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 אור התכנית ית

עמותות בת של מהם מופעלים ע"י  60בתים חמים לנערות, בפריסה ארצית,  120-בישראל פועלים כ

ה תחושת השתייכות ותמיכ 13-18קרן רש"י תחת מכרז. הבתים החמים מעניקים לנערות בגילאי 

כנית רגשית, תוך ניסיון להקנות כלים ומיומנויות שיאפשרו להן לצאת ממעגל המצוקה. במסגרת ת

 לשדרוג השירותים הניתנים בבתים החמים, ומתוך צורך ברור, הוחלט על הכנסת רכיב פעילות נוסף

 עשרה בנושאי בריאות. הפעילות בוצעה באחד משני אופנים: ה –

 וון סדנאות קנויות בנושאי בריאותבאמצעות מג עשרת הנערותה – התערבות מתונה .1

 צועי של אחות קהילתית בתוך הבתיםליווי מק על ידיהעשרת הנערות  – התערבות אינטנסיבית .2

 העשרה באמצעות השתלמויות והדרכה פרטנית.הבתים החמים  צוותילכל ניתנה בנוסף, 

 מטרות המחקר 

 משיגה את מטרותיה.  בריאות בבתים החמים ישאהעשרה בנוהתכנית המחקר בחן את המידה שבה 

  מתודולוגיה 

 אלהקבוצות הבתים:  3-שאלונים ל ה שלבאמצעות העברהשפעת הפעילות על המשתתפות נבחנה 

התערבות אינטנסיבית ובתים שלא קיבלו את הפעילות )משיקולי תקציב(. שקיבלו התערבות מתונה, 

 נערות 420הועברו שאלונים רק בסוף שנת הפעילות הראשונה.  נדומלינבחרו באופן רמאחר והבתים 

 בריאות השיבו לשאלון אשר כלל נושאים כגון: דימוי גוף, ידע בנושאי בתים ברחבי הארץ 36-מ

 שונים, תזונה )עמדות והתנהגות(, חשיפה למצבי סיכון, צריכת שירותים רפואיים ועוד.

  עיקריים ממצאים

 לשירותים רפואיים וצריכה  המודעותהגברת  הואעולה מניתוח הנתונים ה הממצא הבולט ביותר

שהשתתפו בתכנית אינטנסיבית וקיבלו מינונים גבוהים של תכנים וסדנאות  נערות  שלהם.

 . וגניקולוג מרפאת מתבגריםדיווחו על תדירות רבה יותר של ביקורים אצל ב

  בריאה  דיאטהמינון ההתערבות עולה כך גם עולים דיווחי הנערות על שמהמחקר עולה ככל

 ומאוזנת יותר. 

 שיעור הנערות שאימצו הרגלי אכילה מאוזנים

 

9% 

15% 20% 

 התערבות אינטנסיבית התערבות מתונה ללא התערבות



  
 

 בהשוואה  עודף משקל תופעות רווחות יותר שלדווחו   בקבוצה שבה לא הייתה התערבות כלל

 .לקבוצות שבהן כן הייתה התערבות

  התבגרות תופעות הקשורות בל בנוגעאישי הברמת הידע השונות לא נמצא הבדל בין הקבוצות

 מינית.

 חשיפה למצבי סיכון

  עוצמת החשיפה למצבי סיכון. מקור ההבדלים על הייתה כל השפעה  לאלסוג ההתערבות

בחשיפה להתנהגויות מסכנות הוא במגזר )יהודי/ערבי( כאשר הנערות מהמגזר היהודי נחשפות 

 .למצבי סיכון יותר

 עישון, אלכוהול, יחסי מין לא מוגנים  ימוי הגוף לחשיפה למצבי סיכוןנמצא קשר הדוק בין ד(

ניתן להסביר זאת בכך ככל שדימוי הגוף חיובי יותר, כך הנערה תימנע ממצבי סיכון.  – וכו'(

 .חוסר ביטחון במראה החיצוני מעלה את הסבירות לחשיפה למצבי סיכון, כהתנהגות מפצהש

 31%  מרביתן , או מאיום לפגיעה גופניתמאלימות פיזית בשנה האחרונהמהנערות סבלו ,

מהמגזר הערבי ומאזור הצפון. כשליש מהנערות הוטרדו מינית באמירות או במעשים בשנה 

 האחרונה, מרביתן מהמגזר הערבי.

 20%  מהנערות סבלו מהשפלה, העלבה או קריאה בשמות גנאי בשנה האחרונה. ללא הבדל בין

 בקרב נערות הסובלות מעודף משקל.מאוד  גבוהשיעור ה. עם זאת, אוגרפייג מגזרים או אזור

 10% נערות מהמגזר היהודי ומאזור הדרום. מהנערות דיווחו שהן מעשנות סיגריות, רובן 

 4%  נערות מהמגזר היהודי, מהגילאים  יחסי מין מלאים, רובן על קיוםמהנערות דיווחו

 הבוגרים ואשר סובלות מעודף משקל.

 גוףדימוי 

 82% בקרב הנערות  73%-, בהשוואה לןמהנערות הערביות מרוצות מהמראה החיצוני שלה

היהודיות. חוסר שביעות הרצון מהמראה החיצוני בולט בעיקר בנערות הסובלות מעודף משקל 

 משקל(.-ר נערות הסובלות מתתאש)יותר מ

 ח פלסטי בולט יותר להתבגרות הנערות. הרצון לעבור ניתו מקבילדימוי הגוף הולך ויורד ב

 בגילאים הבוגרים, במגזר היהודי, ובקרב בנות הסובלות מתת משקל.

 מסקנות

, אך באופן חלקינמצאה אפקטיביות  הפעילות להעשרת הנערות בנושאי בריאות בבתים החמים

בהחלט בעלת חשיבות רבה )מודעות לשירותים רפואיים וצריכתם, וכן שינוי מסוים בהרגלי 

 כן כי מדידה חוזרת בתום שנת הפעילות השנייה תדגים אפקטיביות רבה יותר.התזונה(. יית

 


