כלי מחקר זה נלקח מתוך מאגר כלי המחקר של קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו
שיפור איכות החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם.
כל המעוניין להשתמש באחד מכלי מחקר מתבקש לפנות לחוקר שערך את המחקר הרלבנטי
ולוודא את אישור השימוש בכלי מבחינת זכויות יוצרים.

 שם הכלי :שאלון בנושא תמיכת קרן שלם והשפעתה על איכות החיים של אנשים עם מש"ה
 פותח בשנת2015 :

על ידי :מכלול -יחידת מדידה והערכה ,קרן שלם.

 תורגם לעברית בשנת  :לא רלוונטי על ידי :לא רלוונטי
1

מטרת הכלי

2

סוג כלי המחקר

שאלון.

3

אוכלוסיית היעד

רכזי תחום מש"ה ,מנהלי מסגרות ,מנהלי אגפים ומנכ"לים.

4

אופי הדיווח

דיווח עצמי

5

מבנה הכלי

שאלות פתוחות שאלות רב בררתיות ושאלת דירוג .בוצעו התאמות השאלונים בהתאם

6

סוג סולם המדידה

סולם ליקרט

7

סוג הפריטים בכלי

בהערכה של יחידת מכלול :היגדים בדירוג בין  1ל ,5-כאשר  1מסמל :לא משפיע כלל ,

8

אורך הכלי

9

מהימנות

10

תקיפות

לבחון האם קי ימת הלימה בין צרכי השטח וחלוקת המשאבים לבין תחומי העשייה של
קרן שלם.

לאוכלוסיית היעד :הוחסרו או נוספו שאלות ייחודיות.

ו 5-מסמל :השפעה רבה מאוד .בנוסף על כך ,שאלת דירוג תחומי פעילות ( -1תחום
סיוע הכי חשוב בקידום איכות החיים של אנשים עם מש"ה ע"י קרן שלם וכך הלאה).
שאלות רקע 10 ,היגדים ,שאלות רב-ברירתיות ,שאלות פתוחות ושאלת דירוג
לא צוין
לא צוין

רשימת מחקרי קרן שלם אשר עשו שימוש בכלי:
מק"ט

שם המחקר

 167למחקר
המלא

יחידת מכלול ,קרן שלם" ,2015 ,תרומת קרן שלם בתחומי פעולתה כפי שהיא נתפסת בעיני בעלי
תפקידים שונים"

`
למאגר המחקרים של קרן שלם

נספח א' :סקר בנושא תמיכת קרן שלם והשפעתה על איכות החיים של אנשים עם מש"ה

עמית/ה יקר/ה,
קרן שלם מסייעת למעלה משלושה עשורים לקידום איכות החיים של אנשים עם מש"ה וסובביהם בקהילה .
הקרן נענית לבקשות מהשטח ומעודדת פניות ועשייה במיגון תחומים. .
חשוב לנו לקבל מידע ומשוב במטרה למקסם את עשייתנו לשיפור מרבי באיכות החיים של האנשים עם מש"ה
והסובבים אותם.
כחלק מתהליכי הערכה בקרן יזמנו סקר בקרב מגוון העוסקים בתחום ,בנוגע לתחומי הסיוע של הקרן.
נודה לך באם תקדיש/י מספר דקות להשיב על שאלון קצר מאוד.

שם (פרטי  +משפחה)__________________ :
מגדר :א .גבר ב .אישה
שייך למגזר ה :א .יהודי

ב .ערבי

שנת לידה___________ :
השכלה :תואר ראשון -כן  /לא
אם כן באיזה תחום? __________________________
השכלה :תואר שני -כן  /לא
אם כן באיזה תחום? __________________________
האם יש לך תואר נוסף? אם כן אנא פרט________________________ :
וותק בתחום השיקום (אנא רשום מספר שנים)_________________ :
שם הרשות בה את/ה עובד/ת( _______________________ :הופיע בשאלונים של מנהלי אגף רווחה ,רכזי
תחום מש"ה ומנהלי מסגרות בלבד)
שם הארגון אותו אתה מנהל( _________________________ :הופיע בשאלון של מנכ"לי ארגונים בלבד)
סוג הארגון .1 :רשות  .2עמותה  .3חברה פרטית (הופיע בשאלון של מנכ"לי ארגונים).
שם המפעיל( _____________________ :הופיע בשאלון של מנהלי מסגרות בלבד)
סוג המפעיל .1 :רשות  .2עמותה  .3חברה פרטית (הופיע בשאלון של מנהלי מסגרות בלבד)

סוג המסגרת (הופיע בשאלון מנהלי מסגרות בלבד):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

מעון יום שיקומי
גן חנ"מ
יום שהות ארוך גן חנ"מ
בית ספר חנ"מ
יום שהות ארוך בית ספר חנ"מ
יום שהות ארוך חוץ מסגרתי
מע"ש
מפעל רב נכותי
תעסוקה נתמכת
מרכז יום לבוגרים
סביבה תומכת
השכלה/הכשרה
דירה
הוסטל
נופשון
מועדון חברתי
אחר

לפניך מוצגים מספר תחומים בהם מסייעת קרן שלם לאיכות שיפור החיים של האדם עם מש"ה.
אנא דרג/י עד כמה לדעתך סיוע הקרן בתחומים אלו משפיע על איכות החיים של אוכלוסייה זו.
תחומים

.1

ביצוע פרוייקטים פיזיים של בינוי ושיפוץ

.2

ביצוע של פרוייקטים פיזיים של הצטיידות

.3

פיתוח כוח אדם – קורסים ,הכשרות והשתלמויות לצוותים
ברשויות ובמסגרות לשיפור השירות לאנשים עם מש"ה.

.4

יזמות חברתית – תמיכה בתוכניות ייחודיות של העשרה
וחברה ברשויות המקומיות

.5

תמיכה באמנויות של אנשים עם מש"ה

.6

תמיכה בימי הסברה ברשויות לצורך הסרה של חסמים
ודעות קדומות.

.7

פיתוח ידע מקצועי –
הבניית כלים יישומיים במטרה לשפר תהליכי עבודה ,ליצור
סטנדרטיזציה ,לקדם איכות בשירות ובטיפול באדם מש"ה.

.8

מחקר – מתן מענקים ומלגות לחוקרים וסטודנטים
באקדמיה בתחומי החיים של אנשים עם מש"ה.

.9

כנסים וימי עיון לעוסקים בתחום להעמקת הידע המקצועי
ושיפור איכות הטיפול והשירות באנשים עם מש"ה

.10

אחר

לא משפיע
כלל

השפעה
מועטה

השפעה
בינונית

השפעה
רבה

השפעה
רבה
מאוד

מטרת השאלות הבאות לבחור את שלושת תחומי הסיוע הכי משמעותיים של הקרן בקידום איכות החיים של
האדם עם מש"ה .אנא בחר עבור כל מקום את התחום המתאים בעינייך .המקום הראשון הוא הכי חשוב  ,המקום
השני מעט פחות חשוב ,המקום השלישי ( ....צריך לחשוב איך מנסחים)
מקום ראשון
מקום שני
מקום שלישי

הערות :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
__________________________________________________ _______________________________

נודה לך אם תתייחס במספר מילים לאופן בו הנך מעלה ומציג בפני ראש העיר וגורמים חשובים נוספים ברשות את
המודעות לקרן שלם ולפעילותה ,וליכולת שלכם כרשות להיעזר בקרן שלם כדי לשפר את איכות החיים של אנשים
עם מש״ה והסובבים אותם? (שאלה זו הופיע בשאלון של מנהלי אגפי רווחה בלבד)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

תודה רבה על שיתוף הפעולה!
צוות מכלול – יחידת הערכה ומחקר
קרן שלם

