
 

 

 

                     

               

 :פלטפורמה להנגשת בריאות האישה -'לילך'מאתר  המטפלת הישירהשביעות רצון שאלון  שם הכלי 

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

 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

ידע  הנגשת   -של אתר "לילך"  תו תרוממחקר הערכה בנושא: (, 9201) יחידת הערכה ומחקר  –מכלול 

קרן שלם  , ריאות האישהבתחום ב  
192 

 למחקר המלא 

                                                    `     

                   למאגר המחקרים של קרן שלם

המקוונת של אתר   לבחון את שביעות הרצון של המטפלות הישירות מהפלטפורמה מטרת הכלי  1

 ומנוחות השימוש בה   לך""לי 

 . שאלון  סוג כלי המחקר   2

3 

 אוכלוסיית היעד  
במסגרות דיור  נשים עם מש"ה מטפלות ישירות של (, 2019) במחקר של מכלול 

 . בקהילה

   דיווח עצמי  אופי הדיווח   4

 המקוונת.  מספר שאלות רקע ושאלות ביחס לשימוש בפלטפורמה כלל לון השא מבנה הכלי  5

ם המדידה סוג סול 6   "כלל לא"   -מ) דרגות 4בן  דירוג על סולם ליקרטשאלות  -שאלות בנוגע לשביעות הרצון  

 ועד "במידה רבה"( 

 שאלות פתוחות ושאלות לדירוג.   סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות פתוחות.    2-שאלות דירוג ו   5אלות פרטי הרקע, שמלבד  אורך הכלי   8

 לא צוין    מהימנות  9

 וין צ  לא תקיפות  10

 של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו    מחקרלי ה מאגר כך  כלי  מחקר זה נלקח מתו 

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

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

 . יוצרים יות זכו מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
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 והסרטונים טפלת מהאתר ות רצון המשאלון שביע

 מטפלת יקרה,  

בנושא בריאות   והסרטוניםחשוב לנו לשמוע גם את דעתך לאחר שעברת ביחד עם מקבלת השירות על האתר 
 האישה. נודה לך אם תקדישי מספר דקות להשיב על השאלון.   

 
 להצמיד בין שאלון זה לבין הראיון שיתקיים עמך בהמשך,  על מנת שנוכל  

    : ___________ ך הספרות האחרונות של תעודת הזהות של  4בי את כת אנא

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

 פרטי רקע: 

 שנת לידה: ____________________ •

 אחר: _____________________□  ערבית  ,   □ יהודית  ,  □ משתייכת לחברה ה:   •

 ,  □ מסורתי  ,  □ דתי  ,  □ חרדי וני  □ חיל משתייכת למגזר ה:   •

 אחר: _________ □ תואר שני,    □ תואר ראשון  ,   □ תעודה מקצועית  ,   □ תיכונית  ,  □ רמת השכלה:   •

 __ ותק שלך בעבודה עם אנשים בעלי מוגבלות שכלית )בשנים(: ______ה •

    מרכז יום□       תעסוקה נתמכת □       מפעל רב נכותי  □       מע״ש  □       דיור □ באיזו מסגרת את עובדת:   •
 

 לרופאים?  י שירות האם עברת הדרכה בנושא ליווי מקבל •
 

 לא   □  

 , אנא פרטי איזו הדרכה: ______________________________________   כן □ 

 ?  נשיםהאם עברת הדרכה בנושא ליווי מקבלת השירות לרופא  •

 לא   □  

   , אנא פרטי איזו הדרכה: ______________________________________ כן □ 

 האם ליווית בעבר מקבלת שירות לרופא נשים:      •

 □ לא  

 פעמים בודדות    □ פעמים רבות□     , באיזו מידה?□ אם כן 

   ___________ , בערך, הראית לדיירת את הסרטונים עד שהרגשת שהיא מבינה? פעמיםכמה  •

 ך נדרש כדי להראות לדיירת את האתר והסרטונים עד שהיא הבינה? ________בער זמןכמה  •

יכולה לראות ולהבין את הסרטונים לבד גם ללא התיווך שלך? הסבירי.  האם את חושבת שהדיירת  •

__________________________________________________________ 

 

 : , על פי השאלות הבאותאנא צייני את מידת שביעות רצונך מהאתר והסרטונים

במידה  כלל לא 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

)קל להשתמש, לתפעל  עד כמה נוח להתמצא באתר ולמצוא בו תכנים
 ולמצוא בקלות מה שמחפשים(?

    

עד כמה לדעתך הנשים עם המוגבלות השכלית מצליחות ללמוד מהאתר 
 ומהסרטונים? 

    

     ין את הנשים?עד כמה נראה לך שהאתר מעני

)שפה פשוטה וברורה, תמונות  עד כמה האתר מעוצב באופן ידידותי ונגיש
 ברורות, צבעים נעימים לעין, דמויות נעימות(?

    

     לשימוש באתר הייתה מועילה? "המדריך למלווה" עד כמה חוברת 
 

 



 

מה לדעתך חסר באתר ו/או בסרטונים בהם צפית?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

צפית עם מקבלת   בהם  והסרטוניםות האישה או לגבי האתר  האם יש לך משהו נוסף לומר לנו לגבי הנושא של בריא 
  או בסרטונים ההצפייאיזו תגובה מיוחדת למקבלת השירות בעת   ההייתהשירות? )האם 

  ___________________באתר?(____________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


