אנשי הצוות עם ההורים, מה להיבט ובדבפילוח על פי מגזר, 

  יותר מפגשים כאלו לעומת אנשי הצוות מהמגזר הערבי. 

י כ ענומאנשי הצוות  43% ?בדרך כלל כמה פעמים בשבוע יכול חניך לצלצל להוריוגבי השאלה, ל

פעמיים והיתר ווחו כי הוא יכול פעם או די 37% החניך יכול להתקשר להוריו יותר מארבע פעמים בשבוע,

דיווחו כי  . שני אחוזים נוספים מאנשי הצוות )שהם כעשרה אנשי צוות((18%פעמים ) 3-4חו כי הוא יכול ודיו

 , בהתאם לממצאים הקודמיםבפילוח על פי מגזר  החניך כלל אינו יכול להתקשר להוריו במהלך השבוע.

מדווחים על תדירות גבוהה יותר שבה החניך יכול להתקשר להוריו לעומת אנשי הצוות במגזר היהודי  ,שהוצגו

ול לצלצל היהודי דיווחו כי החניך יכ מאנשי הצוות במגזר 73%-ל, בעוד שי. כך למשערבאנשי הצוות במגזר ה

מאנשי  27%ך. כמו כן, כ מאנשי הצוות במגזר הערבי דיווחו כל 13%פעמים בשבוע או יותר, רק  2-4להוריו 

מאנשי  87%צוות במגזר היהודי דיווחו כי החניך יכול להתקשר להוריו פעם או פעמיים בשבוע בלבד לעומת ה

 הצוות במגזר הערבי. 

לדים מת הפנימייה אירועים משותפים ליכמה פעמים בשבוע יוז -שאלה נוספת בחלק זה הייתה

שניים בשנה המשותפים להורים  דיווחו כי ישנו אירוע או (42%שיעור ניכר מאנשי הצוות ) -םהולהורי

דיווחו  22%כאלו בשנה,  אירועים ( דיווחו כי יש שלושה ארבעה25%ולילדים בפנימייה, רבע מאנשי הצוות )

 ירועים כאלו. דיווחו כי בפנימייה שלהם אין בכלל א 7%כי יש יותר מחמישה אירועים בשנה. לעומתם, 

ר היהודי מדווחים על יותר אירועים משותפים להורים נראה כי אנשי הצוות במגזבפילוח על פי מגזר, 

מגמה של ממצאים עם הממצאים אלו נמצאים בהלימה  ולילדים בפנימייה לעומת אנשי הצוות במגזר הערבי.

ח לגבי הפערים בין שני המגזרים לגבי הקשר עם ההורים והם דורשים בחינה נוספת "אחרים שמוצגים בדו

גם עם דיווחי החניכים במגזר הערבי, שראינו קודם לכן,  עקבייםממצאים אלו  ות.והתייחסות מצד קובעי המדיני

שהצביעו על תדירות קשר נמוכה יותר עם ההורים לעומת החניכים במגזר היהודי, הן מבחינת מפגשים עם 

 ההורים והן מבחינת שיחות טלפון עימם. 

 

 מזווית הראייה של מנהלי הפנימיותממצאים 

מנהלי פנימיות שיקומיות וטיפוליות על היבטים שונים בעבודתם בפנימייה.  32ל דיווח של המחקר הנוכחי כל

הם נשאלו על יחסים ביניהם לבין הצוות, יחסי גומלין עם גורמים רלבנטיים לעבודתם )כמו המפקח והועד 

. להלן תוצג ת של חניכים, קשר החניכים עם הוריהם הביולוגיים וכדומהוהמנהל(, תחושות של שחיקה, מוגנ

 זווית הראייה שלהם על היבטים אלו כפי שעלה מן המחקר הנוכחי.

 

 תחושות דחק ושחיקה בעבודה

 ים, שהם מרגישסכימים שהם אוהבים את העבודה שלהםהמנהלים מי כל מחד, כבמחקר הנוכחי נמצא 

נתקלים בבעיה שבאמצעות עבודתם הם משפיעים בצורה חיובית על חייהם של אנשים אחרים וכי כאשר הם 
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עם זאת, שיעור לא  הם חשים כי צוות הפנימייה תומך בהם ומוכן לעשות מאמצים מיוחדים כדי לצאת מהבעיה. 

די מסכימים( מסכימים שעניינים של כיבוי  46.9%-מסכימים או מסכימים מאד ו 37.5%מבוטל של המנהלים )

לא באמת מאפשרת להם לעשות עבודה  שריפות לוקחים הרבה מהאנרגיה שלהם, שכמות העבודה שיש להם

עצבניים  גישיםדי מסכימים(, וכי אחרי יום עבודה הם מר 31.3%-או מסכימים מאד, ו מסכימים 18.8%טובה )

די מסכימים עם כך(. חשוב לציין שבערך אחד מכל  37.5%-מסכימים או מסכימים מאד ו 12.5%) שושיםות

שהם עושים דברים  כי בעבודתם הם פעמים רבות מרגישיםמים ( די מסכי19.4%חמישה מנהלים שנסקרו )

 שמנוגדים לשיפוט שלהם.

המגזר  ןבהשוואה בין מנהלים מן המגזר היהודי לערבי נמצאה מגמה מעורבת. כך למשל, מנהלים מ

לוקחים הרבה מהאנרגיה כי עניינים של כיבוי שריפות  במגזר היהודי(  מסכימים יותר ממנהלים 37%הערבי )

)בדומה לאנשי הצוות במגזר  . מנהלים מן המגזר הערבילעומת אף לא אחד מהמנהלים במגזר היהודישלהם 

ם עבודה הם מרגישים עצבניים או וגם מדווחים הרבה יותר מהמנהלים במגזר היהודי כי אחרי י הערבי(

מים עם ההיגד לעומת זאת יותר מנהלים מהמגזר היהודי מסכי תשושים, וכי אין להם אנרגיה לעבודה הזאת.

 עושים בעבודתם מעשים המנוגדים לשיפוט שלהם. םשלפעמים ה

 

 יחסי גומלין עם גורמים רלבנטיים לעבודתו של המנהל

)כמו היחס בין  מערכות בפנימייה-כחי בחן את מערכות היחסים בין תתבהתאם לגישה האקולוגית, המחקר הנו

מנהלים אחרות. על כן,  למערכותהפנימייה  היחסים בין כמו גם מערכת המנהל לצוות, כפי שראינו קודם לכן(,

)א( הועד המנהל במהלך עבודתם:  שלהם עם שני גורמים עימם הם באים במגע תדיר ליןנשאלו על יחסי הגומ

 ו)ב( המפקח על הפנימייה. להלן יוצג סיכום של ממצאים שעלו: ,של הפנימייה או העמותה

 המתקבלת לגבי יחסי הגומלין  ההתמונייה או העמותה: עם הועד המנהל של הפנימ יחסי גומלין

שלושה שדווחו על ידי המנהלים עם הועד המנהל של הפנימייה או העמותה אינם עקביים. מחד, דיווחו 

כי הם מסכימים שחברי הועד המנהל מראים נכונות ורצון כן לסייע להם.  ,מהמנהלים (75%רבעים )

חים כי חברי הועד המנהל מבינים את הצרכים הטיפוליים ודו( מהמנהלים מ64%בנוסף, כשני שליש )

כי חברי הועד המנהל תורמים באופן  ,( מסכימים54%של הפנימייה. עם זאת, רק כמחצית מהמנהלים )

מנותקים ממה  המנהלחברי הועד וכרבע חשים כי  ,משמעותי להתמודדות שלהם עם בעיות הפנימייה

  תמיד. קרובות או כמעט  שקרה בשטח לעיתים

 :מדווחים בלבד כי מחצית מהמנהלים  ,הממצאים חושפים יחסי גומלין עם המפקח על הפנימייה

שכמעט תמיד או תמיד המפקח על הפנימייה מבין את העומס והקשיים ומנסה להקל עליהם. שיעור דומה 

(. רק 48.4%פנימייה כמעט תמיד )מבין את הצרכים הטיפוליים של ה הפנימייהמדווח כי המפקח על 

. לבסוף, קחע ובכישורים של המפ( מהמנהלים מדווחים כי כמעט תמיד הם נעזרים ביד35.5%) כשליש

וד מדווחים כי המפקח מפעיל עליהם לחצים מיותרים לפעמים או לעיתים קרובות וע מהמנהלים 13%

 . ( מדווחים שהפעלת לחץ זו מתרחשת מעט32.3%כשליש )
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 ת עם אלימות בפנימייהוההתמודדו מוגנות של חניכים

לפרט את ההתמודדות שלהם ובחלק זה נתבקשו המנהלים להעריך את תחושת המוגנות של חניכים בפנימייה 

  יה.יקטו בעקבות אירועי אלימות בפנימנשנ ספציפיותעם אירועי אלימות ופעולות 

 ד מן המנהלים הממצאים מראים כי אף אח אלימות בין חניכים בפנימייה:הערכה כללית של בעיית ה

כפי אלימות ת בפנימייה. שיעורי הערכת בעיית ההעריך שכלל לא קיימת בעיית אלימולא בסקר הנוכחי 

( העריך שבעיית האלימות 19%חמישה מנהלים שנסקרו )ל מראים כי: אחד מכשדווחו על ידי המנהלים 

מעריכים שזו  38%ילו היא בעיה בינונית ואמעריכים ש 43%ם היא קטנה בפנימייה שלהם, בין חניכי

חניכים אלימות בין ים במגזר הערבי דיווחו על בעיית שכבר צוין ונדון לעיל, מנהל גדולה.. כפיבעיה 

מגזר הערבי דיווחו על הבעיה ב שחניכים במגזר היהודי, למרות  מהמנהליםקטנה יותר מאשר  כבעיה

  כגדולה באופן משמעותי מאשר החניכים במגזר היהודי.

 המנהלים התבקשו להעריך עד כמה הם נוקטים בפעולות  עם אירועי אלימות בפנימייה: התמודדות

כל המנהלים  הממצאים מראים, כי שונות וכיצד הם מתמודדים עם אירועי אלימות המתרחשים בפנימייה. 

ללא יוצא מן הכלל מסכימים שהפנימייה עושה מאמץ אמיתי בהעלאת תחושת המוגנות ומניעת האלימות. 

כי יש בפנימייה חוקים ברורים וידועים לחניכים ולצוות  ,יתם המכריע של המנהלים גם מסכימיםמרב

אלימות בפנימייה וכי הנהלת הפנימייה פועלת לחשיפה ולדיון רציני ב ,באשר לכללי התנהגות ומשמעת

לערב  כי הפנימייה עושה מאמץ אמיתי ,מהמנהלים מסכימים נמוכים יותרשיעורים (. עם זאת, 96.9%)

(. כמו כן, כעשרה אחוז מהמנהלים מסכימים 68.8%למנוע ולהתמודד עם אלימות ) סיונותיבנאת החניכים 

ד וכשליש מהם די מסכימים כי אנשי צוות נוטים להעלים עין מאלימות "ברמה קלה או ואו מסכימים מא

כימים או מסכימים כי ( די מס21.9%ועוד כחמישית מהמנהלים ) ה" )כמו דחיפות, איומים, קללות(נמוכ

מהמנהלים די מסכימים או  50%ם להתערב בקטטות בין החניכים. לבסוף, שירוב אנשי הצוות חוש

נראה כי ישנו צורך בחשיבה מסכימים עם כך שהטיפול באלימות הוא בעיקר כתגובה לאירועים חריגים. 

הטיפול באלימות כ"כיבוי מחודשת  בנוגע לניטור ולטיפול מתמשך באלימות. זאת, במקום לראות את 

שריפות" וכתגובה לאירועים חריגים בלבד. כאמור, פסיפס החיים בפנימייה יכול להיפגע גם מהתנהגויות 

שאינן "חריגות" אך מתמשכות ופוגעות במרקם היחסים בין החניכים ובתחושה הכללית בפנימייה של 

 ביטחון ויכולת לגדילה ולצמיחה אישית.

 התבקשו לדווח על המידה שבה נקטו פעולות שונות המנהלים  ות אירוע אלים:בעקב ציפיתפעילות ספ

על מנת להתמודד עם אלימות חניכים בפנימייה שלהם בשנת הלימודים הנוכחית. הממצאים מראים כי 

ביותר שננקטו בעקבות התנהגות אלימה הן: קיום פעילויות חינוכיות או דיונים  הפעולות השכיחות

שונות, שיחה עם קבוצת חניכים על נושא האלימות בפנימייה, שיחה עם חניך על בקבוצות הילדים ה

מהמנהלים  100%)התנהגותו האלימה, הענשת חניך על התנהגות אלימה והדרכה של איש צוות בנושא 

הפעילויות הפחות שכיחות שבהן דיווחו  (.מדווחים על הפעילויות הללו שננקטו בעקבות אירוע אלים

נקטו  46.4%בעקבות אירוע אלים הן: העברה של חבר צוות שפגע בחניכים מהפנימייה ) המנהלים שנקטו
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בפעולה זאת לפחות פעם אחת בשנה האחרונה בעקבות אירוע אלים(, הענשת קבוצה שלמה של חניכים 

 (.65.6%( והזמנת משטרה עקב התנהגות אלימה של חניך )43%עקב אירוע אלים )

 

 ולוגייםקשר החניכים עם הוריהם הבי

אלות בנוגע לעמדותיהם הנוגעות לחשיבות שיתוף ההורים וגם, בדומה לשאלות שהמנהלים נשאלו סדרה של 

 ל מנת לאפשר ולעודד קשר זה.עשנשאלו אנשי הצוות, על פעולות ספציפיות שנוקטת הפנימייה 

 ת על הקשר המנהלים נשאלו מספר שאלו :חיזוק הקשר עם ההורים בפנימייה וחשיבותו בעיני המנהל

. הממצאים מראים, כי מרביתם של החניכים בפנימייה עם הוריהם הביולוגיים ועל חשיבות הקשר בעיניהם

המכרעת של המנהלים מדווחים כי הם מציבים את חיזוק הקשר עם ההורים הביולוגיים בסדר עדיפות גבוה 

עם הילדים על הרווחה וכי הם רואים בהורים גורם חשוב בעבודה  (97%) במידה רבה או רבה מאד

כי  ,הלים מדווחיםנשיעורים נמוכים יותר של מ ,(. עם זאת94%אישית ושביעות הרצון שלהם מהחיים )ה

ד והביולוגיים במידה רבה או רבה מאו הפנימייה נוקטת באמצעים לחיזוק הקשר של החניך עם הורי

 (.62.5%ד )ובמידה רבה או רבה מאושהפנימייה משתפת את ההורים ביעדי הטיפול והפעילויות בפנימייה 

( חשים כי יש להם את כוח האדם הדרוש על מנת לנהל קשרים 46.9%כמו כן, פחות ממחצית המנהלים )

, כארבעים אחוז בלבד מהמנהלים מרגישים ורים הביולוגיים של הילדים. לבסוףתכופים עם הה

לשמש כשותפה בטיפול בילדים שלאוכלוסיית ההורים של הילדים בפנימייה שלהם יש את היכולות 

 ובקידומם במידה רבה או רבה מאד.

 י אלו אנששבדומה לשאלות שנ: חניך-פעולות ספציפיות לחיזוק הקשר ולתמיכה בקשר הורה ביולוגי

אלות העוסקות בפעולות ובתנאים שמאפשרת הפנימייה לחיזוק הצוות, המנהלים נשאלו סדרה של ש

 עם הוריהם: ילדים בפנימייההולתמיכה בקשר של 

  ענו כי  מנהלים, כשליש מהכמה פעמים בשבוע יכול הילד לצלצל להוריוראשית, נשאלו המנהלים

ילדים יכולים להתקשר להוריהם פעם עד פעמיים בשבוע, רבע ענו שלוש עד ארבע פעמים ואילו 

מגזר הצוות בלפערים שנתגלו בקרב אנשי ותר מארבע פעמים. בדומה מהמנהלים ענו י 40.6%

היהודי והערבי, נתגלה גם כאן פער משמעותי המעיד על כך שמנהלים במגזר היהודי מאפשרים יותר 

( מדווחים כי הילדים יכולים 88%לילדים להתקשר להוריהם: מרבית המנהלים מן המגזר הערבי )

מהמנהלים במגזר היהודי. לעומת זאת, בלבד  17%לצלצל להוריהם פעם עד פעמיים בשבוע לעומת 

במגזר היהודי מדווחים כי הילדים יכולים להתקשר  מהמנהלים( 54.2%לחמישים אחוז )מעל 

 .ערבילהוריהם יותר מארבע פעמים בשבוע לעומת אף לא אחד מהמנהלים במגזר ה

  שנה יוזמת הפנימייה אירועים משותפים לילדים ולהורים )כמו ב כמה פעמים ,גםהמנהלים נשאלו

מקיימים הם השיעור הגבוה ביותר היה של מנהלים שדיווחו כי  .מה(חגים, ימי יצירה, הופעות וכדו

( 31.3%(. בנוסף, קרוב לשליש מהמנהלים )44%אירועים אלו שלוש עד ארבע פעמים בשנה )

מכלל המנהלים מדווחים כי יוזמים  16% -פעם עד פעמיים בשנה ו מדווחים כי יוזמים אירועים כאלו

יותר משש  י מקיימים אירועים אלוכיתר המנהלים דיווחו בשנה. פעילויות כאלו חמש עד שש פעמים 
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(. בהשוואה בין מנהלים מן המגזר יהודי למנהלים מן המגזר הערבי נמשכת המגמה 6%פעמים בשנה )

  לפיה מנהלים במגזר הערבי מדווחים על פחות פעילויות או יוזמות עם הורי החניך.

 

 החניךיכות חייו של והיבטים שונים הקשורים לא הערכת תשומות

מנהלים נשאלו סדרה של שאלות לגבי היבטים שונים של חייהם של החניכים בפנימייה כמו בנושא העשרה ה

 להלן יוצגו הממצאים המרכזיים בתחום זה. וחוגים, מזון, תנאי דיור וכדומה.

 :תוך הקהילה והן מנהלים דיווחו כי מספר החוגים הממוצע שכל ילד יכול להשתתף בפנימייה הן ב חוגים

( לעומת 6.39מחוצה לה הינו כשישה חוגים. במגזר היהודי דיווחו על ממוצע כללי גבוה יותר של חוגים )

 (. 4.07המגזר הערבי )

 :ירועיקשו להציג את מספר הפעמים בהן השתתפו חניכים באבמנהלים הת אירועי תרבות ופעילות פנאי 

צגות וכדומה. הממצאים מראים כי מנהלים במגזר היהודי תרבות ופנאי שונים, כמו צפייה בקולנוע, ה

בקולנוע בחודשיים האחרונים, יותר סרטים בוידיאו בהם הילדים צפו,  ביקוריםמדווחים בממוצע על יותר 

 לעומת זאת, במגזר הערבי דיווחו על יותר טיולים בעיר.יותר סיורים במוזיאונים. ו

 

 כנית הטיפולושל ת פורמליזציה

ית טיפול מפורטת לחניך, יישומה, תיעוד היישום והליכי עבודה פורמאליים נודעו בספרות כמרכיב הכנת תכנ

נשאלו סדרה של במחקר הנוכחי המנהלים . (Cohen, 1986; Fulcher, 2001חשוב באיכות המוסדית )

כי המנהלים  ראהנ ,בסך הכל של הילדים באחריותם ויישומן.פול יל תכניות הטש ווחשאלות לגבי התיעוד והדי

 של התכנית לטיפול בחניך. כך, כל המנהלים דיווחו כי יעדי תכנית פורמליזציהמדווחים על רמה גבוהה של 

( דיווחו כי התכנית הוערכה מחדש בשנה 97%בה מאד וכמעט כולם )ר הטיפול תועדו בכתב במידה רבה או

בוהים מאד, מדווחים כי הביצוע ג אם כי עדיין ,(84%יותר של מנהלים )האחרונה. שיעורים נמוכים 

 וההתקדמות של תכנית הטיפול מתועדים בכתב במידה רבה או רבה מאד.

של  לפורמליזציהדיווחי המנהלים מן המגזר היהודי ומן המגזר הערבי בסך הכל נמצאו דומים בהקשר 

תיעוד הביצוע תכנית הטיפול לגבי מרבית היבטים שנבחנו. עם זאת, נמצא פער בולט בין המגזרים לגבי 

במגזר היהודי מדווחים כי  מתשעים אחוז מהמנהליםבעוד שלמעלה  -וההתקדמות בכתב של תכנית הטיפול

מהמנהלים במגזר הערבי  63%רק  ,הביצוע וההתקדמות של תכנית הטיפול שנקבעה לחניך מתועדת בכתב

  מדווחים על כך.

 

 הלימה בין צורכי החניכים לתשומות הפנימייה

 ,בתחומים שונים םהנוכחית עונה לצרכי הילדי מתכונתהשאלו עד כמה הם מעריכים כי הפנימייה במנהלים נה

( 94%ממצאי המחקר מראים כי מרבית המנהלים ) .מבחינה טיפוליתו ו צרכים פיזיים )למשל תזונה וביגוד(,כמ

 ימעריכים כ 91%-, כמעריכים כי הפנימייה במתכונתה הנוכחית עונה לצרכים הפיזיים של החניכים. כמו כן

ה או רבה מאד. עם זאת שיעורים נמוכים החניכים מבחינה טיפולית במידה רבהפנימייה עונה על הצרכים של 
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צרכי הילדים מבחינת ההתאמה פנימייה במתכונתה הנוכחית עונה על ה( מעריכים כי 78%יותר של המנהלים )

השוואה בין מנהלים ממגזרים שונים, נמצא כי בכל ב מאד. רבהבמידה רבה או של הפנימייה פיזי של המבנה ה

המנהלים במגזר היהודי את הפנימיות שלהם כהולמות יותר את צורכי  מעריכיםהתחומים של צורכי החניכים 

 . מן המגזר הערבי לעומת מנהליםהחניך 

 

 השלכות לפרקטיקה ולמדיניות

, ובעיקר הנושאים שהוא כוללהרחבה של  , הנעוץ בגודל המדגם, בקשתהנוכחי נראה כי ייחודו של המחקר

בבחינת נושא הרווחה הנפשית של חניכים מנקודת המבט שלהם בתוספת של נקודת המבט של שני השותפים 

פרק הדיון של . מעניק לו מקום חשוב בשדה המחקרי וות והמנהלים,צאנשי ה, המרכזיים בעשייה הפנימייתית

זיים לפרקטיקה ולמדיניות ולמחקר עתידי, בעיקר בנושאים העבודה דן בהשלכות של ממצאי המחקר המרכ

לתפקוד בעייתי, הקשר עם  "הבאים: זיהוי תת קבוצות בסיכון בפנימייה לתפקוד בעייתי וזיהוי "פנימיות בסיכון

למניעה, טיפול, ולמעקב , פיתוח תכניות כפי שמשפיע על החניך וכפי שנתפס על ידי הפנימייההורי החניכים 

אחר נושא האלימות בפנימייה, שיכלול את החניכים, אנשי הצוות, המנהלים והמפקחים, שיפור  תקופתי,

 היבטים שונים באיכות החיים, כמו תזונה ושיפור תנאי הדיור.

 

 לסיכום

לסיכום, פנימיות לילדים בסיכון מיועדות לקידום טובת הילד ורווחתו ולמילוי צרכיו. הן משמשות 

ם ומצבים שונים בחיי הילד. תכופות, הפנימייה מלווה את החניך כברת דרך ארוכה, מקום להתמודדות עם צרכי

לעיתים עד צאתו לחיים עצמאיים. על כן, חשוב לעשות מאמץ לזהות את המאפיינים המקדמים את רווחתם 

, תוך ותפקודם התקין של ילדים ובני נוער השוהים בפנימיות. מחקר זה סייע בזיהויים של חלק ממאפיינים אלו

ממדית. המחקר כלל את זוויות הראייה של החניכים, אנשי הצוות -כדי מתן מסגרת תיאורטית אקולוגית רב

 והמנהלים ובכך אפשר לנו לקבל תמונה מורכבת יותר על סוגיות שונות העולות בחיים הפנימייתיים. 


