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טיפול פנימייתי לילדים ולבני נוער: 
נייר עמדה של קבוצת מומחים במפגש הפסגה הבין-לאומית לפנימיות טיפוליות

ג'יימס ק. וויטאקר )ארה"ב(, ליסה הולמס )בריטניה(, חורחה פ. דל וואלה )ספרד(, פרנק 
איינסוורת' )אוסטרליה(, טורה אנדריאסן )נורבגיה(, ג'יימס אנגלין )קנדה(, כריסטופר 

בלונצ'י )ארה"ב(, דיוויד ברידג' )בריטניה(, אמאיה בראבו )ספרד(, צ'ינציה קנאלי 
)איטליה(, מרק קורטני )ארה"ב(, לורה קורי )ארה"ב(, דניאל דיילי )ארה"ב(, רובי גיליגאן 

)אירלנד(, הנס גריטנס )הולנד(, אנמיאק הרדר )הולנד(, מרתה הולדן )ארה"ב(, סיגריד 
ג'יימס )ארה"ב(, אנדרו קנדריק )בריטניה(, אריק קנורת' )הולנד(, מטה לאוסטן )דנמרק(, 

ג'ון ליונס )ארה"ב(, אדוארדו מרטין )ספרד(, סמנת'ה מקדרמיד )בריטניה(, פטרישיה 
מקנמרה )אוסטרליה(, לאורה פאלארטי )איטליה(, סוזן רמזי )ארה"ב(, קארי סיזון 

)ארה"ב(, ריצ'רד וו. סמול )ארה"ב(, ג'ון ת'ובורן )בריטניה(, רונלד תומפסון )ארה"ב(, ענת 
זעירא )ישראל(1

הקדמה
הטיפול הפנימייתי לילדים ולבני נוער במדינות המפותחות נתון תחת ביקורת גוברת 

מצד ממשלות, מוסדות פילנטרופיים ונותני שירותים. גופים אלה מבקשים: 

להשיג תוצאות טובות יותר לילדים ולבני נוער פגיעים.. 1

למקום . 2 יותר  וקרוב  המשפחות  עם  יותר  הדוק  פעולה  שיתוף  תוך  זאת  לעשות 

מגוריהם ולתרבותם, בדרך שתפחית את הפוטנציאל לניצול ולהתעללות ותגביר 

את השימוש במשאבים בלתי פורמליים. 

להפחית את העלויות הגבוהות של שהות חוץ-ביתית בפנימייה.. 3

לנוער שצרכיו רבים,  הפנימייתי  הגבוהה של הטיפול  עלותו  להפחית את  הניסיונות 

 Ainsworth & Hansen,( שליליות  ואף  צפויות  בלתי  לתוצאות  פעם  לא  הובילו 

הזדמנויות  שיספקו  יעילות,  התערבות  דרכי  ליצור  נועדו  הרבות  הרפורמות   .)2005
הולמות לילדים לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, בכל מסגרת שהיא. רובי גיליגן 

העומדים  האתגרים  את  והאיר  חידד  קולג' שבדבלין,  מטריניטי   )Robbie Gilligan(

הטיפול  במערכת  איכותי  פנימייתי  לטיפול  ומטרה  מקום  לזהות  המנסים  אלה  מול 

 .)Gilligan, 2014( במשפחה ובילד

כך,  אלה.  מאמצים  שמובילים  הם  הפנימייתי  התחום  אנשי  הברית,  בארצות 

 ACRC - Association of( לילדים  פנימייתיים  למרכזים  האגודה  פעילים  לדוגמה, 

לפרטים מלאים של מחברי נייר העמדה ראו נספח 1.  1

נייר העמדה מציג את עיקרי הדברים כפי שפורסמו במקור:  *

 Whittaker, K. et al. (2016). Therapeutic residential care for children and youth: A consensus
 statement of the international work group on therapeutic residential care. Residential
  Treatment for Children & Youth, 33(2), 89–106.

תרגום ועריכת לשון: אניטה תמרי.  **
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וגופים  פדראליים  ממשלתיים  גופים  וכן   )Children׳s Residential Centers, 2016
הסקר  עצמאיים.  פילנטרופיים  גופים  גם  ואתם  השונות,  במדינות  השלישי  מהמגזר 

של פיטר פקורה ודיאנה אינגליש )Pecora & English, 2016( מציג דיווח מפורט של 

האתגרים העומדים בפני הפנימיות הטיפוליות לצד הצעות לפתרונות חלופיים.

של  סקירה  להכין  לילדים(,  לעזרה  )קרן  נאריי  מרטין  סר  התבקש  בבריטניה, 

מהווה  זה  מסמך  קמרון.  דייויד  דאז,  בריטניה  ממשלת  ראש  עבור  לילדים  פנימיות 

של  ומטרתן  תפקידן  בעניין  הבריטי  לפרלמנט  שהוגשו  קודמות  לסקירות  המשך 

הסקירה   .)Narey, 2016( לילדים  הרחבה  הרווחה  במערכת  פנימייתיות  השמות 

באנגליה  ילדים  בתי  על  לפיקוח  חדשה  מסגרת  קביעת  בעקבות  נערכה  החדשה 

התפרסמה  לכך,  בנוסף   ,)Ofsted, 2015( הפיקוח  תקנות  עודכנו  שבמסגרתה  כולה, 

הפנימייתי  הטיפול  של  מקומו  לבדיקת  ראיות  מבוססת  מקיפה  סקירה   2015 בשנת 

תכניות   .)Hart, del Valle & Holmes, 2015( באנגליה  לילדים  הרווחה  במערכת 

מיזם  החינוך,  משרד  של  ממיזם  חלק  גם  הן  בילדים  פנימייתי  לטיפול  חדשות 

האלה  החידושים  בין  באנגליה.  ילדים  רווחת  בנושא  חידושים  בחינת  על  המבוסס 

שפיתח   RESuLT תכנית  בילדים,  פנימייתי  לטיפול  כוללנית  הכשרה  נכללת 

לתמיכה  תכנית  וכן   (Berridge et al., 2016)  National Implementation Service
פנים-מערכתית )No Wrong Door( למתבגרים שלהם משמשות הפנימיות כמרכזים 

לתמיכה הן בטיפול ביתי והן בטיפול חוץ-ביתי, ולמתבגרים שגרים עם משפחותיהם 

.)Lushey, Hyde-Dryden, Holmes & Blackmore, 2017(

לקדם  שנועד  חדשני  ותמיכה  הערכה  מערך  סקוטלנד  בנתה  האחרונות  בשנים 

אומנה  שירותי  איכותי,  פנימייתי  טיפול  בכללן  מגוונות,  במסגרות  לטיפול  חלופות 

 The Centre of Excellence for המערך,  המשפחה.  במסגרת  אומנה  של  ושירותים 

www.( סטרת'קלייד  באוניברסיטת  ממוקם   (CELCIS)  Looked After Children
ילדים  של  זה,  משתנה  מגזר  של  הצרכים  את  לזהות  דומים  מאמצים   .)celcis.org
בפנימיות טיפוליות, נעשים בספרד )Del Valle, Sainero & Bravo, 2014( ובאיטליה 

השירותים  הבריאות,  משרד  הורה  בספרד,  באירופה.  אחרות  במדינות  גם  כמו 

איכות  בדבר  לאחרונה  שפורסמו  התקנים  את  ולחדד  לבאר  והשוויון  החברתיים 

התכניות,  את  לשפר  במטרה   ,)del Valle et al., 2013( בילדים  הפנימייתי  הטיפול 

קשות.  ורגשיות  התנהגויות  הפרעות  עם  למתבגרים  המוקדשות  אלה  את  במיוחד 

יתר על כן, בשינויים שנערכו לאחרונה בחוק הספרדי הלאומי להגנה על הילד משנת 

)בדומה  ייחודית"  טיפולית  ב"פנימייה  השימוש  להסדרת  ארוך  פרק  הוקדש   ,2015

של  ברלוונטיות  הכרה  מתוך   )therapeutic residential care( הבין-לאומי  למונח 

התכניות הללו ובצורך בהסדרתם הרשמית.

מדיניות,  מחקר,  המייצגים  בין-לאומיים  מומחים  קבוצת  התכנסה  זה,  רקע  על 

 Centre מתן שירותים ומשפחות למפגש פסגה על טיפול פנימייתי לילדים ולנוער, ב

קבוצת  שבבריטניה.  לפבורו  באוניברסיטת   ,for Child and Family Research
העבודה )International Work Group for Therapeutic Residential Care( התמקדה 

שפותחו  ובתכניות  בדגמים  לדוגמה,  פנימייתי,  הטיפול  בתחום  הידע  מצב  בבחינת 
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לאחרונה ודנה בשאלות המפתח שמהן אפשר יהיה ליצור רשימת קדימויות למחקר 

עתידי. נקודת ההתחלה של צוות החוקרים הייתה שבתוך מערכת כוללת לשירותים 

ההתערבויות  ברצף  האינטנסיבי  הפנימייתי  הטיפול  את  לכלול  יש  ולמשפחה,  לילד 

האינטנסיביות האחרות. 

חברי הקבוצה נפרדו בתחושה שהעיסוק בנושא הפנימיות הטיפוליות הוא דחוף, 

את  מאוד  לצמצם  שנועדו  ומנהלתיות  חוקיות  רפורמות  המעודדים  גורמים  יש  שכן 

רפורמות  הונהגו  שבה  למדינה  דוגמה  היא  הברית  ארצות  הפנימייתיים.  השירותים 

דיווחים  על  הרפורמות  התבססו  הברית  בארצות  היחידה.  היא  אין  אך  כאלה, 

בתקשורת על אודות מקרי התעללות בעבר ובהווה בפנימיות ועל חששות מצד חוקרי 

 Dozier( בריאות נפש בעניין פגיעה ביכולת להתקשרות אצל ילדים שגדלו בפנימיות

דלים  מחקריים  נתונים  על  התבססו  אלו  כגון  וחששות  דיווחים  אך   ,)et al., 2014
שעלולה  שלילית  להשפעה  החשש  הוא  שהועלה  נוסף  חשש   .)James, 2014( יחסית 

שתביא  בפנימייה,  הגיל  בני  קבוצת  של  השפעות  בגלל  חברתית",  "לסטייה  להביא 

למעורבות משפחתית מוגבלת ולבסוף, לעלויות גדולות ביותר.

או  המדיניות  בתחום  היוזמות  הנתונים,  כל  את  לסכם  מתיימר  אינו  זה  מסמך 

את המחקר הענף שנערכים במקומות שונים בעולם בתחום הפנימיות הטיפוליות. 

לפנות  מוזמנים  אלה  בנושאים  ידיעותיהם  את  להרחיב  המעוניינים  קוראים 

מפתח,  לדוחות  קישורים  ובו   )trc.org.uk-https://lboro( הפסגה  ועידת  של  לאתר 

 .Annie E. Casey קרן  ושפרסמה  בעבר  שצוטטו  רבים  דוחות  ביניהם  ולמסמכים, 

הנכון  המספרי  להיקף  בהקשר  המדיניות  אודות  על  התקציר  נמצאים  אלה  בין 

 Annie( אינטנסיבי  טיפול  המעניקות  למסגרות  הזקוקים  נוער  בני  או  ילדים  של 

צ'אפין  במרכז  שנערך  קרן  אותה  במימון  ומחקר   )E. Casey Foundation, 2010

גם  יוכלו  המתעניינים   .)Wulczyn et al., 2015( שיקגו  באוניברסיטת  לילדים  הול 

 .)Pecora & English, 2016( לעיין בסקירה שהזכרנו לעיל בנושא טיפול פנימייתי 

 Whittaker, del( והולמס  וואלה  דל  וויטאקר,  לאחרונה  שערכו  הספר  לבסוף, 

שהשתתפו  רבים  חברים  של  בין-לאומי  מאמץ  משקף   )Valle & Holmes, 2014
הפנימיות  של  העכשווי  הבין-לאומי  ההקשר  את  להאיר  ושסייע  הפסגה,  בוועידת 

ואיינסוורת'  ת'ובורן  של  הגבולות  חוצה  מחקרם  לדוגמה,  כך,  הטיפוליות. 

פנימייתית  בהשמה  הרבה  השונות  את  מדגיש   )Thoburn & Ainsworth, 2014(

ההבדלים  את  מנבאים  ממצאיו  במעבר.  ובכלכלות  מפותחות  בכלכלות  טיפולית 

נמצאו  דומים  הבדלים  הפנימייתי.  לטיפול  בנוגע  המדינות  ובין  מדינה  כל  בתוך 

בארצות  טיפוליות  בפנימיות  ההשמות  נתוני  את  שבחן  במחקר  מכן  לאחר  שנה 

השוואות  לערוך  צורך  שיש  עלינו  מוסכם  לפיכך   .)Wulczyn et al., 2015( הברית 

בין מדינות, כמו גם בתוך מדינות. ניתוח השוואות אלה יפרוס לפנינו את הצורות 

השונות שלובשת ההשמה בפנימיות טיפוליות בהקשרים שונים. ניתוח זה יאפשר 

בספרות  והרווחים  אותו  המתארים  השונים  המונחים  של  יותר  מדויקת  הבנה  גם 

 congregate care, residential care, therapeutic residential( באנגלית  המקצועית 

.)care, group care, children's homes, and socio-pedagogical homes
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ההגדרה של פנימייה טיפולית
הוא  פנימייתי  לטיפול  החיוניים  היסודות  בזיהוי  הראשון  שהצעד  מאמינים  אנו 

למצוא הגדרה מוסכמת. הגדרה זו תוביל לעקרונות מפתח ולפיתוח תכניות לדוגמה, 

הבדלים תרבותיים,  דרכים לבטא  מגוון   - גבולות  חוצה  במבט  בבד תאפשר -  ובד 

ועידת הפסגה התחילו  דיוני  על מתן שירותים.  והיסטוריים המשפיעים  פילוסופיים 

 therapeutic residential( טיפולית  פנימייה  של  הגדרה  על  הסכמה  לגיבוש  בחתירה 

 )Whittaker et al., 2014( הדיון התבסס על חומר שפורסם בשנים האחרונות .)care
של  בעבודתם   .)Whittaker, 2005( שכזו  להגדרה  קודם  ניסיון  עמד  ושבבסיסו 

חוצת  להגדרה  טובה  התחלה  נקודת  לנו  שנראית  הגדרה  מופיעה  ועמיתיו  וויטאקר 

גבולות:

פנימייה טיפולית )therapeutic residential care( היא סביבת חיים מובנית ורב-ממדית 

שתכליתה לקדם או להעניק טיפול, חינוך, ִחברות והגנה לילדים ולנוער עם צרכים מזוהים 

בשותפות  יעשה  בפנימייה  הטיפול  התנהגותיים.  צרכים  עם  או  הנפש  בריאות  בתחום 

עם המשפחות ובשיתוף פעולה עם מגוון רחב של גורמים מקצועיים פורמליים ובלתי-

פורמליים בקהילה )Whittaker et al., 2014, עמ' 24(.

העירוני,  במרחב  ממוקמת  ילדים(  בתי  )לדוגמה,  הטיפולית  הפנימייה  כלל,  בדרך 

והילדים לומדים בבתי הספר המקומיים. לעתים מדובר בבית ילדים שנותן מענה גם 

לצרכים הלימודיים של הילדים בין כותלי הפנימייה. העקרונות שאנו מתווים לטיפול 

פנימייתי רלוונטיים לשתי המתכונות הללו וגם לסוגי טיפול פנימייתי אחרים לילדים 

מדובר  זאת,  עם  יחד  משותפים.  מאפיינים  יש  שונות  חוץ-ביתיות  למסגרות  שכן 

ובפרקטיקה הטיפולית שלהם -  בשירותים שונים מאוד בפילוסופיה המנחה אותם 

לכך  מודעים  אנו  ההתערבות.  ובמשך  ההתערבויות  של  באינטנסיביות  במטרותיהם, 

הבלטת  על  ומקשה  שונים  שירותים  יחד  כורך  פעם  לא  הפנימייתי  בטיפול  שהדיון 

מגוון  ישנו  הבין-לאומית  שבזירה  הידיעה  למרות  וכך,  מהם.  אחד  שבכל  הייחוד 

מתמקדים  אותה  המסכם  המסמך  וגם  הפסגה  דיוני  פנימיתיות,  מסגרות  של  רחב 

טיפוליות  כהתערבויות  במכוון  שעוצבו  פנימייתי  טיפול  של  בדגמים   - בכוונה 
מורכבות שמטרתן לתת מענה לילדים ולבני נוער הדורשים טיפול נמרץ. 

המשתתפים מצאו שההגדרה היוותה מסגרת נוחה לדיונים. עם זאת לא ראינו בה 

 TRC - therapeutic( טיפולית  פנימייה  של  יחיד  חוץ-ביתי  לדגם  המוגבלת  הגדרה 

גישה  מייצגת  אינה  המשפחה"  במסגרת  "התערבות  שהמונח  כשם   ,)residential care
 MTFC - multi-dimensional או MST - multi-system therapy אחת בלבד )דוגמת

treatment foster care(. אנו צופים שהקשרים תרבותיים ופוליטיים שונים, גם עקרונות 
משותפים לטיפול פנימייתי, ואולי אף תכניות ופרקטיקות חדשניות ומבטיחות, עשויים 

ללמוד את הדרכים שבהן  כהזדמנות  רואים הבדלים אלה  אנו  להניב שירותים שונים. 

נוספת לתמוך במחקר חוצה גבולות  וזוהי סיבה  וניסיון מעצבים את השירות,  תרבות 

שיבחן את הטיפול הפנימייתי ואת יישומיו בתוך מגוון השירותים לילדים ולמשפחות 

 Berridge, Biehal, Lutman, Henry & Palomares, 2011; Berridge,( בו  הקשורים 

 .)Biehal & Henry, 2012; Grupper, 2013
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במילים פשוטות, אנו רואים בהגדרה צעד בכינון שפה משותפת לטיפול פנימייתי. 

שפה משותפת כזו חיונית לדיונים בסוגיות של מדיניות, והיא מבטיחה שהדיון יהיה 

ילדים  של  תקינה  התפתחות  של  בתחומים  למתקדמים  הנחשבים  לעקרונות  תואם 

וברווחתם. יתר על כן, הגדרה מדויקת יותר לטיפול פנימייתי תתרום להסטת הדיון 

שנועדו   )congregate care( בקבוצה"  מוסדי  "טיפול  של  השלילית  הקונוטציה  בגלל 

התערבות  תכניות  יחד  עורמים  שהם  תוך  תכניות  בין  חשובים  הבדלים  להסוות 

הטיפול  עבר  בטרם  ה-19  למאה  מרמז  גם  מוסדי"  "טיפול  מזו.  זו  מאוד  שנבדלות 

של  לדגם  או   ,)cottage model( הביתי  לדגם  קסרקטינים,  דמויי  גדולים,  ממוסדות 

משפחתון )group home( ובכך מחזק את הנרטיב השלילי להתערבות פנימייתית מכל 

סוג שהוא. 

עקרונות להשמה בפנימייה טיפולית
שטיפול  בהמלצותיה  היה  הפסגה  למפגש  שהתכנסו  החוקרים  קבוצת  של  כוחה 

או  מבניים  מאפיינים  של  מצאי  רשימת  רק  אינו  מהיבטיו,  אחד  בכל  פנימייתי, 

אסטרטגיות התערבות. טיפול פנימייתי איכותי נבנה על יסודות מוצקים של ערכים 

משותפים, כאלה שאנו מונים כאן:

1 . primum non( "העיקרון הראשון בכל טיפול פנימייתי הוא "ראשית, אל תזיק
nocere(. מכאן, מוסכם על כולנו, ש"בטיחות קודמת לכל" הוא העיקרון המנחה 

בבניית כל התכניות לטיפול פנימייתי וליישומן.
ובהווה  בעבר  שנתגלו  חוץ-ביתיות  בהשמות  וההתעללות  הניצול  לאור 

ובמדינות רבות, קבוצת העבודה הסכימה פה אחד שיש להציב את בטיחותם של 

הילדים בפנימייה כעיקרון ראשון. הבטיחות היא מאבני היסוד של בניית טיפול 

פנימייתי איכותי. להגשמת עיקרון זה מרכיבים רבים, ביניהם סינון אנשי הצוות, 

ובני  הילדים  לקולות  והקשבה  האזנה  ולדיווח,  לאבחון  מפורטים  הליכים  ניטור, 

הנוער ומעורבות של גורמים קהילתיים בפנימייה. אנו מאמינים שתכנית שנבנתה 

וניטור שוטפים היא  ועוברת הערכה  היטב, שמכוונת לצמיחה, מיושמת בקפידה 

מרכיב חיוני ומרכזי הן למניעת התעללות והן למניעת "הכשרה לסטייה חברתית" 

בפנימיות טיפוליות. 

חזון הטיפול הפנימייתי מחייב שותפות בין המשפחות )שלהן אנו מבקשים לתת . 2
חינוכיים- עובדים  חינוכיים-חברתיים,  מדריכים   - כולו  הצוות  ובין  שירות( 
טיפוליים, עובדים סוציאליים ואנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש. סימן ההיכר 
החתירה  הוא   - שהוא  תרבותי  מבע  בכל   - האיכותי  הפנימייתי  הטיפול  של 

ליצור ולקיים קשרי משפחה חזקים וחיוניים.
חוקרים )Small, Bellonci & Ramsey, 2014( זיהו שלושה מוקדים לפרקטיקה 

ממוקדת-משפחה בטיפול פנימייתי:

ומשפחתו,  ‹ שבטיפול  הצעיר  שבין  הקשרים  חיזוק  האפשר,  ובמידת  שימור, 

במובן הרחב ביותר;

של  ‹ היום-יום  בחיי  המשפחה  בני  של  מלא  בשיתוף  פעילה  ותמיכה  סיוע 

הפנימייה הטיפולית;
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בקבלה  ‹ הן  המקצוע  אנשי  כל  לבין  המשפחה  בני  בין  פעילה  שותפות  קידום 

משותפת של החלטות והן באחריות משותפת לתוצאות )עמ' 157(.

העבודה  וקבוצת  הפנימייתי,  בטיפול  המשפחות  את  לערב  שונות  דרכים  יש 

הבהירה את הכוונה - הדרך הנכונה ביותר לראות טיפול פנימייתי יעיל ואנושי 

למשפחות  כחלופה  ולא  קשיים  עם  המתמודדות  במשפחות  כתמיכה  היא 

שהדרכים  מאמינים  אנו   .)Geurts, Boddy, Noom & Knorth, 2012( שנכשלו 

הרבות והיצירתיות שבהן מתבטאת השותפות עם המשפחות שילדיהן מושמים 

בפנימיות טיפוליות מדגישות את השותפות והפעילות המשותפת.

מעוגנים . 3 השירותים  שבו  כטיפול  היא  הפנימייתי  הטיפול  את  שלנו  הראייה 
בקהילה, בתרבות וברשת הקשרים החברתיים של הילדים והמשפחות. אנו רואים 

תכניות טיפול פנימייתיות כנטועים בהקשרם ולא כאיים פזורים ומבודדים.
אקולוגית"  ל"תקפות  חתירה  של  הגדולה  החשיבות  על  למדים  אנו  כך  מתוך 

)ecological validity(, מונח שטבע ברונפנברנר )Bronfenbrenner, 1979(. זאת לצד 

לצרכיו  המתואמות  אישיות  התערבויות  בניית  תוצאות,  ניסוח  נתונים,  מסדי  בניית 

ובידוד  ונכסים תרבותיים בדרכים שיפחיתו הדרה  וזיהוי חוזקות אישיות  של הפרט 

חברתיים )Palareti & Berti, 2009(. במובן אחר, אנו רואים בטיפול הפנימייתי יסוד 

חיוני במערך עשיר ומגוון של שירותים למשפחה, לקהילה, למשפחות אומנה, שפועל 

במשולב כדי לאפשר בחירה ותכניות מותאמות אישית לילדים ולמשפחותיהם.

ראיות . 4 מבוססות  התערבויות  לאיסוף  מצע  מאשר  יותר  הוא  פנימייתי  טיפול 
טיפול  במהותו,  מבטיחות.  אסטרטגיות  או  טכניקות  של  אוסף  או   )EBP(
שמקורם  משותפים  מחיים  למידה  המדגישה  מתרבות  נובע  טיפולית  בפנימייה 

בקשרים אישיים ואנושיים עמוקים בין החניכים והצוות.
"גורם  של  לרעיון  שנארגים  חוטים  טווים  וההגות  המחקר  הפרקטיקה, 

בעבודות  שתחילתה  עשירה  ספרות  מוצאים  אנו  פנימייתי.  בטיפול  המאחד" 

 Hobbs, 1966; Redl & Wineman,( הטיפולית  הסביבה  אודות  על  מוקדמות 

ללימוד  וכהקשר  כאמצעי  האחרות"  השעות   23" של  חשיבותן  ועל   )1957
המשיכה  זו  ספרות   .)Trieschman, Whittaker & Brendtro, 1969( מיומנויות 

יישומי  התנהגות  ניתוח  של  העקרונות  ליישום  משמעותית  תרומה  ותרמה 

 Phillips,( בהקשר של מגורים קבוצתיים במשפחתונים המחקים מבנה משפחתי

Phillips, Fixsen & Wolf, 1974( ועד לעבודות עכשוויות על גיוס מסגרת הטיפול 
 Anglin, 2002; Holden, Anglin,( האיכות  שיפור  של  לתהליך  כולה  הפנימייתי 

Nunno & Izzo, 2014; Thompson & Daly, 2014(. אנו מציינים כאן במיוחד את 
האירופאית  והספרות  המסורת  עושר  של  המפגש  בנקודת  למחקר  ההזדמנויות 

גריטנס  האנס  בתבונה  אותה  שסיכם  כפי   - החברתית  הפדגוגיה  בנושא 

(Grietens) עם "תפקיד המעבר" של הטיפול הפנימייתי בחייהם של צעירים כפי 
 .)Lyons & Schmidt, 2014( שהוא מתבטא בהקשרו הצפון אמריקני

דגמים . 5 קבוצת  זיהוי  היא  איכותי  פנימייתי  לטיפול  האפיסטמולוגית  המטרה 
בהשגת  יעילות  שתהיינה   )EBP( ראיות  מבוססות  לאסטרטגיות  או  להתערבות 
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שכפול  ברות  להיות  הללו  ההתערבויות  על  ולמשפחות.  לנוער  רצויות  תוצאות 
מאתר אחד למשנהו, וכאלה שניתן לשנות את קנה המידה שלהן. במילים אחרות, 

עליהן להיות מפורטות וברורות, כך שניתן יהיה ליישם אותן בכל מקום.
קבוצת העבודה התייחסה למחקרי הערכה של חוקרים שונים, ביניהם סיגריד 

 Harder & Knorth,( אנימיק הרדר ואריק קנורת'   ,)James, 2011; 2014( ג'יימס 

ובמיוחד  פנימייתי,  לטיפול  קיימים  דגמים  של  האפקטיביות  את  שבחנו   ,)2014
עם  מסכימים  אנחנו  כאן  יעילה.  טיפולית  פרטיקה  של  השחורה"  "הקופסה  את 

הערכתה של ג'יימס )James, 2011, עמ' 320(:

מסגרות טיפול קבוצתית המבקשות להעניק טיפול איכותי ייטיבו במלאכתן אם ינקטו 

ועם חוקרים מהאקדמיה, במטרה: לזהות  לילדים  בשיתוף פעולה עם מערכות הרווחה 

ביקורתית  בעין  התכנית  את  לסקור  שלהם;  שבתכניות  המשמעותיים  היסודות  את 

לטיפול  דגמים  לאמץ  ולשקול  שירות,  נותנים  הם  שלהם  הנוער  בני  של  הצרכים  לאור 

שליעילותם נמצאו ראיות אמפיריות.

ועם זאת, אנו גם מודעים לאתגרים הכרוכים בעריכת מחקר רציני במסגרת של 

יותר, מוגבלים  והופכים ממוקדים  שירותים הכבולים בחוזי התקשרות שהולכים 

ראיות  מבוססי  דגמים  שזיהוי  להניח  קשה  וחדות.  ברורות  מטרות  ומכווני  בזמן 

מתווסף  זה  לאתגר  בשדה.  שירותים  מתוך  ורק  אך  יצמחו  פנימייתי  לטיפול 

דגמים  לפיתוח  שתבאנה  מו"פ,  למשימות  ייעודי  במימון  היחסי  המחסור 

להתערבות פנימייתית, לבדיקתם, לליטושם, ולהפצתם. למעשה הפעם האחרונה 

לא  ומאז  ה-20,  המאה  של  ה-70  בשנות  היה  בארה"ב  ניתן  כזה  ייעודי  שמימון 

הוקצו מענקים מקרנות פדראליות או פרטיות לפיתוח שיטות התערבות ייחודיות 

לפנימיות טיפוליות. חוסר המימון עומד בסתירה חדה למענקים הניתנים לפיתוח 

ולבדיקה של התערבויות מבוססות ראיות במסגרות הקהילה. 

למחקר  דומה  משאבים  להקצאת  זכה  טרם  הפנימייתי  הטיפול  לפחות,  בארה"ב, 

ובחינת  טיפולית  פנימייה  של  התערבות  לתכנית  פרוטוקול  במיוחד לבניית  ופיתוח, 

חוזה עם הרשויות, לבדם,  על  כי שירותים המבוססים  זה סביר  אין  יישומו. כאמור, 

ללא  מעטפת'.  לשירותי  הארצית  ה'יוזמה  של  למחקרים  דומה  משהו  לבצע  יוכלו 

משאבים ייעודיים חדשים למחקר ולפיתוח, ובמיוחד לזיהוי המרכיבים החיוניים של 

על  ג'יימס  סיגריד  הקריטיות שהעלתה  כי השאלות  להניח  להתערבות, סביר  דגמים 

פנימיות טיפוליות יישארו במידה רבה ללא מענה.

 חיפוש הדרך למקום מבטחים: נתיבים למחקר עתידי 
בטיפול פנימייתי

 Whittaker et al.,( לעיל  שהוזכר  בכרך  פנימייתי  טיפול  אודות  על  הסיכום  בפרק 

2014( כתבו העורכים:
מתארות  ורק  מעט,  מספרות  פנימייתיים"  "שירותים  או  פנימייתי"  "טיפול  המילים 

מידע הקשור למסגרת. הטווח והמגוון הרחבים של מרכיבי השירות, תיאוריות שינוי 
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שלה  האינטנסיביות  ההתערבות,  תדירות  אחרת,  או  זו  התערבותית  שיטה  שבבסיס 

גם  נכונה  זו  דרישה  בניתוח.  והן  בתיאור  הן  יותר  רב  דיוק  דורשים  כולם  ומשכה, 

לסידורים ארגוניים )לדוגמה, גודל יחידות המגורים, משך השהות וסידורים הנוגעים 

לצוות(, וכמובן גם לפרוטוקולים להכשרת צוותים ופיתוחם ולהטמעה של הליכי ניטור 

והערכה מתמשכים. רבים מהתורמים ]לכרך זה[ ציינו שבמקומות שונים סר ִחנם של 

 - עצמו  המונח  בברור, שמובנו של  היא,  לכך  חלקית  סיבה  הפנימייתיים.  השירותים 

טיפול פנימיתי- משתנה בהקשרים שונים. הסוואה זו של ההבדלים שיוצרים מונחי-

והאמפירי  ההמשגתי  לדיוק  יותר  חדה  בסתירה  עומד  פנימייתי"  "טיפול  כגון  מטריה 

מראיות  הניזונות  גישות  במצוקה,  נוער  עם  לעבודה  יותר  גישות חדשות  המאפיינים 

ומבוססות עליהן )עמ' 329(. 

ואת  פנימייתי"  ל"טיפול  ההגדרה  את  האפשר  במידת  להבהיר  אלה  בדברינו  ניסינו 

היקפו של טיפול זה. עדיין דרך רבה לפנינו. כך, לדוגמה, עדיין רבים החששות בעניין 

 Boys Town Family בתכנית  שנערך  ממחקר  כי  אם  חברתית".  לסטייה  ה"הכשרה 

Home נראה שתכנית ממוקדת, בנויה היטב ומפוקחת משמשת משקל נגד להשפעות 
 Huefner, Smith &( הגיל  קבוצת  עם  האינטראקציה  של  פוטנציאליות  שליליות 

Stevens, 2014; Lee & Thompson, 2009(. על התחום כולו לבחון היטב את התפיסה 
חוץ-ביתית  למסגרת  השמה  של  ישירה  תוצאה  היא  שלילית  שהידבקות  הרווחת 

קבוצתית )Weiss et al., 2005(. העורכים המשיכו וכתבו:

אינטנסיביים  טיפול  בשירותי  בצורך  להכיר  יש  בפנימיות,  בסיסי  טיפול  למתן  מעבר 

לילדים ובני נוער שמספרם קטן אך האתגר שהם מציבים גדול. לילדים ולבני נוער אלה 

צרכים רבים שקשה למצוא להם מענה במסגרת המשפחה או הקהילה, ואפילו לא בטיפול 

במסגרת של משפחה אומנת מיוחדת. תקוותנו הייתה, וממשיכה להיות, שיש מסלולים 

אסור  האחרון".  "המפלט  בבחינת  שהם  לאלה  בנוסף  יעיל,  פנימייתי  לטיפול  נוספים 

שילדים עם צרכים מרובים ומורכבים "ייכשלו בדרך" אל השירותים שלהם הם זקוקים, 

אלא שיקבלו שירותים אלה בפנימיות טיפוליות כטיפול המועדף עבורם.

 Whittaker( הקודמת  עבודתנו  של  השדרה  עמוד  את  היוו  מרכזיים  נושאים  שבעה 

הטיפול  את  נוכל לבחון  שדרכה  נוחה  עדשות  מערכת  משמשים  והם   ,)et al., 2014
תכניות   )1( בהם:  שעסקו  ומחקרים  הנושאים  להלן  רבים.  בהיבטים  הפנימייתי 

 Andreassen, 2014; Jakobsen, 2014;( ומבטיחות  חדשניות  ופרקטיקות  התערבות 

לטיפול  נתיבים   )2(  .)James, 2014; McNamara, 2014; Thomson & Daly, 2014;
 Thoburn & Ainsworth, 2014; Del Valle et al., 2014; Lausten, 2014;( פנימייתי 

 Small( פעילה  לשותפות  גיוס משפחות   )3(  ;)Lyons, Obeid & Cummings, 2014
et al., 2014(; )4( הכנת בני נוער למעבר מוצלח מהטיפול פנימייתי לחיים עצמאיים 
הבסיס  שיפור   )5(  ;)Okpych & Courtney, 2014; Stein, 2014; Zeira, 2014(

 Harder & Knorth,( מתודולוגיים  וחידושים  אתגרים  פנימייתי:  בטיפול  המחקרי 

 ;)Holmes, 2014( חישוב עלויות הטיפול הפנימייתי )2014(; )6; Lee & Barth, 2014
בצוות  לתמיכה  כבסיס  ביקורתית  והערכה  ממוקדת  הכשרה  בין  קשר  יצירת  ו-)7( 

 Bravo, Del Valle & Santos, 2014; Grietens, 2014; Holden et( הטיפול הפנימייתי

 .)al., 2014; Lyons & Schmidt, 2014; Whittaker et al.,
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לספרות  נדבך  להוסיף  התחייבה  זה  פסגה  במפגש  שהשתתפו  החוקרים  קבוצת 

המחקר על פנימיות טיפוליות ולפתח רשימה של שאלות מחקר. רשימה זו, שתיערך 

על פי קדימותו של כל נושא ותתבסס גם על מקורות אחרים, תהווה מסגרת לפיתוח 

לשיתוף  פוטנציאל  בו  שיש  יום  סדר  טיפוליות,  בפנימיות  לטיפול  מחקרי  יום  סדר 

פעולה חוצה גבולות מדיניים ותרבותיים. בניית נדבך זה ופיתוחו הם נושא למאמר 

הטיפול  את  לעצב  ימשיכו  מדינה  כל  ובתוך  מדינות  בין  שהבדלים  אף  בעתיד.  אחר 

שלנו  המבט  נקודת  מהרחבת  נשכרים  יצאו  הצדדים  שכל  מאמינים  אנו  הפנימייתי. 

לראייה חוצה גבולות. אנו מחויבים לחזק פוטנציאל זה לשיתוף פעולה חוצה גבולות 

במחקר, בפיתוח מדיניות ובשיתוף ב"סיפורי הצלחה" ובפרקטיקות לדוגמה. 
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נספח 1
 A consensus statement of the international work group on therapeutic
residential care
בין-לאומית  פסגה  למפגש  התכנסה  פנימייתי  וטיפול  לחינוך  העבודה  קבוצת 

ומשפחה  ילדים  לחקר  במרכז  ראיות"  מבוססת  לפרקטיקה  "נתיבים  בנושא 

הפסגה  מפגש   .2016 באפריל,  ב-29-27  באנגליה,   Loughborough באוניברסיטת 

האגודה  עם  ובשותפות  סטיוארט;  האלי  סר  קרן  של  הנדיבה  בתמיכתם  התאפשר 

ובמתבגרים  בילדים  במשפחה  וטיפול  חוץ-ביתי  לטיפול  האירופאית  המדעית 

שירותי  על  תוצאות  מבוססי  ומחקר  להערכה  הבין-לאומית  האגודה   ;)EUSARF(

בארה"ב  בילדים  פנימייתי  לטיפול  המרכזים  איגוד   ;)IAOBER( וילדים  משפחה 

)ACRC(; ותמיכה נוספת של: "פועלים עבור ילדים בבריטניה", והשירות הלאומי 

.)NIS( להטמעה בבריטניה

המדעית  האגודה  הבאות:  העמותות  ידי  על  אושרר  המסמך   ,2016 יולי  בחודש 

 ;)EUSARF( ובמתבגרים  בילדים  במשפחה  וטיפול  חוץ-ביתי  לטיפול  האירופאית 

האגודה הבין-לאומית להערכה ומחקר מבוססי תוצאות על שירותי משפחה וילדים 

ומרכז   )ACRC( בארה"ב  בילדים  פנימייתי  לטיפול  המרכזים  איגוד   ;)IAOBER(

 .)CELCIS( המצוינות לחקר ילדים בחסות המדינה בסקוטלנד
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מרק קורטני, פרופסור, בית הספר למינהל ולשירותים חברתיים, אוניברסיטת שיקאגו, ארה"ב
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 Laurah Currey, Chief Operating Officer, Pressley Ridge, Pittsburgh, PA and
President ACRC, USA

לורה קורי, סמנכ"לית תפעול, פרסלי רידג', פיטסבורג פנסילבניה; ונשיאת ARCR, ארה"ב 

 Daniel Daly, Executive Vice President and Director of Youth Care, Father Flanagan's
Boys' Home, Boys Town, NE, USA

דניאל דיילי, סגן נשיא בכיר ומנהל בית ילדים לטיפול בבני נוער ע"ש האב פלאנגן, נשוויל, 
ארה"ב

 Robbie Gilligan, Professor of Social Work and Social Policy, Trinity College Dublin,
Ireland

רובי גיליגאן, פרופסור לעבודה סוציאלית ומדיניות חברתית, טריניטי קולג', דבלין, אירלנד

 Hans Grietens, Professor, Centre for Special Needs Education & Youth Care,
University of Groningen and President of EUSARF, Netherland
אוניבריסטת  נוער,  בבני  וטיפול  חינוך  מיוחדים,  לצרכים  המרכז  פרופסור,  גריטנס,  הנס 

גרונינגן; נשיא ,EUSARF הולנד

 Annemiek Harder, Assistant Professor, Department of Special Needs Education and
Youth Care, University of Groningen, Netherland
אנמיאק הרדר, מרצה בכירה, המרכז לצרכים מיוחדים, חינוך וטיפול בבני נוער, אוניברסיטת 

גרונינגן, הולנד

 Martha Holden, Senior Extension Associate with the Bronfenbrenner Center for
 Translational Research and the Principal Investigator and Director of the Residential
Child Care Project at Cornell University, USA

בתכנית  ומנהלת  ראשית  וחוקרת  למחקר,  ברונפנברנר  במרכז  בכירה  עמיתה  הולדן,  מרתה 
לטיפול פנימייתי בילדים, אוניברסיטת קורנל, ארה"ב

 Sigrid James, Professor, Department of Social Work & Social Ecology, School of
Behavioral Health, Loma Linda University, CA, USA

הספר  ובית  חברתית,  אקולוגיה  סוציאלית,  לעבודה  המחלקה  פרופסור,  ג'יימס,  סיגריד 
לבריאות התנהגותית, אוניברסיטת לומה לינדה, קליפורניה, ארה"ב

 Andrew Kendrick, Professor of Residential Child Care, School of Social Work and
Social Policy at the University of Strathclyde, Great Britain
ומדיניות  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  בילדים,  פנימייתי  לטיפול  פרופסור  קנדריק,  אנדרו 

חברתית, אוניברסיטת סטרת'קלייד, בריטניה

 Erik Knorth, Professor, Department of Special Needs Education and Youth Care,
University of Groningen, Netherland
אוניבריסטת  נוער,  בבני  וטיפול  חינוך  מיוחדים,  לצרכים  המחלקה  פרופסור,  קנורת',  אריק 

גרונינגן, הולנד

 Mette Lausten, Senior Researcher at The Danish National Centre for Social
Research, Copenhagen, Denmark

מטה לאוסטן, חוקרת בכירה, המרכז הלאומי הדני למחקר חברתי, קופנהגן, דנמרק

John Lyons, Senior Policy Fellow at Chapin Hall, University of Chicago, IL, USA
ג'ון ליונס, עמית בכיר למדיניות, צ'אפין הול, אוניברסיטת שיקאגו, ארה"ב
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 Eduardo Martin, Lecturer, the Department of Developmental and Educational
Psychology, University of La Laguna, Tenerife, Spain
אדוארדו מרטין, מרצה, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה התפתחותית, אוניברסיטת לה לגונה, 

טנריף, ספרד

 Samantha McDermid, Research Fellow, Centre for Child and Family Research,
Loughborough University, Great Britain
סמנת'ה מקדרמיד, עמיתת מחקר, המרכז לחקר הילד והמשפחה, אוניברסיטת לפבורו, בריטניה 

 Patricia McNamara, Senior Fellow (Honorary), Department of Social Work,
University of Melbourne, Australia

אוניברסיטת  סוציאלית,  לעבודה  המחלקה  כבוד(,  )של  בכירה  עמיתה  מקנמרה,  פטרישיה 
מלבורן, אוסטרליה

 Laura Palareti, Assistant Professor in Social Psychology, Department of Education
Studies, University of Bologna, Italy

לאורה פאלארטי, מרצה בכירה בפסיכולוגיה חברתית, המחלקה ללימודי חינוך, אוניברסיטת 
בולוניה, איטליה

 Susan Ramse, Parent and Former Children's Mental Health Advocate, The Walker
School, Needham, MA, USA

נידהם,  ווקר,  ספר  בית  הנפש,  בריאות  לענייני  )לשעבר(  וסנגורית  הורה,  רמזי,  סוזן 
מסצוסטס, ארה"ב

 Kari Sisson, Executive Director, Association of Children's Residential Centers, USA
קארי סיזון, מנכ"לית, האיגוד למרכזים לטיפול פנימייתי בילדים, ארה"ב 

 Richard W. Small, Walker Executive Director Emeritus, The Walker School,
Needham, MA, USA

ריצ'רד וו. סמול, מנכ"ל ומנהל )בדימוס( בית ספר ווקר, נידהם, מסצוסטס, ארה"ב 

 June Thoburn, Emeritus Professor of Social Work, University of East Anglia, Great
Britain

ג'ון ת'ובורן, פרופסור אמריטה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת איסט אנגליה, בריטניה

 Ronald Thompson, Senior Director, Boys Town National Research Institute for
Child and Family Studies, Boys Town, NE, USA

טאון"  "בוייס  פנימיית  והמשפחה,  הילד  לחקר  הלאומי  המכון  בכיר,  מנהל  תומפסון,  רונלד 
נשוויל, ארה"ב

 Anat Zeira, Professor, School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University
of Jerusalem and Head of Research and Evaluation at the Haruv Institute, Israel
האוניברסיטה  חברתית  ולרווחה  סוציאלית  לעבודה  הספר  בית  פרופסור,  זעירא,  ענת 

העברית; ראש מחקר והערכה במכון חרוב, ירושלים, ישראל
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