
 

 

 

                     

 

               

  :בעיני המטפלת הישירהאתר "לילךתרומת מובנה לבחינת  -ראיון חצישם הכלי " 

  :יחידת הערכה ומחקר –מכלול   על ידי:   ,  2019פותח בשנת 

  

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

  -תרומתו של אתר "לילך" מחקר הערכה בנושא: (, 2019יחידת הערכה ומחקר )  –מכלול 

 . קרן שלם  הנגשת ידע בתחום בריאות האישה, 
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 למחקר המלא 

                                                    `     

                   למאגר המחקרים של קרן שלם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עם מש"ה האישה הן עבור  המקוונת בעיני המטפלתלהעריך את תרומת הפלטפורמה  מטרת הכלי  1

והן עבור עצמה )מבחינת ידע, תחושות, מוכנות לתפקיד ליווי האשה   בתהליך  שליוותה 

 לרופא, נוחות השימוש, ועוד(. 

 . מובנה ובו שאלות פתוחות -חצי שאלון  סוג כלי המחקר   2

 נשים עם מש"ה במסגרות הדיור בקהילה. מטפלות ישירות של  אוכלוסיית היעד   3

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך   

 שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.    

 
   הרלבנטי המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל        

 . יוצרים זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 בעיני המטפלת   סרטונים מובנה לבחינת תרומת האתר/-ראיון חצי

מטפלת יקרה, בהמשך לעזרתך הרבה בתיווך האתר והסרטונים בנושא בריאות האישה למקבלת השירות,  

ותרומת הסרטונים בו  תרומתו שנבנה  ועל  והליווי שלה לרופא הנשים, חשוב לנו לשמוע את דעתך על האתר

 עבור מקבלת השירות ועבורך, על מנת שנוכל לשפר לפי הצורך.    

 

 מסגרת: ________________________________  תאריך: ________________     
 

 : ___________ ך האחרונות של תעודת הזהות שלהספרות    4אנא כתבי את 

 אנונימיות לחלוטין(  ו)זאת לצרכי ההערכה בלבד. תשובותייך יישאר 

 

 ותק בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית )בשנים(: ______ 

 דיור   □  תעסוקה נתמכת  ,  □ מפעל רב נכותי ,  □ מע״ש ,  □   מרכז יום ,□ המסגרת בה את עובדת: 

 שאלות מנחות לראיון: 

 על האישה?   הסרטוניםהאם וכיצד לדעתך השפיע האתר ו/או  .1

 עליך או על האינטראקציה בינך לבין האישה?    הסרטוניםהאם וכיצד השפיע האתר ו/או  .2

 על מנת שתהייה לו תרומה עבור הנשים?  בסרטונים כמה פעמים את חושבת שיש לצפות  .3

שלך בעת הביקור אצל רופא הנשים? האם עשית משהו אחרת? אם   בחוויה משהו ו שינ  סרטונים האתר/האם  .4

 נשמח אם תשתפי אותנו.   –כן 

 מידע מספיק ברור ומובן לאישה? האם יש דברים שאינם ברורים?  ים מספק  סרטוניםהאם לדעתך האתר/  .5

 לא תיווך של מטפלת/מדריכה?  גם ל מקבלת השירות  האתר מותאם להבנה וצפייה של האם את חושבת ש .6

 מדוע? -, אנא פרטי  אם כן 

 , פרטי כיצד לדעתך ניתן לשפר את האתר על מנת שיהיה מותאם יותר עבור הנשים מקבלות השירות? אם לא 

אילו חלקים בכל התהליך )הדרכה על האתר, צפייה עם מקבלת השירות בסרטונים, הסבר למקבלת השירות,   .7

 לך ללוות ולסייע לאישה בצורה טובה יותר בעת הביקור אצל רופא הנשים?  ו עזר  ליוויה לרופא הנשים וכו'( 

האם במהלך הבדיקה אצל רופא הנשים, הדיירת שיתפה פעולה והייתה אקטיבית? האם הדיירת שאלה   .8

 שאלות במהלך הבדיקה? האם התעניינה בתוצאות? 

אם כן,    –שונה )עבורך ועבורה(  האם חשת כי הפעם זה היה –במידה וליווית בעבר אישה לרופאת נשים  .9

 במה?   

 ?  לסרטוניםהאם יש משהו שלדעתך כדאי לשנות או להוסיף לאתר/  .10

 

 


