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  תיאור התכנית
הנמצאות במצבי  13-18בגילאי  נועד לתת מענה לנערות"בית חם" הוא מרכז יום טיפולי אשר 

 נערותל יםמעניקו חברתית-גרפיתאוימצוקה וסיכון. הבתים החמים פועלים בישובים בפריפריה הג

 .ממעגל המצוקה חלץיהחוויה חיובית של קבלה ושייכות תוך הקניית מיומנויות שיאפשרו להן ל

 מטרת המחקר
לגבי איכות  מידעתכנית הלבחון את אפקטיביות התכנית בהשגת מטרותיה וכן לספק להנהלת 

 ההפעלה שלה. 

 מתודולוגיה 
תכנית  שללצורך מתן מענה על שאלות המחקר נעשה שימוש בשאלון שפותח במסגרת מחקר הערכה 

בקרב . השאלון המקורי בחן את השינויים שחלו בתפיסות ובהתנהלות 20091בתים חמים בשנת 

בשיתוף עם בעלי תפקידים  "בסיסי".ו"משודרג"  –ודלים שונים של בתים חמים בשני מנערות 

, שליטה מיקוד. עם המשתנים שנבחנו נמנים:  המחקר הנוכחיבתכנית עבר השאלון התאמה לצרכי 

 התנהגויות, ההורים עם קשר, עתיד תמונת, זהות גיבוש, נפשית רווחה, עצמי ביטחון, עצמי דימוי

נערות  70-ומהפעילויות. בפועל השיבו על השאלון כ מהבית רצון ושביעות הספר לבית יחס, סיכון

. חלק מהממצאים הושוו בנקודת זמן אחת בגילאים שונים משישה בתים חמים בדרום הארץ

בבתים חמים טרם  נערות 177שכללה הבסיס"( מודל ")קבוצת  2009משנת לקבוצת הביקורת 

 מעורבות קרן רש"י בהם.

  ממצאים עיקריים

 מכוונות  אצלןות יש לטפח נעריחה כי כדי לחולל שינוי משמעותי בחיי התכנית בתים חמים מנ

ות לגבי הגורמים נערעצמית ואמונה שגורלן ועתידן תלוי בידיהן. במסגרת המחקר נשאלו ה

המנבאים הצלחה בחיים. לעומת הבנות בקבוצת הביקורת, מרבית הנערות דיווחו על מיקוד 

נות שלהן וכנלחה בחיים הם בעיקר גורמים הקשורים לשליטה פנימי. קרי, לדעתן מה שקובע הצ

להתאמץ, ליכולת האישית ולמידת ההצלחה בבית הספר. זאת לעומת גורמים חיצוניים כמו 

 מוצא ההורים, מזל ופרוטקציה. 
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 *מיקוד שליטה פנימי -הגורמים להצלחה בחיים 

 

 הם הגורמים להצלחה בחיים השיעור הנערות שהסכימו שאל* 

 אינן  ןיום ה-מרבית הבנות המשתתפות בפעילות הבתים החמים מדווחות כי בשגרת היום

מדווחות על חשיפה למצבים מסכנים. למשל, החשופות למצבי סיכון. יחד עם זאת, ישנן בנות 

מדווחות  60%מדווחות שהיו חשופות למעשי אלימות שנעשו על ידי חבריהן הקרובים,  40%

 סבורות שחבריהן הקרובים הם תלמידים טובים.  52%ורק שחבריהן שותים אלכוהול 

 מאמינות שישיגו בגרות מלאה,  66% :מציירות לעצמן תמונת עתיד חיובית נערותמרבית ה

בקבוצת  59%מאמינות שיתגייסו לצבא, לעומת  72% מהבנות בקבוצת הביקורת. 54%לעומת 

 בקבוצת הביקורת. 43%בלבד מאמינות שיגיעו לאוניברסיטה, לעומת  37%הביקורת. מנגד 

 רואות בהצלחה מייחסות חשיבות לבית הספר ומרבית הבנות  ,בדומה לקבוצת הביקורת

מדווחות שהן מהבנות  75%אמצעי לשיפור המוביליות החברתית. כך למשל, בלימודים 

 60%-מדווחות על מוטיבציה להצליח בלימודים ו 93% משקיעות מאמץ רב בתהליכי הלמידה, 

 מדווחות כי בפועל הישגיהן הלימודיים טובים. 

   הנערות מדווחות על שביעות רצון גבוהה מאוד מהבית ובעיקר מהצוות ומהחברות. רמות

ל קבוצת הביקורת. כראייה לכך, מעל  ש השביעות הרצון של הנערות נמצאו אף גבוהות מאל

בקבוצת  78%מהנערות בקבוצת הניסוי ציינו כי צוות הבית תומך, קשוב  ומחזק לעומת  85%

( מעוניינות להמשיך בפעילות גם בשנה הבאה והיו 85%הביקורת. הרוב המוחלט של הנערות )

 ממליצות לחברות להשתתף בפעילות. 

 נמוכים. המשתתפות סובלות מדימוי עצמי וחברתי מ יחסית כמו בקבוצת הביקורת, שיעור גדול

עצמן. בות מדווחות כי הן בעלות ערך, מקבלות את עצמן וחשות תחושת גאווה נערמה 50%רק 

סבורות שהן נמצאות במשקל המתאים לגובהן. בפן  63%-רות שהן נראות טוב ווסב 53%רק 

עומדות בלחץ חברתי וכי הן יודעות לשמור על  ןות מדווחות כי הנערמה  40%-החברתי, רק כ

 קשר עם חברים. 

 סיכום ומסקנות 

( well-being) תהכללירווחה השתתפות בפעילות הבתים החמים תורמת לשיפור המהמחקר עולה כי 

ות. מרבית המשתתפות רוכשות כלים ומיומנויות משמעותיים שמסייעים להן להתמודד עם נערשל ה

 בסיס להצלחה.   ההמהוו תות תמיכה לימודית, רגשית וחברתית משמעותימקבלו ,אתגרי החיים

 עידודמומלץ להפעיל בבתים תכניות לטיפוח הדימוי העצמי של הבנות ול םממצאיהלאור 

בין שאיפותיהן ללמוד בעתיד באקדמיה. זאת ועוד, לאור העובדה שנמצאו במחקר הבדלים 

שבהם אותרו מומלץ לבצע התערבות בבתים  ,המסגרות השונות בחלק ניכר מהמדדים שנבדקו

במחקר לא נמצאו הבדלים משמעותיים במדדי התפקוד השונים בין משתתפות יש לציין כי  קשיים. 

נמצאת בבית  הנערהההשערה כי ככל ש מעמיד בספק אתוותיקות למשתתפות צעירות. ממצא זה 
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 הצלחה בבית הספר יכולות אישיות מוכנות להתאמץ
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