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  פתח דבר

חלק . הינו הגיל בו נערים ונערות בונים את זהותם העצמית) 13-18(גיל ההתבגרות 

 ,רקע של הגירה, מבני הנוער חווים משברים שיכולים להתעצם בשל סיבות אישיות

 הם זקוקים למסגרות שבהן הם ,לכן. דיבה משפחתית או קהילתית דלה ועוסב

ור קשר עם מבוגרים משמעותיים ולפתח ליצ, צ והלילה”יכולים לשהות בשעות אחה

   .כישורים מגוונים לצורך השתלבותם בחברה כמבוגרים מתפקדים

י בנושא בני נוער בסיכון תואמת במהותה את מדיניות הממשלה "מדיניות קרן רש

על  UNICEF של” אמנה לזכויות הילדה" את עקרונות י מאמצת"קרן רש. ומשרדיה

רה כולה לפעול להבטחת זכויותיהם של ילדים ובני  שחובת החבהומאמינ, כל ערכיה

בהתאם לכך הקרן מקדמת תכניות יישוביות המספקות לבני נוער מגוון רחב . נוער

ת יושותפויוצרת ; החינוך והבריאות ביישוב, ין גורמי הרווחהמתאמת ב; של פתרונות

   .  הולמת וזאת על מנת להבטיח שכל נער ונערה יזכו להתייחסותמםיע

המוסד , י"קרן רש, משרד הקליטה,  חברו להם יחדיו משרד הרווחה2006ת בשנ

 המכונה גם פרויקט "בית חם ויוצר"פרויקט קרן אורן ואשלים להקמת , לביטוח לאומי

 הנזקקות נערותה לחזק את הבית החם כמענה משמעותי עבור אשר נועד, "השדרוג"

   . עולות במצוקה נערותעל הפיכתו לנגיש יותר עבור מתן דגשתוך , לו

על בסיכון מעקב אחרי נערות  וטיפול, ראיתו, במניעההחם עוסקת -מסגרת הבית

לאפשר את שילובן התקין בחברה תוך ניצול , סביבתן המסכנתמנת להוציא אותן מ

  . כל ההזדמנויות העומדות לפניהן

 נערות במצוקה הן קבוצת התייחסות חשובה הזקוקה לשירותים העונים על צורכיהן

והן , לעיתים נערות מגלות התנהגויות המעמידות אותן בסכנה ממשית. הייחודיים

, התנהגויות אלה מאופיינות בעימותים עם המשפחה. זקוקות להתערבות טיפולית

שוטטות ולבריחה מן הבית ביחסים חברתיים חסרי יציבות המובילים פעמים רבות ל

  .םהידרדרות לזנות ושימוש בסמי: קיצונייםולמקרים 

י החליטה להתמקד בתחום זה מתוך הכרה בחשיבותם של הצרכים ”קרן רש

ובעיקר לאור ההזנחה הטיפולית ממנה סובלות הנערות , הייחודיים של הנערות

  . במשך שנים

תשובה אמיתית ומקיפה מטרת מסמך זה היא להציע מודל אופטימאלי שיהווה 

יות עוגן אשר יבטיח התייחסות יכול וצריך לה” חםבית ”.  בסיכוןנערותלמצוקות של 
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הנפשית והחברתית , הקוגניטיבית, לצורכי הנערה ויקדם את רווחתה הפיזית

 לתת מענה לנערות כול יאינו” חםבית "ברור לנו ש, יחד עם זאת. הקהילהבמסגרת 

  יש צורך בפיתוח שירותים נוספים אשר,לפיכך. הזקוקות לקורת גג והגנה לאורך זמן

  .דירות מעבר ופיתוח פתרונות ייחודיים אחרים, נת חירוםכללו שירותי ליי
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   בישראל במצוקה נערות–כללי רקע : פרק א

בכל שנה מטפל . 17-12 נערות בגילאי 313,000-במדינת ישראל חיות כיום כ

 מהנערות הן 50%.  נערות16,000 -לנערות ולצעירות במשרד הרווחה בכ השירות

נערות  20% -הן נערות ערביות ו 25%,  בארץקותהודיות בנות למשפחות ותיינערות 

 - רשויות המקומיות מטופלות בכל שנה כל הבמסגרת היחידות לקידום נוער ש. עולות

נתוני קידום נוער ( מכלל המטופלים בקידום נוער 30% -המהוות כ,  בנות6,000

  ).2003, במשרד החינוך

ייחודיים של הנערות הולכת המודעות לצורך בהתייחסות מקיפה וכוללנית לצורכיהן ה

מודעות זו נובעת מההכרה בהבדלים שבין נערים לבין . וגוברת בשנים האחרונות

במשימות ובאתגרים עימם הן נדרשות להתמודד , נערות בתהליכי ההתבגרות

מתרבות העדויות לכך שנערות חוות קשיים שונים מאלה שחווים , בנוסף. בתקופה זו

, מעמד, קטגוריות חברתיות כמו מגדר. תחומים אחריםנערים וזקוקות לסיוע גם ב

מפגישות אותן עם מצבים , ואתניות מעצבות את חוויות המציאות של הנערות, עוני

קטגוריות . ומגדירות את מבנה ההזדמנויות שלהן, תיוג ואפליה, של אי שוויון חברתי

עות זו על רקע מוד. חברתיות אלו מבנות גם את אופני ההתמודדות של הנערות

החלו להתפתח בשנתיים האחרונות יוזמות המכוונות ללימוד מעמיק יותר של צורכי 

לשיפור השירותים המכוונים במיוחד עבורן ולהתאמת שירותים אחרים , הנערות

   .לצורכיהן

   :אנשי מקצוע מבחינים בין שתי הגדרות לאוכלוסיית היעד

  

גויות המעמידות אותן בסכנה  נערות שמגלות מגוון רחב של התנה- נערות במצוקה

, שנמצאות מחוץ למסגרות של לימודים או עבודה או בסיכון לנשירה מהן, ממשית

הנערות מאופיינות בעימותים עם המשפחה . ושזקוקות להתערבות טיפולית

במערכות יחסים חברתיים חסרי יציבות המובילות פעמים רבות לשוטטות ולבריחה 

  .דרות הנערות לזנות ולשימוש בסמים ואלכוהולבמקרים קיצוניים מידר. מהבית

  

 נערות הסובלות מקשיים ומבעיות בתחומים שונים והעשויות - מצוקה של נערות

  ).2004, דולב, גולן, מתוך קומם( להיחשף לדרגות שונות של סיכון
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  מענים נדרשים. 1

בשונה משירותים (למרות המודעות הגוברת לצורך בשירותים ייחודיים לנערות 

 גם כיום קיימים מעט מאוד. נערות סובלות מהזנחה טיפולית במשך שנים, )משותפים

בדרך כלל נראה תוכניות בעלות תכנים שונים . תשירותים ותכניות ייחודיים לנערו

הנערים המשתתפים בשירותים שיעורם של , אולם . המופעלות במסגרת משותפת

 להסיק מכך שתוכניות שונות  כך שניתןהמשותפים עולה בהרבה על זה של הנערות

  .תחת מסגרת משותפת מדירה את הנערות מתוכה

בחינת המידע הקיים אודות מערך השירותים העומדים לרשותן של נערות מצביע על 

  :החסרים שלהלן

 שלא זוכים ” שקטים“ לנערות יש צרכים - איתור מצוקה של נערותהיעדר פעילות   .1

התנהגויות מסכנות , בדימוי העצמי ובדימוי הגוףבעיות : ביניהם, התייחסות ראויהל

ומקרים של ” חוסר אושר“שכיחות גבוהה של תחושות , בתחום הבריאות והתזונה

  . ניצול מכל הסוגים

 השירותים המשותפים - מחסור בתכניות מיוחדות לנערות בשירותים המשותפים  .2

יות ייחודיות לנערות יש צורך בפיתוח תכנ. אינם ערים לצרכים הייחודיים של נערות

קבוצות שיתוף : כמו(שיפעלו במסגרת השירותים המשותפים לנערים ולנערות 

  ).כיתות מקדמות נפרדות, והעצמה

 הנערות הנמצאות בשוליים החברתיים נוטות להימצא - מחסור במסגרות נפרדות  .3

 לא, מצב זה נובע מכך שנערות לא מגיעות. במצבים קיצוניים יותר מאשר נערים

” חממה”נערות אלה זקוקות ל. מתקבלות או לא משתלבות במסגרות הקיימות

  .כיום כמעט ואין אלטרנטיבות לנערות אלה.  התייחסות ייחודיתיקבלושבה 

 את החינוך הייחודי ן רוב הנערות בסיכון אינן מקבלות בבית- היעדר תכניות מניעה  .4

 .ניצול ופגיעה מינית: כגון,  לביתשעוסק בהעלאת המודעות לסכנות האורבות מחוץ

חינוך . קל וחומר הן אינן מקבלות הדרכה לגבי הסכנות האורבות להן בתוך הבית

  . בסיסי זה המוענק בדרך כלל לבנות הנורמטיביות נועד להגן עליהן מפני סכנות

 כלים להתמודדות לנערותיש צורך בהפעלת תכניות חינוכיות ייחודיות שיספקו , אי לכך

  .ובכך יסייעו במניעתן, הסוגים המוזכרים לעילעם סכנות מ
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  רגישות תרבותית בדגש על אוכלוסיית היעדמאפייני . 2

סוגיה . ובכללה נערות המוגדרות בסיכון, תרבותית-מדינת ישראל חובקת אוכלוסייה רב

נוסף למשבר גיל ההתבגרות . היכרות מעמיקה והתייחסות הולמת, זו מחייבת לימוד

לחוות סוגי ) עולות(נאלצות נערות מהגרות , )בנות הארץ(מיות בעבור נערות מקו

, בקרב הבתים החמים שבהם מעורה הקרן. משברים נוספים ובכללם זהות והגירה

 ,יוצאות חבר העמים :והן, ניתן לזהות שלוש אוכלוסיות נערות בעלות צביון תרבותי

   . וערביותיוצאות אתיופיה

  יוצאות חבר העמים עולות נערות  .1

נערות אשר נולדו יותר ממחקרים העידו שנערות מהגרות חוות קשיים רבים , כללכ

 עולים מברית המועצות 700,000 לישראל עלו 1989-1996בשנים . בארץ

קשיי הקליטה וההתאקלמות השפיעו על שכבות הגיל השונות בקרב . לשעבר

 קרים מחממצאיבחינת . נוער-לרבות אלו המוגדרים כבני, אוכלוסיית העולים

העידו על התובנות המרכזיות ) 2007, ליטבק: מתוך(שנעשו בקרב נערות עולות 

   :הבאות

לאור הקונפליקט שבו מצויות , גיבוש זהות המתבגרת מורכב לאין שעור .1.1

המתבססות , הנערות העולות בין זיקתן למסורות ולתרבות שמהן צמחו והגיעו

, התרבות הקולטת אותןובין המציאות החדשה ו, פי רוב לציות ולאיפוק-על

  . המתבססת על חופשיות

סיכון המאפיינות נערות עולות מאמצות יותר מנערות ותיקות התנהגויות  .1.2

  .)אלימות(נערים 

דבר שפעמים מסתיים בניצול , נוטות להתחבר עם בני מיעוטיםנערות עולות  .1.3

   .מיני ופיסי

עלות ב, כלל אימהות-בדרך, הוריות-אחוז גבוה מהן חיות במשפחות חד .1.4

  .אקונומי נמוך-מעמד סוציוקשיים תפקודיים ומוגדרות ב

ניתן לראות את המתח בין החינוך לציות , בקרב נערות יוצאות חבר העמים .1.5

 כגורם , ובין הפתיחות הקיימת בארץ,ל"שרכשו בחו ,בפרטהורים בכלל ול

  .התנהגויות מסכנותוהן כמאיץ על הסמכות ההורית הן המערער 
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  ות אתיופיה יוצאעולות נערות  .2

הנערות העולות  תגם קבוצ,  חבר העמיםממדינות לקבוצת הנערות העולות דומהב

 נחשפה למתחים הנובעים מפערים תרבותיים בין ארץ מוצאן ובין הארץ מאתיופיה

בקרב נערות עולות , בניגוד לעולות יוצאות חבר העמים, אך. שקלטה אותן

  . מאתיופיה הפערים בולטים עוד יותר

שעה , בארץ מוצאן לחלוקה מגדרית ברורהכבר יוצאות אתיופיה הורגלו נערות 

כבר בגיל , בארץ מוצאן. שבישראל אפשרויות הבחירה העומדות לפניהן רבות

ברו להתגורר בבית משפחת נישאו הנערות וע, בשנות העשרה לחייהן, צעיר יחסית

נדרשו שראלית בחברה הי, לעומת זאת.  ועם נישואיהן נשלטו על ידי בעליהןהבעל

מערער אחר מושג שונה לחלוטין הדפוס התנהגות להתאים עצמן להנערות 

 שתנהג בדפוסי התנהגות המצופה מאישה בארץ, לראייה. הורגלושאליו " הנשיות"

אורח החיים המסורתי  לוזאת בניגוד, מה-במידת" יםכגברי "יםמוגדרה יםאסרטיבי

חוסר ביטחון וקושי רב , פחד, בולמצב זה מעורר בל. שאליו הורגלו בארץ מוצאן

הערכים , הנורמותבין פנימי  קונפליקט ויוצרבהתמודדותן של הנערות הצעירות 

 אלושל החברה המסורתית ממנה הגיעה הנערה ובין ודפוסי ההתנהגות 

במידה והנערות יפעלו שלא בהתאם לציפייה של . המקובלים בחברה הישראלית

 כמרדניות הפוגעות בערכי התרבות שת להיתפאזי הן צפויו, הקהילה המסורתית

   ). 2001, זסלבסקי ועידן, אפטר(

אחוז לא כי הלקוח מנתוני הביטוח הלאומי ומעיד  ,לכל אלו יש להוסיף מאפיין נוסף

הזוכות להבטחת הכנסה ומוגדרות כבעלות  ממשפחות הנערות מגיעותמבוטל מ

במיוחד , משפחה הלעמקשה , אפוא, מציאות זו. ךכלכלי נמו-מעמד חברתי

  .ההתבגרות להעניק לנערה תמיכה בתקופת גיל ,ההורים

  

  ת הערביחברהבנערות  .3

  . 25 הורחבה הגדרת גיל הנערות במצוקה עד גיל ת הערביחברהכי ב, כפתיח יצוין

 נקבע לאור הנורמות של החברה ת הערביחברהמעמדן של נערות וצעירות ב

כז את דמותו של האב כמקבל פטריארכאלית ששמה במר-הערבית המסורתית

בניהול מרוכז תפקידה של האישה . העיקרי במשפחה וכמפרנס העיקריההחלטות 

  . משק הבית וגידול הילדים תוך שמירה על כבוד המשפחה

מעמדן של נשים בחברה הערבית בישראל משתנה תדיר לאור תהליכי 
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ברמת ההשכלה המעבר ממגורים בכפר למגורים בעיר ושינוי כללי , המודרניזציה

כל אלה יוצרים מתחים שנערות בגיל ההתבגרות מתמודדות  .וההכנסה של נשים

   . ביחס לעתידן ולמקומן בקהילהםעימ

לרבות מקרי , אנו עדים בחברה הערבית לריבוי משפחות בסטאטוס כלכלי נמוך

פשרת מגוון מענים לכל אלו נוסף היעדר תשתית פיסית ראויה המא. עוני ואבטלה

   . זוהסיילאוכלו

 הסובל מיעוט במדינהחלק מותן הינערות ערביות חוות קרע זהותי נוסף הקשור ב

נאמנותן למדינת ישראל ורצונן . פלסטיני- הסכסוך הישראליעמאפליה על רק

לתרום לה נמצאים במתח מתמיד עם תחושות קיפוח והדרה של החברה הערבית 

  . אל והפלסטיניםהישראלית ועם המשברים והפעולות האלימות בין ישר

 שניסו לבחון את , שוניםמאמריםהוצגו ) 2007(יחיא -'יפה וחאג-במחקרן של מירו

מעמד האישה הערבית ביישובים שבהם קיים חיכוך בין החברה הערבית ובין זו 

ידי - שבוצע עלמחקר השוואתי: נמצאו חלוקים בממצאיהםואשר של היהודים 

Baker (1985) שפרעם, למול יישוב הומוגני,  עכו,שוב מעורבישנעשה בין י ,

 שבוצע מחקר אחר. הראה כי מעמד האישה בעכו השתפר מאוד לעומת שפרעם

המהווה בזהה לעכו , יפובהוכיח דווקא כי , לעומת זאת, Shokid (1980)ידי -על

החיכוך עם האוכלוסייה היהודית חיזק את הנורמות המסורתיות , יישוב מעורב

  .רת ביתית ולקודי לבוש והתנהגות אדוקיםהקושרות את הנשים למסג

במחקר המשווה בין יישובים ערביים כפריים ובין יישובים ערביים , לעומת זאת

כי בכפרים הנוקשות בהתייחסות לנשים גדולה , )2003(עירוניים מצאה אלסבניולי 

ומעמדן נמוך בהרבה מהאזורים העירוניים מכיוון שהמשפחה המורחבת היא עדיין 

והאינטרסים נקבעים תמיד בהתאם לצרכי המשפחה , החברתי השלטהדפוס 

  .  ולא של האישה,וגבריה

-התופסת ככלל את הנשים הצעירות הערביות כחלק מחברה מסורתית, מציאות זו

מתעדת אירועי אלימות קשים שחלקם מגיעים לכדי רצח כלפי נשים וזאת , שמרנית

כלל להגיש -ששות בדרךכאשר הנשים חו, "שמירת כבוד המשפחה"על רקע 

דאור ; 1993, אברהים(תלונה או לחלופין השלטונות מגלים הבנה למקרים כאלה 

  ).1998, וקרסין
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  עבודה מומלצותשיטות . 3

המתבססת על מענים תיאור מאפייני אוכלוסיות היעד וצרכיהן מעיד על הבניית תוכנית 

   .לנערות המשתייכות לרקעים השונים שתוארו לעיל ממדיים-רב

, החם-במסגרת הביתהולמת עולה הצורך בהיערכות ארגונית ותכנית , אשר על כן

  :תרבות-פיתוח מענים ייחודיים מותאמילרבות 

 קליטת צוות מקצועי דובר השפה ובעל זהות תרבותיתניתן דגש ב ,בראש ובראשונה

בדרך . היעד והסביבה שממנה הנערות באות-המקנה לו היכרות עם אוכלוסיית, דומה

  . ניתן לגשר על פערים ולהכשיר את הקרקע לעבודה טיפולית עם הנערות, וז

כי הנערות חוות קונפליקט בין ערכי ,  מהמחקרים השונים שתוארו לעיל נמצא,זאת ועוד

על , לכן. מערבית- החברה הישראליתלאלו שלומנהגי החברה שממנה הן מגיעות 

הפעלה , הסברה, כוונההצוות המקצועי לתת את הדעת לסוגיה זו באמצעות ה

  . העלות זאת כשיח משמעותי בפעילות הביתלו

 םבדגש עו, שבין הנערה ובין הוריהיחסים נמצא מתאם גבוה וחשיבות ל, נקודה נוספת

תוכניות העבודה צריכות לכלול פעילויות משותפות לאם ולבתה באופן , לפיכך. אימה

   .תדיר

טווח גילאים זה מחייב . 25 לגילאי אוכלוסיית היעד במגזר הערבי התרחבה, לסיום

מתן מענה לרבות ,  המותאמת לצרכי הצעירותהחם-היערכות אחרת במסגרת הבית

 וסיוע בהשמתן במקומות  והכוונה תעסוקתית)השלמת לימודים (לימודי בשעות הבוקר

      .תעסוקה
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   תיאור השירות הקיים–" הבית החם". 4

  :  שירות של משרד הרווחה–בית חם 

הינו מסגרת יומית טיפולית בקהילה המיועדת והמותאמת לנערות במצבי ” חם-בית”

  . קבלה ותמיכה, המסגרת מקנה הרגשת השתייכות. מצוקה

הנמצאות במצבי הזנחה וסיכון הנובעים בעיקר , 13-18 מגיעות נערות בנות החמיםלבתים 

 ממערכת החינוך ממצוקה כלכלית וחברתית ממושכת ואשר לעיתים נמצאות על סף נשירה

על פי האפשרויות הקיימות ברשויות , ועלים בדרכים שונותפבתים ה. גלויהאו בנשירה 

הפעילות בבתים מתקיימת בדרך כלל . ובהתאם ליוזמה האישית של העובדים, המפעילות

  לערךעשרים נערותוהיא נותנת מענה ל, שך ארבע שעותבמתכונת של פעמיים בשבוע למ

מגדריים של -פתרונות שמוצעים מבוססים על הצרכים הייחודייםה. בכל בית בממוצע

 הוצאתן ממעגל מתוך מגמה להקנות להן מיומנויות התמודדות טובות יותר למען, הנערות

ידי עובדת סוציאלית לנערות ולצעירות -מרוכז ומנוהל על” בית החםה". הסיכון והמצוקה

  .בית החם ומפעילה אותםבעברים ים בנושאים הייחודיים המוזו נעזרת במומח. במצוקה

להרחיב את שעות הפעילות , על מנת לשפר את איכות השירות: שדרוג בית חם ויוצר

המוסד , המשרד לקליטת עלייה, חברו יחד משרד הרווחה, ולפתח מודל רגיש תרבות

התכנית לשדרוג . י לתכנית שדרוג של הבתים”קרן אורן וקרן רש, אשלים, לביטוח לאומי

,  בתים בשיתוף פעולה בין משרד הרווחה26- בהתקיימה) 2009-2007(חמים הבתים ה

  :כדלקמן, י”גורמים נוספים וקרן רש, המשרד לקליטת עלייה, המוסד לביטוח לאומי

  ) בתים בפריסה ארצית26(חמים של פרויקט השדרוג -פריסת בתים: 1 לוח

  ")שדרוג("שותפות עם משרד הקליטה 

  דרום  צפון

  א "שותפות בטל  שיקום הצפון

  ")שדרוג("

  פורידיס  נהרייה  אופקים  שמונה-קרית

  שפרעם  כרום-דל'מג  מלאכי-קריית  עקיבא-אור

  כנא-כפר  כרמיאל  נתיבות  חיפה

  מכר-דידה'ג  שמונה-קריית  שדרות  העמק-מגדל

  פחם-אל-אום  טבריה  )2(שבע -באר  מעלות

  סכנין    ערד  אתא-קריית

      דימונה  

      ירוחם  
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, להגדלת מספר הנערות המקבלות מענה, רחבת שעות הפעילותכוונה לההתוכנית 

לפיתוח ולשיפור דרכי , לקביעת סטנדרטים משותפים להפעלתם של הבתים השונים

  .להכשרה ולהתמקצעות של הצוותים המפעילים, העבודה ודרכי הטיפול

שותפים לווה המיזם בתהליך הערכה ומדידה חיצוני מטעם ה, 2008-2009במהלך השנים 

" ניסוי"להלן קבוצת (חמים -אשר בחן שתי קבוצות של בתים, "תובנות"מכון ובאמצעות 

  ").ביקורת"וקבוצת 

כי הרחבת המשאבים והקצאתם המחודשת הרחיבו את השירות , ממצאי המחקר העידו

אם כי לא נמצאו הבדלים מהותיים בין הנערות , והעלו את איכות השירות בקבוצת הניסוי

הנימוקים המרכזיים לכך . ניסוי לאלו שבקבוצת הביקורת במספר תחומי ענייןבקבוצת ה

נבעו הן בבחירה להגדיל את מספר הנערות שנכללו בבית החם לעומת הצורך במתן טיפול 

הן בהיעדר הגדרה מוסכמת על המבנה ;  מצומצמת של נערותהאינטנסיבי יותר לקבוצ

והן במימוש ; שיטתית ליישום ההחלטותה אשר אמור לסייע בהבני,  של המיזםהארגוני

  .  חלקי של מגוון הפעילויות במיזם

  :מערך השירותים של הבית החם עדיין אינו מספק מענה כולל לצרכים, על אף השדרוג

זמנים בהם הנערות , וסגורים בסופי שבוע וחגים, הבתים פתוחים מספר שעות ביום 

  . עלולות להיקלע למצבים מסכנים ולהזדקק לעזרה

  . המשאבים הקיימים אינם מאפשרים הפעלת תוכניות טיפוליות וחינוכיות מספקות 

  .גודל ומצב הפיזי של המבנים אינו מספק להפעלת שירות איכותי מרובה מענים 

  

הבתים החמים תהליך הלמידה שנעשה עם המוצע להלן נבנה על בסיס ” חם-בית”מודל 

ם שאותרו כהכרחיים להתפתחות  המרכיבילבתוספת כל,  בתוכנית השדרוגהקיימים

  .התקינה של הנערה
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  המודל המוצע: פרק ב

   המודללארציונ. 1

התיאוריות המקצועיות . כפוף לרשות המקומית, הוא שירות ייחודי לנערות” בית חם”

  . Positive Youth Development (PYD)העומדות בבסיס השירות שאובות מגישת 

סמכות של גורמי  החיברות שבעבר היו מעורבים  בגידול שינויים בעוצמת ה, על פי גישה זו

שינויים בהגדרה של  ( וכן שינוי בהגדרת התא המשפחתי) מחנכים ועוד, הורים(הילדים 

מצריכים שינוי ) חד מינית ועוד, חד הורית, קהילה, שבט,מורחבת , גרעינית: מהי משפחה

על המסגרות הללו לספק . בהגדרת התפקיד של המסגרות המשלימות כדוגמת בתי ספר

  דשות במשימתן לגדל ילדים מצליחיםמענים חדשים שיתמכו במשפחות הח

 Hemandez, 1995,from Wiessberg & Greenberg,1997).(   

הינו מסגרת שייעודה להשלים את מערכת התמיכה הטבעית הקיימת בקרב ” חםבית ”

 רוחנית ומתן מענים חינוכיים ,נפשית, דאגה לרווחה הפיזית: משפחה פונקציונאלית בריאה

 24ויהווה כתובת חירום , הבית יהיה זמין ונגיש משעות הבוקר עד שעות הלילה. וערכיים

 ימים בשבוע כששעות הבוקר יהיו מיועדות לנערות מנותקות ושעות אחרי 7, שעות ביממה

  .מתכונת מיוחדת תונהג בסופי שבוע ובחגים. הצהריים לנערות לומדות

שווית העוסקת בתחום הנוער מציינת כי הנוער של היום חי בחברה מרובת הספרות העכ

כי התפתחות חיובית , עד כה הניחו. רים בתקופה המעצבת של ההתבגרותאפשרויות ואתג

גישה כזו הביאה לפיתוח שירותים  .תפתחות ללא בעיות בגיל הנעוריםשל נער היא ה

כנות וניסיון למנוע מנוער אחר בני נוער המעורבים בפעילויות מס" לתקן"שמטרתם 

היעדר בעיות בגיל הנעורים אין משמעו מוכנות כיום רווחת הדעה כי ". כנס לצרותלהי"

. תוכניות מניעה אינן כוללות הכנה לעבר חיים בוגרים). (Pittman,1991להשתלבות בחיים 

ת על העוסקים בתחום הנוער לקחת על עצמם את המשימה להכין  את בני הנוער לקרא

האחריות והאתגרים של החיים הבוגרים ולעזור להם לפתח את המיומנויות החיוניות 

במקום  להניח  כי המכשול העיקרי של הנער בתהליך . להצליח בעולם המבוגרים

יש לפתח שירותים התומכים , ההתנהגות הבעייתית שלו ואז לטפל בההוא  ההתבגרות

על רקע . ע בעיות ולהכינו לחיים בוגריםובתהליך התפתחות בריא של הנוער על מנת למנ

 המבוססות על תיאוריות התפתחותיותPYD הגישות של ,זה
1

מחפשות לקדם התפתחות , 

                                                 
 ההתקשרות תתיאורי:יובית לנוער לדוגמאתיאוריות התפתחויות של נוער הן הבסיס לגישת ההתפתחות הח 1

 ,Erikson,1950) התפתחות הזהות של אריקסוןתתיאורי,  (Bowlby 1969)בולבי  של
1968) . 
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בהתנסות , )תיוג שלילי(מקטגוריזציה של מכלול הילד  הימנעות -בריאה ולכן מתמקדות ב

כונה ש, בית הספר, ובאינטראקציה עם המשפחה, וחווית הצלחה  במשימות התפתחותיות

בגישות התפתחותיות נמצא המפתח לקידום החוזקות של . והקשרים חברתיים ותרבותיים

 ,Catalano, Berglund, Ryan, Lonczak)הנער ולמניעה של בעיות בגיל ההתבגרות 

Hawkins, 1999.(שמות דגש על יצירת קשר " חםבית ה" פעילויות , בהתבסס על כך

זקות של הנערות והקניית כלים להתמודדות עם פיתוח יכולות וחו, משמעותי עם מבוגר

  .משימות של חיים בוגרים נורמטיביים

   פי עקרון סביבה טיפולית-הבית יפעל על ,במקביל לדגש על חוזקות ומתן כלים

(Readl & Wideman,1957) .כאחרים משמעותיים תבטיפול ייקחו חלק כל אנשי הצוו 

יש לראות כאירוע טיפולי משמעותי " תסביבה הטיפולי"בחיי הנער כאשר כל אירוע ב

. המצטרף לרצף אירועים רבים ונוספים המקדמים את הטיפול ואת התפתחות הנערות

ביטוי מילולי או לא מילולי הינם מוקד פוטנציאלי לדיאלוג , הרגשה,  כל התנהגות,כלומר

  .פרטני או קבוצתי

  .צרכיםהיישוב וה,  גודל הביתפי-על נערות 45 עד 15-הבית מיועד ל

  על-מטרת. 2

, איכותית לנערות-חברתית-החם לספק סביבה טיפולית-מטרתו המרכזית של הבית

  .שתאפשר להן תפקוד נורמטיבי בחברה

תחלום ותשאף , תיקח אחריות על חייה, כל נערה תאמין ביכולתה להצליח, לצורך כך

  .משפחתית וחברתית, מקצועית, להגשים את עצמה מבחינה אישית

  מנחיםערכים . 3

 ;דרך ארץ וכבוד 

 ;אקטיביות 

  ;מימוש פוטנציאל אישי 

  ;לקיחת אחריות 

  ;עצמאות 

  ;יוזמה 

  ;תרומה 
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  מטרות ויעדים. 4

 תיחבר, לימוד, )נפשית ופיסית ( בריאות:םשיפור תפקוד הנערה בתחומי .1

  .תיוהעשר

  .קידום ומיקצוע הצוות בתחומי ידע וארגון .2

  ). בדגש על אימהות(נערה -טיפוח הקשר הורה .3

   הנערה-פרטברמת המטרות ויעדים : 2וח ל

  שיטת מדידה  יעד מדד הצלחה  מטרה

קידום 
הבריאות 

מצעות בא
, תזונה

פעילות 
גופנית 

  .נהיגייוה
  
  
  
  
  

• X% מהנערות ייחשפו 
סדנאות /להדרכות

, במגוון נושאי בריאות
ית פעילות גופנ, תזונה
 .והגיינה

• X% מהנערות יבנו 
תוכנית תזונה ביחד עם 
איש מקצוע ויתמידו בה 

 .לאורך השנה
• X% מהנערות יתמידו 

בפעילות ספורט 
אירובית שתיבנה ביחד 

. ידי איש מקצוע-עימן על
הנערות תרכושנה  •

  .הרגלי ניקיון והגיינה

 .דיווח השתתפות •
  
  
דיווח ומעקב אחר  •

בניית תוכנית תזונה 
 .ועמידה בה

  
דיווח ומעקב אחר  •

יישום פעילות 
 .גופנית

  
  .דיווח עצמי •

  

שיפור 
תפקוד 
הנערה 

בתחומי 
, בריאות
, לימוד
, רגשי

חברה 
  .והעשרה

הפחתת 
-ניכור מבית

  .ספר

שיעור ימי /מספר •
הספר -ההיעדרות מבית

 .%X-יפחת ב
• X% מהנערות יזכו 

לתגבור לימודי עקבי 
במקצועות שהן 

מתקשות בהם בתיאום 
 .ס"עם בי

• X% ישפרו את הישגיהן 
הלימודיים במקצועות 

 .שלהן זכו לתגבור
יה של ת המוטיבצרמ •

-הנערות כלפי בית
  .הספר תעלה

.ס"דיווח תקופתי מבי •
דיווח הגעה  •

 .לפגישות
  
  
.ס"דיווח תקופתי מבי •
 
שאלון רמת  •

  .מוטיבציה
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פיתוח ההון 
האנושי של 

הנערה 
באמצעות 
  .  העשרה

• X% מבין הנערות 
תשתתפנה במגוון 
לרבות , תוכניות העשרה
 .   ההיבט התרבותי

• X%מהנערות יביעו  
תחושת מסוגלות 

  .עצמית

 .דיווח השתתפות •
  
 
  
  .סקר עמדות •

הפחתה 
בצריכת 
, סמים

, אלכוהול
, עישון

, אלימות
שוטטות 
ופתיחת 

תיקים 
  .במשטרה

 במספר %Xצמצום של  •
הנערות המעשנות 
בבית החם במהלך 

 .השנה
 במספר %Xצמצום של  •

הנערות הצורכות 
 .האלכוהול במהלך השנ

שינוי עמדות הנערות  •
 . בנוגע לשימוש בסמים

ירידה במספר מקרי  •
האלימות ואיומים של 
 .הנערות לאורך השנה

 בדיווח %Xצמצום של  •
על שוטטות במהלך 

 .השנה
ירידה במספר פתיחת  •

תיקים במשטרה 
  .במהלך השנה

דיווח עצמי באמצעות  •
 .שאלון

 
דיווח עצמי באמצעות  •

 .שאלון
דיווח עצמי באמצעות  •

 .לוןשא
 .ס"דיווח מבי •
 
דיווח עצמי ודיווח  •

 .מהמשטרה
  .דיווח מהמשטרה •

הפחתת 
מצבי 

התנהגויות 
  .בסיכון

תמיכה 
רגשית 

באמצעות 
פגישות 
ושיתוף 

 .במידע אישי

• X% מהנערות יקיימו 
פגישות פרטניות עם 

 .ס"עו
רמת הקשר בין  •

המטפלות ובין הנערות 
 . תגבר

 .דיווח תקופתי •
  
דיווח עצמי מצג  •

הנערות על תחושת 
אוזן קשבת ונכונות 

 .שיתוף במידע אישיל

הידוק 
הקשר עם 

הורי 
  .הנערות

חיזוק קשר 
נערה -הורה

באמצעות 
חשיפה 

לפעילויות 
משותפות 
ומידע בין 

הנערות 
  .לאימהות

• X% מאימהות הנערות 
יקיימו פעילויות 

משותפות עם בנותיהן 
 .החם-בבית

תדירות הוויכוחים  •
וחילוקי הדעות בין 

 .הנערות להוריהן תקטן
ידע רמת השיתוף במ •

בין הנערות להוריהן 
 . גדל

  
  
  

  .דיווח השתתפות •
  
  
  .דיווח עצמי •
  
  .דיווח עצמי •
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העצמה 

באמצעות 
יזמות עסקית 

והכנה לחיי 
  .עבודה

• X% מנערות הבית 
ייחשפו לתכנים 

העוסקים בעולם 
 .העבודה

• X% מנערות הבית 
 .ייכללו במיזם תעסוקתי

 .דיווח השתתפות •
 
 .דיווח השתתפות •

  

העצמת 
   .הנערה

תרומה 
לקהילה 

באמצעות 
  .התנדבות

כל נערה תתנדב  •
בלפחות מיזם אחד 

 .ביישוב במהלך השנה
• X% מהנערות תבענה 

 . רצון להתנדבות בעתיד

 .דיווח השתתפות •
  
  .סקר עמדות •

  ברמת הצוות מטרות ויעדים: 3לוח 

  שיטת מדידה  יעד מדד הצלחה  מטרה

חיזוק 
הקשר 
ובניית 

האמון בין 
צוות הבית 
  .והנערות

  
  

חיזוק הקשר 
ובניית האמון 

באמצעות 
יצירת קשר 
אישי ומתן 

לב -תשומת
  .לנערות

-אשת הטיפול ואם •
הבית יקיימו שיחות 

אישיות באופן שיטתי 
עם הנערות אחת 

 . לשבוע
• X% מהנערות יציינו על 

רצון מיחס -שביעות
  .הצוות אליהן

 .דיווח תקופתי •
  
  
  .שאלון שביעות רצון •

קידום 
ומיקצוע 

הצוות 
מי בתחו

 .ידע וארגון

פיתוח ההון 
האישי של 

הצוות 
בתחומי 

רכישת ידע 
תיאורטי 

והקניית כלים 
  . ארגוניים

  

כלל אנשי הצוות יעברו  •
או /הכשרה פרטנית ו

קבוצתית בהתאם 
 .לתוכנית העבודה

כל איש צוות יבנה  •
תוכנית עבודה בתיאום 
עם מנהלת הבית החם 

  .פיה-ויפעל על

דיווח נוכחות של  •
במפגשי אנשי הצוות 
 .ההכשרה

 
בניית תוכנית עבודה  •

  .ומעקב אחר ביצועה

טיפוח 
עבודת 
  .צוות

עבודת צוות 
המתאפשרת 

ידי -על
ישיבות 
עבודה 

ושיתופי 
פעולה 

מקצועיים בין 
  .העובדות

קיום ישיבות צוות  •
 .מוסדרות וקבועות

בין עובדי הצוות קיימת  •
שביעות רצון גבוהה 

  .משיתוף הפעולה

  .דיווח תקופתי •
  
  .ן שביעות רצוןשאלו •
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  ברמת התוכנית הארצית -מטרות ויעדים ברמת המערכת: 4לוח 

  שיטת מדידה  יעד מדד הצלחה  מטרה

חיזוק הבית החם 

כחלק מהשירותים 

הקהילתיים לטובת 

  .נערות במצוקה

חיזוק הבית 

באמצעות 

היקף ימים 

ומספר 

קשר , נערות

מול מסגרת 

חינוך 

 פורמאלית

ומול הורי 

  .הנערה

פר הימים הרחבת מס

-ושעות הפעילות בבית

  .החם

דיווח השוואתי למול 

  .פעילות קודמת

הגדלת מספר הנערות     

שמקבלות מענה 

  .בבתים החמים

   .דיווח נוכחות

קיום קשר קבוע עם     

  .הספר-בית

  .דיווח תקופתי

קיום קשר קבוע עם     

  .הורי הנערות

  .דיווח תקופתי

הרחבת סל 

התקציבים 

  .לתוכנית

הרחבת 

ציב התק

באמצעות 

גיוס שותפים 

הן ממשרדי 

ממשלה והן 

מגופים 

  .פרטיים

 שותפים Xגיוס 

  .לפעילות הבתים

 .העמדת תקציב שנתי
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  יעדהאוכלוסיית . 5

  :אוכלוסיית היעד מותאמת לסוג האוכלוסייה הנכללת במיזם

  .  במגזר היהודי13-21נערות בגילאי  

  :לקות לשתי קבוצותהנח,  במגזר הערבי13-25נערות וצעירות בגילאי  

נערות לומדות הנמצאות בסכנת נשירה סמויה או גלויה במסגרת : 13-18 •

  .ספרית-בית

  .ספרית או נשרו ממנה-נערות וצעירות שסיימו מסגרת בית: 18-25 •

  מאפייני אוכלוסיית היעד. 6

  .הזנחה ומצוקה, נערות הנמצאות במצבי סיכון 

, הזנחה מתמשכת(יזית והנפשית נערות עם התנהגויות המסכנות את בריאותן הפ 

  ). 'היריון וכו, עבריינות, שימוש בסמים ובאלכוהול, אובדנות

)  במגזר היהודי–נשירה סמויה (נערות הנמצאות על סף נשירה ממערכת החינוך  

  ). במגזר הערבי–נשירה סמויה וגלויה (או מנותקות ממנה 

  .נערות הגדלות במשפחות המתקשות לספק להן תמיכה והגנה 

עזובה והזנחה (בסכנה או במצוקה על רקע תנאי מחייתן , נערות הנמצאות בסיכון 

או /רגשית ו, שהיו או הינן נתונות לפגיעה פיזית, )של המבוגרים האחראים עליהן

  . או זרים/ידי בני משפחה ו-מינית חוזרת על

  . נערות המתמודדות עם משבר אישי והזקוקות לתמיכה ולסיוע 

  

 או/או מכורות לסמים ו/חלות נפש ואו מ/ נערות הסובלות מפיגור שכלי וכי, לראוי לציין

ובמקרה , לצורכיהן” הבית החם“ תיבדק מידת התאמת –עוסקות בזנות באופן שגרתי 

  . הצורך הן יופנו למסגרת מתאימה יותר
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  עקרונות הפעלה. 7

 . התוכנית שמה במרכז העשייה החינוכית והטיפולית את הנערה .1

 .מימדית-מקיפה ורב, רה זכאית לתוכנית אישיתכל נע .2

על התוכנית שואפת ליצירת שינוי משמעותי ובר קיימא על כן היא שמה דגש  .3

 .תעסוקתיות ושילוב הנערה במסגרות לימודיות

ושואפת לחזק את רשתות התמיכה , מערכתית, התוכנית נוקטת בראייה כוללת .4

 . להבית הספר והקהי, המשפחה: של הנערה מחוץ לבית

התוכנית שואפת ליצור קשרים חזקים בין מערכות התמיכה השונות ולדאוג  .5

 . להעברת מידע ולשקיפות מקסימאלית ביניהן

וכן תחושות ) מינית, רגשית, חברתית(בגיל הנעורים מתגבשת זהות הבוגרת  .6

זוהי תקופה רגישה . לקהילה ולמדינה, למשפחה, השייכות לקבוצת השווים

 .  י שאלה רגשיים שיש לתמוך בה ברגישות רבהומלאה לבטים וסימנ

, על כן. שינוי בחיי הנערה יתחולל רק לאור יצירת אמון מחודש בעולם המבוגרים .7

אמון ושקיפות בקרב המבוגרים , מתחייבת פעילות מתוך עקרונות של שיתוף

 . המשמעותיים בחיי הנערה

יתה הם חיזוק הקשר עם המשפחה ויצירת דמויות משמעותיות לנערה בב .8

 . תהליכים מרכזיים בתוכנית

במקרים בהם התפקוד ההורי קשה לשיקום תקבל הנערה הדרכה ומשענת על  .9

מדריכה , הבית-אם, סוציאלית-עובדת: כגון, ידי דמות חלופית בבית החם

 .חונכת ועוד, חברתית

התוכנית נשענת על גישה חיובית ומעצימה שמדגישה את כוחותיה הפנימיים של  .10

שילוב הנערות . ערות הן חלק חיוני ליצירת קהילה חזקה ובטוחההנ. הנערה

ובצמתים של קבלת החלטות הנוגעות , בקבוצות השפעה, עדות עירוניותובו

 .אחריות ומנהיגות, יוצר תחושת מחויבות, לעתידן

התוכנית שואפת לעבודה רגישת תרבות שיש בה יכולת גמישות רבה בעבודה  .11

 ).ועוד, תרבות, גיל(ונים עם קבוצות בעלות מאפיינים ש

:  התוכנית שמה דגש על מתן מגוון של מענים איכותיים בתחומים הבאים .12

 .תמיכה חברתית והעשרה, תמיכה לימודית, הזנה, בריאות

באמצעות , כחלק מעבודה אפקטיבית ונכונה יש לטפח ולמקצע את הצוות .13

 החוויות התמודדות רגשית עם, ולאפשר שיתוף והעברת מידע, הכשרה והדרכה

 .ב"שאותן הן עוברות עם הנערות וכיו
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הורים

נערותצוות

  מרכיבי ליבת התוכנית. 8

  . צוות מקצועי, הורים, נערה: חם תכיל שלושה מעגלי התייחסות-תוכנית הבית

  

  מרכיבי ליבת התוכנית: 5לוח 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  מעגל הנערות 8.1

הבית החם יפעל כסביבה טיפולית המאפשרת יצירת אקלים : טיפולי  .א

, המאפשרת יצירת אמון מחודש בעולם המבוגרים טיפולית בטוחה למסגרת

. תוך התבססות על גישה מעצימה וחיובית של הנערה וכוחותיה הפנימיים

ועליו , את אבן הראשה לפעילות הבית החם, אפוא, הגישה הטיפולית מהווה

התפיסה הטיפולית של הבית החם כוללת מענה . מושתתות יתר הפעילויות

 .  רטנית והן ברמה הקבוצתיתהן ברמה הפ

הבית החם יטפח ויחזק את הקשר עם המסגרת החינוכית : השכלה  .ב

מתוך ההכרה כי על הנערה להשתייך בתקופת גיל זו למסגרת , הפורמאלית

יתמוך צוות , ספריים-בתיאום עם אנשי החינוך הבית. חינוכית נורמטיבית

 בתכנים מוגדרים הבית ויסייע לנערה במיומנויות למידה ובמידת הצורך

כי במגזר הערבי יתקיים שיתוף ,  לראוי לציין.כחלק מסביבה מקדמת למידה

או בגרות / שנות לימוד ו12עם היחידה לקידום הנוער להשגת 

 .צעירה/לנערה
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זיהוי יכולות וכישוריי הנערה לצד הרחבת עולם התוכן שלה : העשרה  .ג

המוגדר (מרחב אישי חלקן בעלות מימד המחייב , באמצעות מגוון פעילויות

המוגדר (וחלקן בעלות מימד המחייב מרחב קבוצתי ) 'הפגתית'כפעילות 

 ). 'חווייתית'כפעילות 

התפתחות מינית , תקופת ההתבגרות מלווה בשינויים פיסיולוגיים: בריאותי  .ד

, חברתי-תרבותי לחץאלו נגרמים עקב . לצד דימוי הגוף והופעה חיצונית

 דפוס. המערבי החיקוי למודל ולהתאימו גופן מראה את מטרה לשפרב

 אכילה ובדפוסי שלילית עצמית בתפיסה מתבטא זה לחץ עם ההתמודדות

 :יושם דגש על,  לאור האמור.וצמיחתן לבריאותן סיכון המהווים והתנהגות

 .תזונה נכונה .1

 .ידי אחות-ייעוץ על .2

 .לרבות לאם ולנערה, מגוון סדנאות והרצאות בנושאי בריאות .3

 .ילה והגברת המודעות בתחום בקרב משפחות הנערותיישוג בקה .4

 :של הנערה באמצעות מתן כלים המאפשרים השגת" העצמי"פיתוח : העצמה  .ה

הקניית ידע ומיומנויות תעסוקה המאפשרות : תעסוקתיתאו הכוונה /ויזמות  .1

במגזר הערבי הדגש על הכשרה (ערות מתן הזדמנות לעצמאות כלכלית לנ

 ).שים והשמתןתעסוקתית לאוכלוסיית הנ

ועיסוק בהתנדבות למען , עידוד וחיזוק כישורי מנהיגות: התנדבות בקהילה .2

 .ובתוך הקהילה

  מעגל הצוות 8.2

 :מקצועי באמצעות-פיתוח והעצמת הצוות הרב

 .מתן מרחב הכלה רגשי למצבי ההתמודדויות שהן חוות ביומיום .1

 . והקניית כלים מקצועיים וארגונייםהרחבת עולם התוכן .2

 .ה קבועההדרכ .3
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  עגל הוריםמ 8.3

 ןאחראיות לנערות ולהתפתחות-הנחת היסוד רואה בהורים דמויות משמעותיות

 : לשם כך יושם דגש על. התקינה

באמצעות מפגשים  ):נערה-ובעיקר אם(נערה -חיזוק מערכת היחסים הורה .1

 .'שיא וכד-אירועי, הדרכת הורים, סדנאות משותפות, טיפוליים

טיפול , השכלה,  לשירותים עירוניים בתחומי התעסוקההכוונה של ההורים .2

  .  או פיתוח יכולותיהם וכישוריהם/וכל זאת לצורך חיזוק ו, ועוד
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  הדרכה ולמידה בבתים החמים, מערך הכלה. 9

  רציונאל 9.1

 –לשון אחר , "הסביבה הטיפולית"מודל העבודה בבתים החמים נשען על עיקרון 

, נדרש מערך הכולל הכלה, אשר על כן. בטוחהיצירת אקלים למסגרת טיפולית 

 הן –המתמודד מול מורכבות כפולה , הדרכה ולמידה עבור הצוות המקצועי

  . ות/עבודה עם הנערהלאישית המהווה תוצר -ות והן פנימית/חיצונית מול הנערה

 מאפשרת הצפת המורכבות הרגשית בעבודה היומיומית עם –ההכלה  •

  .הנערות

ימוד תכנים תיאורטיים המסייעים ומקדמים את  מאפשרת ל–הלמידה  •

  .העבודה המקצועית

מקצועיות של - מאפשרת יישום התיאוריה עם הנסיבות האישיות–ההדרכה  •

  . תהליך העבודה מול הנערותוקידום חסמים פנימיים איתור, העובדת

  שיטהה 9.2

  ישיבותפירוט : 6לוח 

  תדירות  משתתפים  מנחה  נושא  ישיבה

נים על דיו .ישיבת בית

  .נערות

מנהלת בית 

  .חם

כלל עובדי 

  .הבית

אחת 

  .לשבועיים

ישיבת 

  .יות"עוס

בעיות 

, כלליות

הצגות 

מקרה 

 .והתייעצויות

מנהלת 

אזור /אשכול

ומנחה 

  .חיצונית

יות "כלל עוס

האשכול 

והסטודנטיות 

לעבודה 

סוציאלית 

בעבודה 

  .מעשית

אחת 

  .לשבועיים

מנהלות 

  .אשכול

סוגיות 

בניהול 

  .בתים

הל מנ

  .הפרויקט

כלל מנהלות 

  .האשכול

אחת 

חודש /לחודש

  .וחצי
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  הדרכותפירוט : 7לוח 

  מנחה  עיקרון מנחה  הדרכה

כלל העובדות   .הדרכה

 . הדרכהתקבלנה

באמצעות מנהלת הבית : עובדות הבית

  .)הדרכה פרטנית(

מנהלת ) 1(באמצעות : מנהלת הבית

  .חיצונית הדרכה) 2(האשכול 

 .הדרכה חיצוניתבאמצעות : מנהלת האשכול

  

אוכלוסיית היעד לימי .  ימי עיון בסוגיות נבחרות2-3יתקיימו לאורך השנה  :ימי עיון

  .העיון תיקבע בהתאם לצרכים ולתכנים
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  החם-תיאור הפעילות בבית. 10

פועל הבית במתכונת זהה של חלוקת יום הפעילות , היהודי והערבי, בשני המגזרים

משתנים בין מהיום בכל חלק ושעות הפעילות ר התכנים כאש, לשלושה חלקים מרכזיים

יש לכל אחד ייחודיים ש-התרבותייםבהתאם לצרכים ולמאפיינים וזאת , מגזר למגזר

איתורן ,  האבחנה בין המגזרים הכרחית לצורכי תיאור סוגי אוכלוסיות היעד.מהם

  . ט הפעילויותתיאור הצוות המקצועי הנדרש וכן מפר, טווח הגילאים, ןהיקפיה, וגיוסן

   

  פעילות גנרית במגזר היהודי 10.1

-13בטווח הגילאים נכללת אוכלוסיית היעד של הבתים החמים במגזר היהודי 

כאשר מספר הנערות , ידי מחלקת הרווחה ביישוב- איתור הנערות נעשה על.18

בהתאם ( בימים ראשון עד חמישי הפעילות מתבצעת .מוגדר ומצומצם יחסית

  : בשלושה חלקיםלאורך היוםו) לדגם הנבחר

כמו . הצוות המקצועי מתכנס לעבודה שוטפת וישיבות עבודה: בשעות הבוקר •

ומתקיימות ) ס"עו(מזומנות נערות לשיחות פרטניות עם מנהלת הבית , כן

  .10:00-14:00: שעות פעילות .פגישות עם הורי הנערות

. החם-יתת לבהנערות מסיימות את יום לימודיהן ומגיעו: בשעות הצהריים •

צפייה , פרק הזמן הראשוני עבורן הינו חופשי לשיחות, כלל בדרך

משותפת ולבסוף  מתקיימת ארוחת צהרים, לאחריו. נטאינטר/בטלוויזיה

 ).ב"קבוצתית וכיו שיחה/סדנא/חוגים(לתוכנית הקיימת הפעלות בהתאם 

ית מדריכה חיצונ/מנחה, הבית-אם, הצוות המלווה פרק זה הינו מנהלת הבית

:  בצפוןשעות פעילות .מנטורית/ולעתים מדריכה חברתית) במידה ויש סדנא(

  .16:00-20:00: שעות פעילות בדרום, 14:00-18:00

. מנטורית/ פעילות חברתית עם מדריכה חברתיתמתקיימת:  הערבבשעות •

 .18:00-21:00:  שעות פעילות.במידת הצורך מצטרפים אנשי צוות נוספים
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  רית במגזר הערביפעילות גנ 10.2

הנכללות אוכלוסיית היעד של הבתים החמים במגזר הערבי כוללת נערות 

בהתאם לדגם )  ימים7(ומתבצעת לאורך כל השבוע  13-25גילאים הבטווח 

ה "איתור הנערות והצעירות נעשה באמצעות מצע של תוכנית היל. הנבחר

לתשתית היחידה . ידי היחידה לקידום נוער-המשתייכת ומתוקצבת על

  :לקידום נוער מספר השלכות מרכזיות במגזר הערבי

קצה ובכך מקבל -לנערותהחם כמסגרת -מאפשר מניעת תיוג הבית •

ות והצעירות הכרה מהחברה הערבית למעורבות והשתתפות הנער

 . הנתפשות באוריינטציה חינוכיתבפעילויות המתקיימות בו

המהווים ) אנשי חינוך/מורים(אדם של היחידה -מאפשר להתבסס על כוח •

החם בשעות -צעירה בבית/ לנערה"מבוגרים משמעותיים"תוספת של 

 . כפי שיתואר לעיל, הבוקר

ים פי שניים לעת(החם רב יותר -מספר הנערות והצעירות הנכללות בבית •

מציאות זו מחייבת חלוקת . למול המקבילה במגזר היהודי) ויותר

 .דווקא מאפשרת תהליך אינטנסיבי לכל נערה-המשאבים לרוחב ולאו

מעמידה היחידה לקידום נוער סל פעילויות הכולל , ה"נוסף לתוכנית היל •

וחשיפה לתעסוקה ) עיצוב, אומנות(העשרה ורכישת מיומנויות מקצועיות 

כאשר התנאי הינו שקבוצה , לנערות ולצעירות) ספרות, וסמטיקהק(

, לראוי להדגיש.  נערות העונות על קריטריונים היחידה8-12תמנה בין 

תקציבים אלו אינם במסגרת מודל הבית החם שיתוקצב לא רק שכי 

 הערך המוסף העיקרי שלהם הינו ".טיפוליים"אך ובעיקר אינם , לעיל

ולצעירה ברמת הליווי של מבוגר משמעותי במעטפת הניתנת לנערה 

    . וברמת הפעילויות שהן זוכות לו במסגרתו

של הבית החם במגזר הערבי מלמד כי בשנה הראשונה " מחזור החיים" •

עיקר התקציב מופנה לפעילויות העשרה , פי רוב-על, להפעלתו

הנוספות לפעילות הבוקר של היחידה לקידום ) סדנאות כלליות/חוגים(

עת שהקבוצה זוכה ,  ואילךתמהיל זה משתנה בשנה השנייה. רנוע

 . למינון גבוה יותר של משאבים מכווני טיפול
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  :שלוש קבוצות התייחסותניתן לזהות במגזר הערבי 

מודי בוקר של קידום נוער נערות נושרות המשתתפות בקבוצת לי .1

  .15-18בגילאי ) ה"היל(

 .13-18 בסיסית בגילאי חם- המשתתפות בפעילות ביתנערות בסיכון .2

במיזם תעסוקה , המשתתפות בקבוצת לימוד, 18מעל גילאי , צעירות .3

סדנאות (ופעילות קבוצתית ) בעיקר פרטניות(ס "בפגישות עם עוו

 ).העצמה וטיפול, העשרה

  

  :הפעילות מתבצעת לאורך היום בשלושה חלקים

מתכנסות קבוצת נערות נושרות מלימודים ולצידן : בשעות הבוקר •

 להשלמת לימודים באמצעות יחידה לקידום נוער 18צעירות מעל גילאי 

מדריכות , ס נערות מהרווחה"עוהצוות המלווה קבוצה זו כולל ). ה"היל(

מתכנסת קבוצת תעסוקה של , לצד קבוצה זו. לימוד מקידום נוער

, בהתאם לתוכנית הכוללת אבחון) 25ועד  (18צעירות מעל גילאי 

את קבוצה זו מלווה באופן תדיר . תעסוקההכשרה והשמה בתחום 

מנחות בהתאם לקוריקולום /ולצידה מדריכותרכזת תעסוקה 

כי כיום מיזם התעסוקה נכלל בשני יישובים ,  לראוי לציין.התעסוקתי

זהו זמן למנהלת ,  במקביל לפעילות הקבוצות האמורות.ערביים בלבד

בוקר נמצאת בשעות ה.  ולישיבות צוותהבית לצורכי עבודה משרדית

 .צהרים לקבוצות הפעילות בבית/הבית שאחראית על ארוחת בוקר-אם

 .09:00-13:00: שעות פעילות

בין , קבוצת נערות מגיעות למגוון פעילויות הכוללות: בשעות הצהריים •

, נערות-פעילות אימהות, פעילות חברתית, סדנאות, חוגים, היתר

במשבצת זמן . צהרייםלרבות ארוחת , )ולעתים פרטני(טיפול קבוצתי 

מדריכה , הבית-אם, מנהלת הבית: זו נכללים בעלי התפקידים הבאים

 שעות ).לסדנאות(מנחות חיצוניות /מדריכות, מנטורית/חברתית

 .14:00-18:00: פעילות

פי קוד -עללאור העובדה ש וזאת פעילותלא מתקיימת : בשעות הערב •

רות וצעירות ההתנהגות הנורמטיבי המקובל בחברה הערבית על נע

   . ערב/לשהות בבתיהן בשעות החשיכה
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כי בעוד ליבת הפעילות במגזר היהודי , ניתוח תיאור הפעילות במגזרים מלמד

מתרחשת ,  מחלקת הרווחה ביישובהנעשית בשיתוף עםמתמקדת בפלטפורמת גיוס 

הרי שבמגזר ,  לנערות רצף פעילות ארוך ומשמעותיתומאפשרבשעות הצהריים והערב 

בשעות ) מכוון חינוך(ה "בפלטפורמת גיוס של תוכנית הילבי הפעילות מתמקדת הער

, )ספר-בית(כאשר נערות הלומדות במסגרת חינוך פורמאלית , הבוקר והצהרים

העולה  המשמעות המרכזית .יםיהשתתפותן רלוונטית רק לפרק הזמן של הצהר

לקיים תהליך רבי במגזר העמניתוח הממצאים מופנית ליכולתו של הצוות המקצועי 

  .יותר ממקבילו במגזר היהודי" רזה"פני היקף שעות -משמעותי בקרב הנערות על

מגוון טבלה המייצגת את מצורפת , חם-מנת להמחיש את סדר היום הממוצע בבית-על

כי , למיותר לציין. החם- המתרחשות בכל שלב של יום עבודה שגרתי בביתתיוהפעילו

ייקבעו בהתאם לדגם שייבחר  –' מי הפעילות וכדמספר י, בבתיםהיקף הקבוצות 

  . באותו היישוב
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   לפי שיוך מגזרי גנריתפעילותתיאור טבלת : 8לוח 

שעות 

  הפעילות

  מגזר ערבי  מגזר יהודי

בוקר
  

פעילות משרדית של מנהלת  •

מפגשים עם /כולל שיחות, הבית

, ספר-בית(גופים שונים בקהילה 

  ).'מחלקת רווחה וכד, פסיכולוגים

  .ישיבות צוות •

שיחות פרטניות של מנהלת  •

 במקרים הבית עם נערות

  .מיוחדים

מנהלת פרטניות של שיחות  •

  .הבית עם הורי הנערות

פעילות משרדית של  •

כולל , מנהלת הבית

מפגשים עם גופים /שיחות

, ספר-בית(שונים בקהילה 

מחלקת , פסיכולוגים

  ).'רווחה וכד

  .ישיבות צוות •

שיחות פרטניות של  •

נערות הבית עם מנהלת 

  .במקרים מיוחדים

צהר
י

ים
  

  .הפגה/חופשיתפעילות  •

  ).בצפון(ים יארוחת צהר •

פעילות מונחית קבועה עם  •

  .קבוצת נערות

  .הפגה/פעילות חופשית •

  ).בצפון(ים יארוחת צהר •

פעילות מונחית קבועה עם  •

  .קבוצת נערות

  .אימהות-פעילות נערות •

ערב
  . מובניתפעילות חברתית •  

 בצפוןאילו  ו,וםבדר(ארוחת ערב  •

  ).ארוחה קלה

  

  .לא מתקיימת פעילות
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  מבנה ארגוני : פרק ג

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מנהל תחום רווחה 
רש י"קרן

 י"קרן רש ל"מנכ

ת אשכול /מנהל
יישובים

  מנהל פרויקט ארצי 
רש י"קרן

  חם-מנהלת בית

מדריכה /מנטורית
 חברתית

מדריכה /מנטורית
חברתית

  רכזת למידה  בית-אם  ס"עו
 

  מנהלת שירות ארצי
משרד הרווחה

  מפקחת אזורית
משרד הרווחה

 ראש רשות מקומית

  מנהלת מחלקת רווחה
 רשות מקומית

  מנהלת יחידה לנערה*
 מיתרשות מקו

  ס נערות"עו
 רשות מקומית

 רשות מקומית משרד הרווחה י"קרן רש

                                 :מקראה
  1מודל  = )ירוק (פונקציה המסומנת בקו מלא                   כחול= י "קרן רש

  4מודל  + 3 מודל + 2מודל = ) ירוק (פונקציה המסומנת בקו מקווקוסגול            = משרד הרווחה 
  ותפונקציישיר בין  קשר             אדום= רשות מקומית 

  נקציה התלויה בגודל הרשות המקומיפו*                ירוק= חם -יתבצוות 
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  בעלי תפקידים: פרק ד

  .מנהל פרויקט ארצי: תפקיד. 1
  : הגדרת התפקיד 

תוך , אחריות כוללת ליישום הפרויקט ופיתוחו. ניהול הפרויקט בראייה ארצית

  .מעקב ובקרה

  : שיםיכולות וכישורים נדר 

 שנים בניהול 10ניסיון ויכולת מוכחת של לפחות , השכלה בתחום הניהול והארגון

, יכולת פיתוח פרויקט, אדם ומשאבים-לרבות כוח, נוער בסיכון-פרויקט עם בני

ידע ושימוש במחשב ותוכנות , ארגונית-ראייה מערכתית, ניסיון בגיוס שותפים

OFFICE ,ליטה בשפה האנגליתידע וש, פה-יכולת הצגה בכתב ובעל .  

  : תיאור תפקיד 

  :ייזום והתנעת התוכנית .1

 .החם-הגדרת והבניית צוות ניהולי הבית 

 .הבניית פורום ועדות היגוי 

  :תכנון התוכנית .2

 .בחירת היישובים 

 .אדם לניהול אזורי-איתור וגיוס כוח 

 .האב-בניית תכנית עבודה מערכתית המותאמת למודל 

 .ארצית-רמה אזורית וכללאישור תוכנית העבודה השנתית ב 

 :ביצוע התוכנית .3

 .ניהול התוכנית בראייה ארצית ברמת התוכן והן ברמת התקציב 

 .פתרון בעיות מקצועיות וארגוניות 

 .המשך פיתוח המודל והרחבת סל המענים 

 ).קרנות ואחר, משרדי ממשלה(הבניית ממשקי עבודה מול גופים חיצוניים  

 .ליווי צוות הניהול האזורי 

 .ות בפורומים רלוונטייםהשתתפ 

 :מעקב ובקרה .4

 .פיקוח ובקרה אחר תפקוד התוכנית 

 .ניהול תקציב תקין 

 . בקרה אחר קיום פורום ועדות היגוי 
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  :מקום במבנה הארגוני 

  .י"מנהל הרווחה מטעם קרן רש...: כפיפות ל

  .מנהלי אזורים...: ממונה על

  ממשקים 

  .י"מנחה מקצועית קרן רש

  היקף משרה ועלות 

  .משרה 100%

  . 300,000₪: עלות מעביד שנתית מוערכת

  .פלאפון חברה, רכב חברה, קרן השתלמות: תוספות

  .)בסל הפעילותמתומחר  (מנחה מקצועית :תפקיד.   2
  : הגדרת התפקיד 

שותפות , ת אשכולות היישובים/הדרכת מנהלי, ייעוץ וליווי של מנהל הפרויקט

  . מודל הכשרהפיתוח, בצוות חשיבה על אודות פיתוח המודל

  : יכולות וכישורים נדרשים 

 שנים 5ת ניסיון קודם של לפחות /בעל, בד סוציאל או פסיכולוג קליניו ע:השכלה

  .בהדרכת עובדים

 : תיאור תפקיד 

שותפות , הדרכת מנהלות אשכולות היישובים, ליווי מקצועי למנהל הפרויקט

  . הכשרהשותפות לפיתוח מודל , בצוות חשיבה לפיתוח מודל בית חם

  :מקום במבנה הארגוני 

  .י"מנהל הרווחה מטעם קרן רש...: כפיפות ל

  .אין...: ממונה על

  ממשקים 

  .מנהל פרויקט בתים חמים

  .מנהלות אשכולות יישובים בתים חמים

  היקף משרה ועלות 

  ").פרילנסר("יועץ חיצוני 

  ).מ"לא כולל מע, לשעה ₪ 250(שעתי 

  . ח" ש3,750 – 3,000=  שעות חודשיות 12-15

  ).מ"לא כולל מע(ח " ש45,000 – 36,000: עלות מעביד שנתית מוערכת

  .מ"לק ₪ 1.1החזר נסיעות : תוספות
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  .מנהלת אשכול יישובים: תפקיד.  3

  : הגדרת התפקיד 

אחריות . ) יישובים6-10בין  (הכוללת סל יישובים, ניהול התוכנית ברמה אזורית

תוך מעקב , חשיבה להמשך פיתוחוכוללת ליישום התוכנית ושותפות בצוות 

  .ובקרה שוטף

  : יכולות וכישורים נדרשים 

, אדם ומשאבים-כוח, ניהול תוכניתב בעל ניסיון, עובד סוציאלי מורשה: השכלה

ידע ושימוש במחשב , הנחיה מקצועית/יכולת הדרכה, ארגונית-ראייה מערכתית

  . OFFICEותוכנות 

  : תיאור תפקיד 

  :ייזום והתנעת התוכנית .1

חינוך ביישובים /מנהלות רווחה, מפקחות(מיפוי שותפי תפקיד באזור  

 ).'וכד

 .פי המודל-החם על-הגדרת והבניית צוות הבית 

 .הגדרת והבניית צוות ההיגוי 

  :תכנון התוכנית .2

 .שותפות בבחירת היישובים 

 .אדם לתוכנית-איתור וגיוס כוח 

המשאבים , מיפוי צרכים בכל אחד מהיישובים ברמת התכנים 

 . התשתיותו

 .הבניית תוכנית אזורית המותאמת למודל 

 :ביצוע התוכנית .3

 .יישום התוכנית וניהולה הן ברמת התוכן והן ברמת התקציב 

 .תפעוליות-פתרון בעיות מקצועיות וארגוניות 

 .המשך פיתוח המודל והרחבת סל המענים 

 .ליווי והנחייה של הצוות המקצועי 

 .השתתפות בפורומים רלוונטיים 

 :בקרהמעקב ו .4

 .מעקב אחר תפקוד התוכנית ועמידתה במטרות המודל 

 .ות/בקרה אחר תפקוד העובדים 

 .ניהול תקציב תקין ברמת היישוב וברמת האזור 
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) או אחרים/ו(ת מחלקת הרווחה /קיום מפגשי צוות תדירים עם מנהל 

 . חשיבה והפקת לקחים, ל הקרן לעדכון"ובעת הצורך מנכ

 . והגשת דוחות תקופתיים, כניתכתיבת כרטיס פרויקט שנתי לתו 

  :מקום במבנה הארגוני 

  .י"מנהל פרויקט ארצי מטעם קרן רש...: כפיפות ל

  .חמים ביישובים-מנהלת בתים...: ממונה על

  :ממשקים 

  .מחלקת רווחה ביישוב

  .מפקחות מטעם משרד הרווחה

  .י"מנחה מקצועית קרן רש

  :היקף משרה ועלות 

  . משרה לכל מנהלת אזור100%

בהתאם למספר ( ₪ 180,000 – ₪ 145,000:  מעביד שנתית מוערכתעלות

  ).היישובים

  .פלאפון חברה, רכב חברה, קרן השתלמות: תוספות

  

  ).חובה(חם יישובי - ביתמנהלת: תפקיד.  4
  : הגדרת התפקיד 

, תכנוןיות כוללת ליישום התוכנית תואמת אחר. חם ברמת היישוב-ניהול הבית

  .תוך מעקב ובקרה

  :  וכישורים נדרשיםיכולות 

, עבודה סוציאלית/עובד סוציאלי או תואר ראשון במדעי ההתנהגות: השכלה

יכולת , נוער בדגש על אוכלוסייה בסיכון-עבודה עם בני שנים ב3ניסיון של לפחות 

, OFFICEידע במחשב ותוכנות , ניהול תקציב, יכולת עבודה בצוות, ניהול וארגון

  .יכולת הנחיית קבוצות,  משימותכושר רתימה של אנשים לביצוע

  : תיאור תפקיד 

  :ייזום והתנעת התוכנית .1

 . ברשות המקומית ומול פיקוח משרדי ממשלה רלוונטייםםמיפוי שותפי 

 .החם-הבניית צוות הבית 

 .הגדרת והבניית צוות ההיגוי 
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  :תכנון וביצוע של התוכנית .2

 .איתור הנערות 

 .מיפוי צרכים וחוסרים בקרב הנערות 

 .ארגונית/קבוצתית/תוכנית עבודה אישיתהבניית  

 .הגדרת סל מענים 

 .ליווי והנחייה ברמת הנערות וברמת הצוות 

 .אחריות על הדרכת הצוות 

 .יצירת קשר מול הורים וקידום מעורבותם במיזם 

ס נערות "אחראית על הקשר מול מחלקת הרווחה ביישוב בכלל ועו 

 .בפרט

 .ס בפרט"ב בכלל וקבאחראית על הקשר מול מחלקת החינוך ביישו 

אזוריים /או גורמים יישוביים/אחראית על הקשר מול מחלקות נוספות ו 

 .נוספים לקידום התוכנית והרחבתה

 .השתתפות בפורומים רלוונטיים 

 :מעקב ובקרה .3

אחריות על הקלדה ועדכון שוטף של תוכנת מעקב אחר מידת  

 .קבוצתית/השתתפותה של הנערה בהתאם לתוכנית האישית

 .דיווחים תקופתיים למנהלת האזור ולשותפים במידת הצורךהגשת  

 . קיום מפגשי צוות פנימיים תדירים לחשיבה והפקת לקחים 

 . קיום צוותי היגוי להצגת התקדמות התוכנית 

  :מקום במבנה הארגוני 

  .י"למנהלת תוכנית אזורית מטעם קרן רש...: כפיפות ל

  ).אדם תוספתי אחר-ת וכל כוחמנטורי, בית-אם(צוות הבית החם ...: ממונה על

  :ממשקים 

  .חם-צוות היגוי בית

  .מחלקת רווחה ביישוב

  .מפקחות מטעם משרד הרווחה

  ).'הספר וכד-ות בבתי/מורים, ס"קב(נציגי מחלקת החינוך 

  .באזור השותפים בתוכנית/או גורמים נוספים ברשות/נציגי מחלקות ו
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 :היקף משרה ועלות 

  .בהתאם לדגם המוצע

  . 120,000₪: 100%ביד שנתית מוערכת להיקף משרה של עלות מע

  .פלאפון, נסיעותהוצאות , קרן השתלמות: תוספות

  

  .)אופציה (חם-ס בית"עו :תפקיד   .   5
  : הגדרת התפקיד 

  .אחריות על קיום פעילויות לקבוצת נערות בהתאם לתוכנית עבודה

  : יכולות וכישורים נדרשים 

נוער בדגש על אוכלוסייה -עבודה עם בנייון בבעל ניס, עובד סוציאלי: השכלה

ידע במחשב ותוכנות , ניהול תקציב, יכולת עבודה בצוות, יכולת ארגון, בסיכון

OFFICE ,יכולת הנחיית קבוצות, כושר רתימה של אנשים לביצוע משימות.  

  : תיאור תפקיד 

  :ייזום והתנעת התוכנית .1

 המקומית ומול הבית במיפוי שותפי תפקיד ברשות-שותפות עם רכזת 

 .פיקוח משרדי ממשלה רלוונטיים

 .שותפות בהגדרת והבניית צוות ההיגוי 

  :תכנון וביצוע של התוכנית .2

 .שותפות באיתור הנערות 

 .מיפוי צרכים וחוסרים בקרב הנערות 

 .ארגונית/קבוצתית/הבניית תוכנית עבודה אישית 

 .הגדרת סל מענים 

 ).הבית-בתיאום עם רכזת(ליווי והנחייה ברמת הנערות וברמת הצוות  

 .הבית בהדרכת הצוות-שותפות עם רכזת 

 .יצירת קשר מול הורים וקידום מעורבותם במיזם 

ס נערות "אחראית על הקשר מול מחלקת הרווחה ביישוב בכלל ועו 

 .בפרט

 .ס בפרט"אחראית על הקשר מול מחלקת החינוך ביישוב בכלל וקב 

אזוריים /ורמים יישובייםאו ג/אחראית על הקשר מול מחלקות נוספות ו 

 .נוספים לקידום התוכנית והרחבתה

 .השתתפות בפורומים רלוונטיים 
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 :מעקב ובקרה .3

אחריות על הקלדה ועדכון שוטף של תוכנת מעקב אחר מידת  

 .קבוצתית/השתתפותה של הנערה בהתאם לתוכנית האישית

 .הבית במידת הצורך-הגשת דיווחים תקופתיים לרכזת 

 . ות פנימיים תדירים לחשיבה והפקת לקחיםהשתתפות במפגשי צו 

  :מקום במבנה הארגוני 

  .חם-רכזת בית...: כפיפות ל

  .אין...: ממונה על

  :ממשקים 

  .חם-צוות היגוי בית

  .מחלקת רווחה ביישוב

  .מפקחות מטעם משרד הרווחה

  ).'הספר וכד-ות בבתי/מורים, ס"קב(נציגי מחלקת החינוך 

  .באזור השותפים בתוכנית/ים ברשותאו גורמים נוספ/נציגי מחלקות ו

 :היקף משרה ועלות 

  .בהתאם לדגם המוצע

  . 120,000₪: 100%עלות מעביד שנתית מוערכת להיקף משרה של 

  .נסיעותהוצאות , קרן השתלמות: תוספות

  

  .בית-אם: תפקיד.  6
  : הגדרת התפקיד 

  .  ניהול ואחריות כוללת על משק הבית

  : יכולות וכישורים נדרשים 

תפקוד , )יד-עבודת(כישורים אומנותיים מגוונים , ורים קולינאריים מגווניםכיש

, פה-יכולת הבעה בעל, )בישול וניקיון(פיסי תקין לצורכי עבודת משק הבית 

עבודת , דוגמה אישית, סובלנות ומסוגלות לעבוד עם אוכלוסיית נערות ומבוגרים

שליטה ,  לקבל הדרכהנכונות, פעולה עם נממונים עליה-פועלת בשיתוף, צוות

  ).של הבית האמור(האם -בשפת

  : תיאור תפקיד 

  :תפעול המבנה .1

 .סגירת המבנה/פתיחה 



 

 37

 .אחריות על אחזקת וניקיון המבנה 

 .ניהול כלכלת ומשק הבית 

דוגמת מחלקת תחזוקה ברשות (קשר שוטף עם גורמים חיצוניים  

 .לטיפול ותחזוקת מבנה) המקומית

  :הזנה .2

 .מעקב ובקרה אודותיו, הזנה/לרכישת חומרי גלם לבישו 

 .אחריות על הזנת הנערות 

 .הכנת כיבוד לאירועים 

 .לימוד והדרכת הנערות בנושאי תזונה ובישול 

 :קשר בינאישי .3

 .החם-קבלת הנערות מרגע הגעתן לבית 

 .מתן יחס אישי לנערות 

 .הכוונת הנערות בנושאי היגיינה ובריאות 

הבית ובין - בין האםפי חלוקת העבודה-על(קשר שוטף עם ההורים  

 ).ס"העו

 :פעילות .4

החם עם -או אומנותיות בתוך הבית/שותפות בפעילויות קולינאריות ו 

 .הנערות

 .הבית-עזר לרכזת-החם ככוח-שותפות בפעילויות מחוץ לכתלי הבית 

  :מקום במבנה הארגוני 

  .חם ביישוב-מנהלת בית...: כפיפות ל

  .אין...: ממונה על

  :ממשקים 

  .חם-צוות בית

  .חם-רות ביתנע

  .הורי הנערות

  .  החם-גורמים נוספים הפועלים במסגרת תוכנית הבית

  :היקף משרה ועלות 

  .בהתאם לדגם המוצע

  . 79,512₪: 100%עלות מעביד שנתית מוערכת להיקף משרה של 

  . הוצאות נסיעות: תוספות
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  .מדריכה חברתית/מנטורית: תפקיד.   7

  : הגדרת התפקיד 

חינוכי אותו עוברות הנערות באמצעות מתן חונכות -רתיאחריות על התהליך החב

  . לנערות

  :יכולות וכישורים נדרשים 

רצוי סטודנטית או אקדמאית , לכל הפחות תעודת בגרות(השכלה פורמאלית 

יכולת , נוער-ניסיון קודם בעבודה עם בני, )חינוך/פורמאלי-וך בלתינמתחום חי

מתן , דמות לחיקוי, אחריות, בגרות, פתיחות והקשבה, תקשורת בינאישית

נכונות , פעולה עם הממונים עליה-פועלת בשיתוף, עבודת צוות, דוגמה אישית

צ "עבודה בשעות אחה, מחויבות והתמדה, פה-יכולת הבעה בעל, לקבל הדרכה

  .  והערב

  :תיאור תפקיד 

  :ברמת התוכן .1

, הכנת ערבי תרבות, הפעלות קבוצתיות(סיוע לצוות הבית במשימותיו  

 ).'אה לסיורים וכדיצי

הפעלת הנערות בשעות הערב המאוחרות והלילה במגוון נושאים  

התנדבות , "האחר"קבלת , הבניה חברתית(אטביסטיים ועוד /חברתיים

 ).ב"וכיו

 .חברתית/שותפות בפיתוח תפיסה חינוכית 

 :ברמת התפעול .2

-כדוגמת יציאה מחוץ לבית(אחריות על תיאום לוגיסטי של הפעילויות  

 .החם הממונה-תיאום רכזת הביתב) החם

  :מקום במבנה הארגוני 

  .חם ביישוב-מנהלת בית...: כפיפות ל

  .אין...: ממונה על

  :ממשקים 

  .חם-צוות בית

  .חם-נערות בית

  .  החם-בשותפות תוכנית הבית/גורמים נוספים הפועלים במסגרת
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  :היקף משרה ועלות 

: 100%ף משרה של עלות מעביד שנתית מוערכת להיק .בהתאם לדגם המוצע

  .הוצאות נסיעות: תוספות . 94,932₪

  

  .רכזת למידה :תפקיד. 8
  : הגדרת התפקיד 

החם -משמשת חולייה מקשרת בין הבית, קבוצתית לנערות/ליווי והדרכה פרטנית

  .  ממסדיים ברשות המקומית-ובין הגורמים החינוכיים

   :יכולות וכישורים נדרשים 

, סבלנות וסובלנות, נוער-יון בעבודה עם בניניס, תעודת הוראה ותואר ראשון

, פעולה עם הממונים עליה-פועלת בשיתוף, עבודת צוות,  הקשבה ואמפתיה

  .מחויבות והתמדה, פה-יכולת הבעה בעל

  :תיאור תפקיד 

  :תכנון .1

 .שותפות באיתור הנערות 

 .הספר והנערה-מיפוי צרכים מול בית 

 .ניתארגו/קבוצתית/אחריות על בניית תוכנית אישית 

הספר -בית,  אחריות על הבניית ערוצי תקשורת מול מחלקת החינוך 

 .ס"וקב

 :ביצוע התוכנית .2

 .החם-אחריות על יצירת סביבה לימודית הולמת בבית 

 .ות בהתאם לתוכנית שנבנתה/הדרכת הנערה 

ות בפרמטרים החינוכיים /מעקב ובקרה אחר שיפור תפקוד הנערה 

 .שהוגדרו בתוכנית

 . רלוונטיים הנדרשים ממנההשתתפות בפורומים 

 .הגשת דוחות תקופתיים 

  :מקום במבנה הארגוני 

  .חם ביישוב-מנהלת בית...: כפיפות ל

  .אין...: ממונה על
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  :ממשקים 

  .חם-נערות בית .חם-צוות בית

  .ספר-מורי בית/ס"קב/מחלקת החינוך

  .  החם-גורמים נוספים הפועלים במסגרת תוכנית הבית

  :היקף משרה ועלות 

  .הוצאות נסיעות: תוספות .ח לשעה" ש50-60: עלות שעתית .אם לדגם המוצעבהת
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  ועדות היגוי: פרק ה

  ועדות היגוי: 9לוח 
  

  תדירות מפגשים  מטרת הפורום  משתתפים  שם הפורום

  ;ל הקרן"מנכ  צוות מנהל
  ;מנהל תחום רווחה
  ;מנהל הפרויקט
  ;מנהלי אזורים

קביעת מדיניות  
  ;התוכנית

ייזום /הגדרת 
  .פים לתוכניתשות

  ;עדכונים 
כיוונים חדשים  

  ;לעתיד

  אחת לרבעון

  ;מנהל תחום רווחה  צוות היגוי
  ;מנהל הפרויקט
  ;מנהלי אזורים
  ;מנחה מקצועית

תכנון תוכנית  
העבודה בראייה 

 ;שנתית ושנתית-רב
מעקב ובקרה אחר  

  .יישום התוכנית
מתן פתרונות  

לצרכים ובעיות 
  ;העולות מהשטח

המשך פיתוח  
  ;תהתוכני

  אחת לחודש

-צוות יישום פנים
  ארגוני

ברמה יישובית (
  )וברמה אזורית

  ;מנהלי אזורים
חמים -מנהלות בתים
  ;בשטח

בקרה שוטפת אחר  
ביצוע התוכנית 

  ;ביישוב
התמודדות עם  

בעיות וצרכים 
שוטפים ומתן 

  ;פתרונות
  ;למידת עמיתים 

  

  אחת לשבועיים

 ארגוני-צוות יישום חוץ
  )ברמה יישובית(

חמים -ת בתיםמנהלו
  ;בשטח
רווחה ' מנהלת מח
  ;ביישוב

  ;ס נערות ביישוב"עו
מנהלת מחלקת חינוך 

  ;ביישוב
נציגי גופים השותפים 

   ;בתוכנית

 .בקרה שוטפת 
-דיאלוג מקצועי 

ארגוני בין 
 .השותפים

העלאת צרכים  
 .ופתרונות

תכלול פעילויות  
  .ואיגום משאבים

  אחת לשבועיים
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  תקצוב: פרק ו

  : דגמי מודלים4פרק זה כולל 

   .3דגם , 2דגם , 1דגם : ולהלן יוגדרו, שלושה מהם מתבססים על מכרז משרד הרווחה

  .להלן דגם מוזהב, י מעמידה"הדגם הרביעי הינו הדגם שקרן רש

  )משרד הרווחה (1מודל  – 1דגם 

 :1 מודל – 1דגם 

   נערות15 שעות שבועיות עבור 10

 )יומיים בשבוע( נערות 15ות  שעות שבועי10: חם לנערות- בית- 1דגם 
 ח"שכר מעביד בש היקף משרה סעיפי תקציב 

 ₪23,415  25% )ס"עו(חם -מנהלת בית
 ₪25,867  33% בית-אם

 ₪15,221  20% מנטורית
 ₪64,503    אדם-כ כוח"סה

לחוג לנערה  ₪ 150 העשרה וטיולים, סדנאות, חוגים
 15*  חודשים 12* לחודש 

 נערות

 ₪27,000 

 ₪10,040  חודשים 10 * 4*  ₪ 251 יזמות עסקית, שורי חייםכי

* לשעה בחודש  ₪ 191 הדרכת צוות
  חודשים12

 ₪2,292 

 ₪39,332    כ פעילות"סה
 * 4.3 * 2* לארוחה  ₪ 12 הזנה

  נערות15*  חודשים 12
 ₪18,576 

 מאחזקת בית 15% הוצאות אחזקה והחזקת מבנה
 בתעריף הוסטל

 ₪3,996 

 ₪22,572    הוצאות שוטפותכ "סה

     
 ₪126,407    כ עלות המודל לשנה"סה
 ₪10,534    כ עלות המודל לחודש"סה
 ₪702    כ עלות נערה לחודש"סה
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  )משרד הרווחה (2 מודל – 2דגם 

  

 :2מודל  – 2דגם 

   נערות15 שעות שבועיות עבור 15

 )ימים בשבוע 3( נערות 15 שעות שבועיות 15: חם לנערות- בית- 2דגם 
 ח"שכר מעביד בש היקף משרה סעיפי תקציב

 ₪30,908  33% )ס"עו(חם -מנהלת בית
 ₪39,192  50% בית-אם

 ₪25,114  33% מנטורית
 ₪95,214    אדם-כ כוח"סה
העשרה , סדנאות, חוגים

 וטיולים
 12* לחוג לנערה לחודש  ₪ 150

  נערות15* חודשים 
 ₪27,000 

 12 * 4.3* ש " ש3*  ₪ 39 שיעורי עזר
 חודשים

 ₪6,037 

 ₪10,040   חודשים 10 * 4*  ₪ 251 יזמות עסקית, כישורי חיים

 12* לשעה בחודש  ₪ 191 הדרכת צוות
 חודשים

 ₪2,292 

 ₪45,369    כ פעילות"סה
 12 * 4.3 * 2* לארוחה  ₪ 12 הזנה

  נערות15* חודשים 
 ₪27,864 

זקת בית בתעריף  מאח15% הוצאות אחזקה והחזקת מבנה
 הוסטל

 ₪6,660 

 ₪34,524    כ הוצאות שוטפות"סה
     

 ₪175,107    כ עלות המודל לשנה"סה
 ₪14,592    כ עלות המודל לחודש"סה
 ₪973    כ עלות נערה לחודש"סה
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  )משרד הרווחה (3 מודל – 3דגם 

  

 :3 מודל – 3דגם 

   נערות30 שעות שבועיות עבור 25

 

  

 ) ימים בשבוע5(  נערות 30 שעות שבועיות 25:  לנערותחם- בית- 3דגם 
 ח"שכר מעביד בש היקף משרה סעיפי תקציב

 ₪46,830  50% )ס"עו(חם -מנהלת בית
 ₪58,788  75% בית-אם

 ₪38,052  50% מנטורית
 ₪143,670    אדם-כ כוח"סה
העשרה , סדנאות, חוגים

 וטיולים
 12* לחודש לנערה  ₪ 150

 נערות 30* חודשים 
 ₪45,000 

 12 * 4.3* ש " ש3*  ₪ 39 שיעורי עזר
 חודשים

 ₪6,037 

 ₪10,040   חודשים 10 * 4*  ₪ 251 יזמות עסקית, כישורי חיים

 12* לשעה בחודש  ₪ 191 הדרכת צוות
 חודשים

 ₪2,292 

 ₪63,369    כ פעילות"סה
 * 12 * 4.3 * 5* לארוחה  ₪ 12 הזנה

  נערות15
 ₪46,440 

 מאחזקת בית בתעריף 30% ת אחזקה והחזקת מבנההוצאו
 הוסטל

 ₪7,992 

 ₪54,432    כ הוצאות שוטפות"סה

   
 ₪261,471    כ עלות המודל לשנה"סה
 ₪21,789    כ עלות המודל לחודש"סה
 ₪726    כ עלות נערה לחודש"סה
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  )י"קרן רש( 4מודל  – 4דגם 

, החם על בסיס הידע והניסיון הנצבר-יתי שמה לה כמטרה לפתח את מודל הב"קרן רש

להלן שני דגמים ייעודיים למגזר היהודי . תוך אבחנה בין השונות התרבותית בין המגזרים

 שאותה יש לכלול בתחשיב מעטפת ניהוליתלכל אחד מדגמים אלו תצורף . ולערבי

  :הכללי

  

  

 הערות עלות שנתית תפקיד

 30,000  *₪ מנהל פרויקט ארצי

. יות על כלל המיזםסמכות ואחר
 ). יישובים10 (עלות יחסית לאשכול*

יש להכפיל השכר לפי מספר 
 .האשכולות

עלות הכשרה לצוות 
 שעות חודשיות לכלל מנהלות 12 36,000 ₪  מנהלות אשכולות

 האשכולות

מנהלת אשכול 
  יישובים10= אשכול יישובים  180,000 ₪  יישובים

שירותי מזכירות 
 ,תיאומים, ניירת(

 )רכש
  ₪ מזכירה בעלות מעביד חודשי של  76,200

 )ברוטו ₪ 5,000( ₪ 6,350

עלות ממוצעת להצטיידות מלאה  70,000 ₪  חם-הצטיידות לבית
 חם-לבית

  אומדן משוער להערכת כלל המיזם 300,000 ₪   הערכה ומדידה

   692,200 ₪   כ"סה
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  :יהודי מגזר 4.1מודל  – 4.1דגם 

  

   נערות30 שעות שבועיות עבור 30 : מגזר יהודי4.1מודל 

 ח"שכר מעביד בש היקף משרה סעיפי תקציב

₪   75% חם-מנהלת בית 90,000 
₪   75% בית-אם 59,634 

מדריכה /מנטורית
 חברתית

50%   ₪ 47,466 

 12,600 ₪  5 )ש"ש(רכזת למידה 
 209,700 ₪    אדם-כ כוח"סה

      
דרכה לצוותים הכשרה וה

 )ש"ש(
2   ₪ 23,100 

 16,800 ₪  250 ) בחודש2(סדנאות 
חוג בחודש (חוגים 
 )לנערה

150  ₪ 45,000 

₪   לנערה ₪ 250 שיא/פעילות קיץ 7,500 
₪     כ פעילות"סה 92,400 

      
 3 קבוצות 2 )מנה ₪ 13(הזנה 

 פעמים בשבוע
 ₪ 58,968 

, טלפון, מים, חשמל, גז
 אינטרנט

 12,000 ₪  ההערכ

ניקיון ותיקונים , תחזוקה
 שוטפים

 4,000 ₪  הערכה

 74,968 ₪    כ הוצאות שוטפות"סה
      

₪     חומרי עזר לפעילויות 10,000 
 10,000 ₪    כ שונות "סה

      
 387,068 ₪    כ עלות המודל לשנה"סה
כ עלות המודל "סה

 לחודש
   ₪ 32,256 

 1,075 ₪    כ עלות נערה לחודש"סה
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  : מגזר ערבי4.2 מודל – 4.2דגם 

  

   נערות45שעות שבועיות עבור  40:  מגזר ערבי4.2מודל 

  )צ"אחה/בוקר וצהרים( שעות שבועיות 40

  )צ"אחה/ נערות בצהרים30 נערות בבוקר 15( נערות 45

  ח"שעלות ב  היקף משרה  סעיף תקציבי

₪   75% חם-מנהלת בית 90,000 
 59,634 ₪  75% בית-אם

 47,466 ₪  50% מדריכה חברתית/מנטורית
 52,500 ₪  50% )ש" ש20(רכזת תעסוקה 

 12,600 ₪  5 )ש"ש(רכזת למידה 
₪     אדם-כ כוח"סה 262,200 

      
 23,100 ₪  2 )ש"ש(הכשרה והדרכה לצוותים 

 16,800 ₪  250 ) בחודש2(סדנאות 
 67,500 ₪  150 )חוג בחודש לנערה(חוגים 
   קבוצות3 )סדנא(לעולם העבודה הכנה 

 )לקבוצה ₪ 6,000(
  ₪ 18,000 

₪   לנערה ₪ 250 שיא/פעילות קיץ 11,250 
 136,650 ₪    כ פעילות"סה

      
 פעמים 3 קבוצות 3 )מנה ₪ 13(הזנה 

 בשבוע
 ₪ 88,452 

₪   הערכה אינטרנט, טלפון, מים, חשמל, גז 12,000 
₪   הערכה ניקיון ותיקונים שוטפים, תחזוקה 4,000 

 24,000 ₪  בחודש ₪ 2,000 שכירות מבנה
 128,452 ₪    כ הוצאות שוטפות"סה

      
 10,000 ₪    חומרי עזר לפעילויות

     אחר
 10,000 ₪    כ שונות "סה

      
₪     כ עלות המודל לשנה"סה 537,302 
₪     כ עלות המודל לחודש"סה 44,775 
₪     שכ עלות נערה לחוד"סה 995 
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  תופיסיות פרוגרמ: פרק ח

  זמנית- משתמשות בו15 עד – פרוגרמה. 1

 פונקציה
מספר  מקסימאלי 
של משתמשות בו 

 זמנית

שטח 
 הערות ר"במ

חלל הסבה משותף רב . 1
 :תכליתי

מעת לעת ישמש חלל זה לאירועים 
 נערות 30-40-של כ משותפים

 ואנשי צוות בו זמנית

אזור מטבח לימודי  . 'א1
 ר" מ20 -ומזווה כ

ר  ויכיל שני המטבח יהיה כש
 כיורים

 20 -אזור פינת אוכל כ. 'ב1
 ר"מ

אזור הסלון יופרד מאזור המטבח 
ויכלול , וחדר האוכל על ידי מחיצה

 נוסף על ספה גם פינת פופים

 ר" מ20 -אזור סלון כ.  'ג1

 60 8-16בין 

 

 12 4עד  צוות/ ס "חדר עו. 2

ימוקם כך שיאפשר בקרה על 
בסמוך לו יש . הכניסה אל הבית

נישה עם שתי כורסאות לייצר 
 שתאפשר המתנה

כולל (חלל פעילות קבוצתית . 3
 יתוכנן לכניסה עצמאית מבחוץ 20 16עד  )פעילות רטובה ושטח למחסן

 15 8עד  חדר למידה. 4
מתאים ,  מחשבים4-כולל מקום ל
בכפוף לקביעת חלון , ד"לשמש ממ

 מתאים

 תא השירותים יותאם לנכים

, יאפשר מקום למכונת כביסה 9  שירותים ומקלחת. 5
יקושר למרפסת שירות לתליית 

 כביסה
   116  כ נטו"סה

מעברים ובנייה , בנייה חד קומתית 29 25% טרה
 ביטחונית

  145  כולל שטח טרה, ברוטו
  40 16עד  גינה מקורה
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  זמנית- משתמשות בו30 עד –פרוגרמה . 2

 פונקציה
מספר  מקסימאלי 
של משתמשות בו 

 זמנית
 הערות ר"שטח במ

חלל הסבה משותף . 1
 :רב תכליתי

מעת לעת ישמש חלל זה 
-30-לאירועים משותפיםשל כ

  נערות ואנשי צוות בו זמנית40

אזור מטבח לימודי  . 'א1
 ר" מ20 -ומזווה כ

המטבח יהיה כשר  ויכיל שני 
 כיורים

 -אזור פינת אוכל כ. 'ב1
 ר" מ25

ד מאזור אזור הסלון יופר
המטבח וחדר האוכל על ידי 

ויכלול נוסף על ספה גם , מחיצה
 פינת פופים

 30 -אזור סלון כ.  'ג1
 ר"מ

 75 12-32בין 

תהיה אפשרות להזיז הריהוט 
, על מנת לנצל המרחב לפעילות
 תינתן אפשרות להקרנת סרטים

 12 4עד  צוות/ ס "חדר עו. 2

ימוקם כך שיאפשר בקרה על 
יש בסמוך לו . הכניסה אל הבית

לייצר נישה עם שתי כורסאות 
 שתאפשר המתנה

 יתוכנן לכניסה עצמאית מבחוץ 25 17עד חלל פעילות קבוצתית . 3

 15 8עד  חדר למידה. 4
,  מחשבים4-כולל מקום ל

בכפוף , ד"מתאים לשמש ממ
 לקביעת חלון מתאים

 תאים לפחות שאחד מהם 2
 יתוכננו לפרטיות ,מותאם לנכים

שירותים מקלחת . 5 )קירות לכל הגובה(מרבית 
, יאפשר מקום למכונת כביסה 11  ומרפסת כביסה

יקושר למרפסת שירות לתליית 
 כביסה

  5  מחסן. 6
  143  כ נטו"סה

מעברים , בנייה חד קומתית 36 25% טרה
 ובנייה ביטחונית

   179  כולל שטח טרה, ברוטו
  50 25עד  גינה מקורה

 תוספת אופציונאלית
 מקסימאלי מספר 

של משתמשות בו 
 זמנית

 ר ברוטו"מ ר נטו"מ

 31 25 15עד  חדר תנועה ומוסיקה
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  זמנית- משתמשות בו45 עד –פרוגרמה . 3

 פונקציה

מספר  
מקסימאלי של 
משתמשות בו 

 זמנית

שטח נטו 
 הערות ר"במ

חלל הסבה משותף רב . 1
 :תכליתי

מעת לעת ישמש חלל זה לאירועים 
  : של כמשותפים

  נערות ואנשי צוות בו זמנית45-55

אזור מטבח לימודי . 'א1
 המטבח יהיה כשר  ויכיל שני כיורים ר" מ30 -ומזווה כ

 30-אזור פינת אוכל כ. 'ב1
 ר"מ

אזור הסלון יופרד מאזור המטבח 
ויכלול , וחדר האוכל על ידי מחיצה

 נוסף על ספה גם פינת פופים

 ר" מ35-אזור סלון כ. 'ג1

 90 8-25בין 

תהיה אפשרות להזיז הריהוט על 
תינתן , מנת לנצל המרחב לפעילות
 אפשרות להקרנת סרטים

 12 4עד  צוות/ ס "חדר עו. 2

ימוקם כך שיאפשר בקרה על 
בסמוך לו יש . הכניסה אל הבית

לייצר נישה עם שתי כורסאות 
 שתאפשר המתנה

חלל פעילות קבוצתית . 3
כולל פעילות רטובה (

 )ושטח למחסן
 יתוכנן לכניסה עצמאית מבחוץ 35 20ד ע

 20 10עד  חדר למידה. 4
מתאים ,  מחשבים4-כולל מקום ל
בכפוף לקביעת חלון , ד"לשמש ממ

 מתאים
 תאים לפחות שאחד מהם מותאם 2

יתוכננו לפרטיות מרבית , לנכים
שירותים מקלחת . 5 )קירות לכל הגובה(

 12  ומרפסת כביסה
יקושר , סהיאפשר מקום למכונת כבי

למרפסת שירות לתליית כביסה

  10  מחסן. 6

  25 15עד  חדר תנועה ומוסיקה. 7
 יתוכנן לכניסה עצמאית מבחוץ 25 4עד  חדר לינה חירומית. 8

  229  כ נטו"סה

מעברים ובנייה , בנייה חד קומתית 57 25% טרה
 ביטחונית

  286  כולל שטח טרה, ברוטו
  60  גינה מקורה
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