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 תקציר
ים" על נערות בסיכון תוכנית סל"ע חמ"ד מטעם עמותת "ידיד תרומת  המחקר הנוכחי בוחן את 

. תוכנית סל"ע חמ"ד ידידים , הינה תוכנית מניעה שנועדה לזהות את הנערות המשתתפות בה

הנמצאות בתחילת הרצף הסיכוני לפני הידרדרותן להתנהגויות חמורות הדורשות טיפול. הפעילות 

ישית ומפגשים קבוצותיים עם נערות במצב דומה על כוללת שילוב של חונכות אבמסגרת התוכנית 

 מספק תמיכה להתמודדויות מורכבות. מענה חינוכי בלתי פורמאלי אשר מנת לתת

מטרת המחקר היא לבחון את יעילות התוכנית "סל"ע חמ"ד" אל מול המטרות שהציבה לעצמה. 

פורמאלי המשלב מתן תכנית סל"ע מבוססת על מודל עבודה הוליסטי המציע מענה חינוכי בלתי 

ידע, ייעוץ, הכוונה, תמיכה, עזרה והדרכה, תוך רגישות להבדלים בין תרבותיים ולצרכים של כל 

לפי יעדים אובייקטיביים  לבחון את הצלחת התוכנית המחקר אפשראחת ואחת מהנערות. 

כמו הקושי  הוא מאפשר לבחון את נקודות החולשה והחוזק של התוכנית . כמו כן, ומדידים

נות את של התאמה מוצלחת או לא על החונכות כולה ולש בהתאמת החונכת לחניכה והשפעות

 התוכנית בצורה דינמית בהתאם לבחינת היעילות.

.   13-16אוכלוסיית המחקר כללה נערות המופנות לתוכנית סל"ע חמ"ד, בטווח הגילאים של 

ע"י המלצת יועצת בית הספר. בנבדקות  המחקר הנערות מופנות ע"י אנשי מקצוע בבית הספר לרוב 

נערות הנמצאות על הרצף הסיכוני והמאופיינות בטווח התנהגויות המסכנות אותן  102נכללות כ 

 ואת סביבתן, כגון: קשיי הסתגלות לתפקוד לקוי במסגרות קיימות.

ית וראיונות תחו במתודיולוגיה כמותנולונים שינובו שא Mix Method  היינו משולב כלי המחקר

השאלון הכמותי הורכב ממספר שאלונים: פרטים חצי מובנים שינותחו במתודיולוגיה איכותנית. 

 אישיים, אכפתיות ואמפתיה, הערכה עצמית, מסוגלות, התקשרות ,תכנון עתיד וקוהרנטיות.

ל מנת ענות בוצעו ודקות בממוצע.  הראי 40-שאלות וכל ראיון נמשך כ 10הראיון האיכותני הורכב מ

 להשלים את המידע החסר מן השאלונים ולקבל תמונה רחבה יותר על רגשותיהן של המרואיינות.

לבין מדדי המחקר, כך שככל  יכולת ההתקשרות של הנערה עם הסביבהימצא קשר בין  שיערנו כי

, תהיינה גבוהות יותר שהנערה תרגיש מהחונכת ות והאמפתיההאכפתיבעייתית יותר  שההתקשרות

. יהיו נמוכים יותר של הנערה ותכנון עתיד תחושת קוהרנטיות מסוגלות הערכה עצמית,זאת לעומת 

ממצאי המחקר הראו כי במרבית המדדים  נמצאה התאמה להשערות המחקר. ראשית מאפייני 

 והימנעותעם הסביבה  מפיתוח קשרים הנערה שנמצאו משמעותיים הינם מדדי ההתקשרות , חרדה

של הנערה לפיתוח קשרים עם  כך שככל שהמנעות העלו מתאמים חיוביים. הממצאים מהם

ע"י  הורגשהו/או חרדה של הנערה גבוהים יותר כך האמפתיה והאכפתיות שהסובבים אותה 

ה הגבו של הנערה לפיתוח קשרים עם סובביה מנעותישהה. עוד נמצא כי ככל יותר ההחונכת גבוה

יותר  הגבוה מפיתוח קשרים חברתיים וככל שהחרדהנמוכה יותר שלה ההערכה העצמית  -יותר

ככל שלנערה יש פחות הימנעות מיצירת קשרים בנוסף,  נמוכה יותר.של הנערה  רמת הקוהרנטיות 

 רוב הבנות חוויותר. מן הראיונות עלה כי  ההחברתיים אזי היא בעלת הערכה עצמית ומסוגלות גבו

כיוון שחלק מן הנערות הינן מי שייכות למשפחה. יחסים מורכבים עם הוריהן ותחושות קשות של א

השתלבות בתעסוקה, ת פערים וקשיים של המשפחה בבנות לעולים חדשים בארץ , הן מתארו

 .בתרבות ובמסורת

עד בין החונכת לחניכה תרמו לחיזוק הקשר  אשר דמות החונכתב ם אישייםמאפייניעוד נמצאו 

מנערות בנות גילן  המורכבת לקבוצת התמיכה, גםלדמות משמעותית וכי רמת הפיכת החונכת ל

מקום חיובית ונתן להן  תרומההיתה  ,נפגשו אחת לשבוע במקביל לחונכותוהמשתתפות בתוכנית 
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מן הראיונות עלה כי המאפיין האישיותי  . להבעת דעה עצמית ולשיח פתוח ללא מקום לביקורת

 בצורה ניכרת והשפיע על תפיסת המסוגלות שלהן ועל רצונן לתכנן את עתידן.  עלההערכה עצמית 

כאמור, הממצאים מעידים על תהליך משמעותי שהתחולל בנערות אשר השתתפו בתוכנית, תהליך 

אשר פיתח אצלן את תחושת הקוהרנטיות ואת רצונן להיות מצליחות בעתיד על אף עברן הסיכוני. 

לו מעידות כי התוכנית השיגה את מטורותיה לתמוך בנערות אהתבוננות בממצאי המחקר 

 .ולהוציאן ממעגל הסיכון בו היו


