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 עו"סים.של  בחינת תרומתו של המודל המקוון לעבודתם המקצועית מטרת הכלי 1

 .שאלון סוג כלי המחקר  2

 עו"סים. אוכלוסיית היעד  3

 .דיווח עצמי אופי הדיווח  4

שאלות רקע–חלק א'  מבנה הכלי 5  

שאלות סגורות להערכת השימוש במודל.  –חלק ב'   

שאלות פתוחות להערכת השימוש במודל.  –חלק ג'   

 סולם ליקרט. סוג סולם המדידה 6

 ב בררתיות משתנות. רשאלות  סוג הפריטים בכלי 7

 .שאלות פתוחות

 שאלות 9 -חלק א אורך הכלי  8

 שאלות  7 -חלק ב'

  שאלות 3 -חלק ג

 לא צוין.  מהימנות  9

 ןלא צוי תקיפות 10

 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 ישורא את ולוודא                         
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 אשר עשו שימוש בכלי:ם קרן של רשימת מחקרי

 

 מק"ט שם המחקר

להתערבות מיטבית לעבודתו של , הערכת תרומת השימוש במודל מקוון 2015קרן שלם, יחידת מכלול, 

 עו"ס בתחום מש"ה ברשות. 
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 למחקר המלא
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                  למאגר המחקרים של קרן שלם
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 להערכת השימוש במודל להתערבות מיטבית )הועבר באופן מקוון( סקר : נספח א'

 

 פרטים דמוגרפיים:

 . נקבהב , זכר  א.מין:   .1

 __: __שנת לידה .2

 מגזר:  א. יהודי  ,  ב. ערבי  ,  ג. אחר .3

 אחר __________. ה ,לימודי תעודה , ד. . תואר שניג ,. תואר ראשון ב ,. תיכונית אהשכלה:  .4

 __ותק בעבודה עם מש"ה )בשנים(: ___ .5

 __________________: תפקיד נוכחי .6

 ותק בתפקיד הנוכחי: _____________ .7

 ח הגילאים של מקבלי השרות עמם אתה עובד: _________טוו .8

 עם איזו אוכלוסייה אתה עובד? א. מש"ה ,  ב. מוגבלויות אחרות , ג. מש"ה ומוגבלויות נוספות .9

 

 שאלות על השימוש באתר ובמודל:

. מהי התדירות בה אתה נעזר באתר?1        

 מספר פעמים בשבוע  .1

 פעם בשבוע .2

 פעמיים בחודש  .3

 ודש או פחותפעם בח .4

 לא נעזר בכלל .5

 מהיכן אתה נוהג להיכנס לאתר? .2

 מהמחשב הביתי .1

 מהמחשב במשרד .2

 מהטלפון הנייד .3

 מהטאבלט או מהמחשב נייד .4

 עד כמה נוח להתמצא באתר ולמצוא בו תכנים? .3

 נוח במידה רבה  .1

 נוח במידה בינונית .2

 נוח במידה מועטה .3

 לא נוח כלל .4

 



 

 

 יותר מתשובה אחת(? מתי אתה פונה לחיפוש באתר )ניתן לסמן .4

 כאשר אני מחפש מידע עבור משפחות חדשות .1

 כאשר אני מחפש פתרונות במצבים מאתגרים  .2

 כאשר אני מחפש פתרונות ומענה לנושאים שאינני מכיר/ה .3

 כאשר אני מחפש מידע על תכניות קידום .4

 כאשר אני מחפש מידע על זכויות .5

 אחר: ____________________ .6

גיל, מאפייני האדם כגון הלקוח, מאפייני המצב אילו פרקים במודל הם הרלוונטיים ביותר עבורך  ) .5

 והמשפחה, הצורך, סל ההתערבויות, אתגרים, הערכת התוכנית

 וכו'(?________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 מה לדעתך חסר באתר? ___________________________________________ .6

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 עד כמה את/ה מרגיש/ה שאת/ה בקיא/ה במודל? .7

 לא מספיק בקיא/ה .1

 בקיא/ה ברמה שמספיקה לעבודתי .2

 בקיא/ה ברמה שאוכל להדריך עמיתים להשתמש בו .3

 האם את/ה סבור/ה שהמודל יכול להתאים לעו"סים בתחומים אחרים במחלקה? .8

 לא .1

 ______פרט כיצד? ___________________________________ –כן  ,  אם כן  .2

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

האם המחלקה שלך חשופה למודל ומשתמשת בו? אם כן, אנא פרטי מה השימוש שעושה  .9

 _____________המחלקה במודל. _____________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

האם שיתפת קולגות )שאינם מהמחלקה שלך( במודל זה? אם כן, מה תפקידם או המקצוע של  .10

 ____________________________קולגות אלו? __________________________

            _______________________________________________________________  

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!

יחידת הערכה ומחקר -צוות מכלול   

 קרן שלם



 

 


